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ץ ל מ ו מ י ה מל י נ ן התעריף! המי ו כ ר עד ב ד דעה ב  הו

 לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש״ס-'2000

 בהתאם לסעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין(התעריף המינימלי המומלץ), התש״ס-2000' (להלן - הכללים), ניתנת
 בזה הודעה בדבר המקדם שבו יש להגדיל כל סכום קבוע המופיע בתעריף המינימלי המומלץ.

 התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הקבועים בתעריף שבתוספת לכללים היא 5%ו.0ו (על פי המקדם
 1.101563): והיא לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום קבוע, ולפיכך נוסח התוספת לכללים הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת

 (סעיף ו)
 השכר המינימלי המומלץ

 (באחוזים או בשקלים חדשים)

 15% מסכום התביעה ולא פחות מ־670 ש״ח

 10% מסכום התביעה אך לא פחות מ־240,ג
 ש״ח

 10% מ־87,540 ש״ח ועוד 4% מיתרת סכום
 התביעה

 בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח. אך לא
 פחות מ־40,310 ש״ח

 2% מערך הנכס ולא פחות מ־4,370 ש״ח

 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי
 שוויים ולא פחות מ־4,370 ש״ח

 1. תביעות כספיות לבתי משפט על בל דרגותיהם (כולל בית משפט
 שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

 א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן - ש״ח)

 (1) עד 21,540 ש״ח

 (2) עולה על 21,540 ש״ח ואינה עולה על 87,540 ש״ח

 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה
 שמשלם המוסד לביטוה לאומי

 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה
 שמשלם המוסד לביטוח לאומי

 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה
 שמשלם המוסד לביטוח לאומי

 (3) עולה על 87,540 שי׳ח

 (4) עולה על 860,240 ש״ח

 ב. ישיבה נוספת בענינים כאמור

 תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות
 המשפט

 (בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק
 פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-5ד219

 א. תביעות:

ו) ער 131.650 ש״ח i 

 (2) עולה על 131,650 ש״ח ואינו עולה על 329,110 ש״ח

 (3) עולה על 329,100 ש״ח

 ב. ישיבה נוספת בענינים כאמור
 3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט

 לתעבורה, בבית משפט לעניני משפחה ובטריבונלים אחרים

 א. ענינים אזרחיים:

 (ז) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי
 דלא ניידי, לפי שווי הנכם כשהוא פנוי

 (2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין - לפי שווי המקרקעין
 כשהם פנויים

 י״פ התש״ס, עמ׳ 2558.
 סייח התשל״ה, עמי 234.
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 השכר המינימלי המומלץ
 השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

 כמו תביעה כספית, באשר סכום התביעה
 לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה

 החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

 !3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית

 (4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 4,370 ש״ח

 (5) תביעה לקצבה חודשית

 1,500 ש״ח
 520 ש״ח
 520 ש״ח
 520 ש״ח

 940 ש״ח
 1,300 ש״ח
 4,370 ש״ח
 2,180 ש״ח

 520 ש״ח
 350 ש״ח

 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא
 פחות מ־4,370 ש״ח

 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה
 בענין נושא הפסק

 2/3 מהשכר הנ״ל

 2/3 מהשכר הנ״ל

 1.5% מערך העיזבון, אך לא פהור. מ־2,970
 ש״ח

 השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתיםפת
25% 

 530 ש״ח

 2,970 ש״ח

 (6) בקשות לצווים זמניים

 (7) בקשות ביניים אחרות

 (8) בקשה לקביעת גיל*
 (9) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ״ל

 ב. ענינים פליליים:

 (1) אישום בחטא

 (2) אישום בעוון או בעבירה אחרת

 (3) אישום בעבירה של גרימת מוות

 (4) טיעון לעונש בלבד

 (5) שחרור בערבות

 (6) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ״ל

 בבית משפט מחוזי:

 א. ענינים אזרחיים:

 (ו) ערעור אזרחי

 (2) ישיבה נוספת

 (3) פסק של בורר -

 (א) בקשה לאישור, בלי התנגדות

 (ב) בקשה לאישור, בהתנגדות

 (ג) בקשה לביטול

 (ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי

 (4) בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל
 עיזבון או בקשה משולבת של אלה**:

 (א) בלי.התנגדות

 (ב) בהתנגדות

 (ג) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים לעיל

 (5) אפוטרופסות או אימוץ***:

 (א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי

 כיום בבית משפט לעניני משפחה.
 כיום ברשם לעניני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי הענין.

 כיום בבית משפט לעניני משפחה.
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 השכר המינימלי המומלץ
 השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

 השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת
25% 

 1,500 ש״ח

 530 ש״ח
 כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

 העדה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא
 סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של

 שנה אחת

 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא
 פחות מ־1,230 ש״ח

 (ב) בקשה כאמור, בהתנגדות

 (ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות, התשב״ב-1962נ, או על פי חוק

 האימוץ, התשמ״א-41981

 ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ״ל

 (6) מזונות״

 (7) ערעור מם הכנסה - מסים, ארנונות והיטלים, לרבות
 עררים לפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט

 (8) פשיטת רגל, פירוק חברה -

 (א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים 4,370 ש״ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

 4,370 ש״ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

 530 ש״ח

 2,600 ש״ח

 1,370 ש״ח

 840 ש״ח

 670 ש״ח

 6,200 ש״ח

 530 ש״ח

 0/ס50 מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה,

 אך לא פחות מ־5,810 ש״ח

 5,810 ש״ת

 2,900 ש״ח

 2,900 ש״ח

 כמפורט בפסקה (2ץא) ו־גב)

 נגד הנאמן או המפרק

 (ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש

 (ג) ישיבה נוספת בענין זה

 ב. ענינים פליליים:

 (1) משפטים פליליים

 (2) ערעורים פליליים -

 (א) ערעור על פסק הדין

 (ב) ערעור על גזר הדין בלבד

 (3) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ״ל

 ג. ענינים מינהליים:

 (1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט
 לענינים מינהליים לפי פרק י׳ ו לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-51965

 (2) ישיבה נוספת

 בבית המשפט העליון:

 (ו) ערעור אזרחי

 (2) ערעור פלילי -

 (א) ערעור על פסק הדין

 (ב) ערעור על גזר הדין בלבד

 (ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת
 לשמיעת הערעור

 (3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור

 סייח התשכ״ב, עמי 120.
 סייח התשמ״א, עמי 293.
 סייח התשכ״ה, עמי 307.

ו ילקוט הפרסומים 5149, י״ח בשבט התשם״ג, 21.1.2003 2 ו 0 



 השכר המינימלי המומלץ
 השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

 1,150 ש״ח

 2,900 ש״ח

 6,270 ש״ח

 כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

 כמו סעיף 3.א(4)

 במו ערעור לבית המשפט העליון

 350 ש״ח לדירה בת חדר אחד ועוד 180 ש״ח
 לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

 סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד,
 כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ־350

 ש״ח

 כמפורט לגבי תביעות בענינים אזרחיים לפי
 פסקה (1) או (2) הכל לפי הענין, אך לא פחות

 מ־450 ש״ח

 340 ש״ח

 890 ש״ח

 1,750 ש״ח

 630 ש״ח

 890 ש״ח

 890 ש״ח

 2,200 ש״ח

 890 ש״ח

 2,080 ש״ח

 כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו
 לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך

 לא פחות מ־720,ו ש״ח

 השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

 לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1)
 המתייחס לעריכת חוזים

 ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ״ל

 (4) בבית המשפט הגבוה לצדק -

 (א)15בענין צו שחרור לפי סעיף (1x1) לחוק־יסוד:
 השפיטה6

 (ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור, כאמור
 בפסקת

 משנה (א)

 6. בבית הדין לעבודה:

 (1) תביעה כספית

 (2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף

 (3) ערעור לבית הדין הארצי

 7. בבית הדין לשכירות:

 (1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים

 (2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק

 (3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב׳ פרק ה• לחוק הגנת
 הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-1972ד, או לדמי מפתח לפי

 חלק ג׳ לחוק האמור

 (4) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות (1)
 עד (3)

 8. בבית דין רבני:

 (ו) היתר נישואין בלי התנגדות

 (2) היתר נישואין שיש בו התנגדות

 (ג) אישור נישואין

 (4) תביעה לשלום בית

 (5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק)

 (6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק)

 (7) החזקת ילדים בלי התנגדות

 (8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות

 (9) עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט)

 (10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לעניני משפחה
 או לרשם לעניני ירושה

 (11) הקדשות

 4 ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 78.

 7 סייח התשל״ב, עמי 176.
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 השכר המינימלי המומלץ
 השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

 690 ש״ח
 כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

 50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל
 בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ ־660 ש״ח

 340 ש״ח

 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא
 פחות מ־0ו3 ש״ח

 0/ס4 מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא

 פחות מ־0,890ו ש״ח

 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא
 פחות מ־17,480 ש״ח

 לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו
 בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב
 בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה
 (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת
 שיעור שכר טרחה זה: לענין זה, ״חוב פסוק״ -
 החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית
 והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות
 שכר הטרחה שהיהוסף בפתיחת התיק לפי

 פסקה (ו)

 (12) אישור רווקות

 (13) הפרדה

 (14) ערעורים

 (15) ישיבה נוספת בעגין מהענינים המפורטים בפסקאות (1)
 עד (14)

 הוצאה לפועל:

 א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות -

 (ו) בער הגשה לביצוע -

 (א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא עד
 218,830 ש״ח

 (ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה על
 218,830 ש״ח, אך אינו עולה על 437,740 ש״ח

 (ג) כשסכום החוב הבלול בבקשת הביצוע עולה על
 437,740 ש״ח

 (2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל

 כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט
 בשניים אלה:

 (1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך
 של 330 ש״ח - יהיה השכר 10 ו ש״ח

 (2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך
 8,810 ש״ח - יהיה השכר 220 ש״ח

 לא שילם התייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך
 התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק

 שבר טרחה בשיעורים אלה:

 10% מהחוב הפסוק, ואולם אם קרן השטרות
 בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,210 ש״ח,

 ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 410 ש״ח

 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ־920,ו2
 ש״ח

 (ב! האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין
 נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום

 המועד הקבוע בה
 ב. ביצוע שטרות -

 (1! בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל

 (2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל

 (1) היה החוב הפסוק עד 218,830 ש״ח

 (2) עלה החוב הפסוק על סך 218,830 ש״ח אך לא
 עלה על 438,610 ש״ח
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 השכר המינימלי המומלץ
 השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ־0ג5,0ג
 ש״ח

 (5) עלה החוב הפסוק על סך 438,610 ש״ח

 מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן
 א(וץא) עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ־0ו5 ש״ח
 (סכום החוב הכולל לענין חישוב שכר הטרחה,

 יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

 שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן
 א(ואא) עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל חוב

 שלגביו ננקט הליך כלשהו

 בפסקת משגה זו, ״החוב הפסוק״ - החוב בתיק,
 למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות
 הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם
 החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת

 התיק לפי פסקה (ו)

 (ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין
 נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום

 המועד הקבוע בה

 ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או
 לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי

 75% מהשכר בענינים אזרחיים בבתי המשפט,
 אך לא פחות מ־950 ש״ח

 950 ש״ח לישיבה, עד 3 שעות

 2% מהשווי, אך לא פחות מ־550 ש״ח

 2% מ־65,850 השיח הראשונים-, ועוד 1.5%
 מיתרת הסכום העולה על 65,850 ש״ח

 2% מ־65,850 הש״ח הראשונים; 1.50/0 מ־
 195,880 הש״ח הבאים: 1.25% מיתרת הסכום

 העולה על 261,730 ש״ח

 2% מ־65,850 הש״ח הראשונים; 1.5% מ־
 195,880 הש״ח הבאים: 1.25% מ־265,790 הש״ח
 הבאים: 1% מיתרת הסכום העולה על 527,520

 ש״ח

 2% מ־65,850 הש״ח הראשונים; 1.5% מ־
 195,880 השיח הבאים: 1.25% מ־265,790 השיח
 הבאים; 1% מ־1,055,120 השיח שלאחריהם
 ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,582,640

 ש״ח

 לפי הסכם אך לא פחות מ־26,170 ש״ח

 לפי הסכם אך לא פחות מ־950 ש״ח

 סכום השווה למחצית דמי השכירות לחורש
 לכל חוזה

 ד. ביצוע פסק דין בעניני מזונות

 10. בוררות:

 א. שכר ייצוג בפני בורר

 ב. שכר הבורר

 11. שירות מחוץ לבית המשפט:

 (ו) עריכת חוזים:

 (א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 65,850 ש״ח

 (ב) שווי נושא החוזה עולה על 65,850 ש״ח אך אינו עולה
 על 261,730 ש״ח

 (ג) שווי נושא החוזה עולה על 261,730 ש״ח אך אינו עולה
 על 527,520 ש״ח

 (ד) שווי נושא החוזה עולה על 527,520 ש״ח אך אינו עולה
 על 1,582,640 ש״ח

 (ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,582,640 ש״ח אך אינו
 עולה על 2,638,160 ש״ח

 (ו) שווי נושא החוזה עולה על 2,368,160 ש״ח

 (ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף

 (2) חוזה שבירות:

 (א) לדירות מגורים
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 השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

 סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

 1,500 ש ״ח

 2,190 ש״ח

 740 ש״ח

 440 ש״ח

 740 ש״ח

 740 ש״ח

 190 ש״ח

 350 ש״ח

 350 ש״ח

 1,520 ש ״ח

 760 ש״ח

 760 ש״ח

 על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים,
 פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור

 לעיל

 2,900 ש״ח

 50% משכר טרחה הניתן בער עריכת חוזה על
 סכום דומה

 בעד הרישום - תוספת של 25% על מה שקיבל
 בעד עריכת החוזה

 740 ש״ח
 740 ש״ח
 740 ש״ח

 1,520 ש״ח
 לפי סעיף 5

 לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום
 השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו)

 להלן

 (ב) לבתי עסק

 (3) עריכת צוואות:

 (א) צוואה רגילה

 (ב) שתי צוואות הדדיות

 (ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר

 (4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

 (א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים

 (ב) התייעצות הכוללת. בדיקת מסמכים

 (ג) חוות דעת בכתב

 (ד) כתיבת מכתב התראה

 (ה) הכנת תצהיר והחתמתו

 (0 הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר

 (5) תאגידים:

 (א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון
 מצוי!

 (ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ״ל

 (ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות

 (ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות

 (6) פירוק תאגידים מרצון

 (7) עריבת שעבודים ורישום:

 (א) עריכה ורישום

 (ב) במקרה שעורך הדין ערך גם את חוזה ההלוואה

 (8) סימני מסחר:

 (א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות
 !ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום

 !ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד
 (ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות

 (ה) ערעור בבית המשפט העליון

 (9) רישום מקרקעין (לא בולל עסקאות שפסקה (10) חלה
 עליהן):

 (א) ערך עורך הדין את הוזוזה בקשר לפעולה במקרקעין
 (ב) לא ערך עורך הדין את החוזה

 (ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חבירת
 משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:
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 השכר המינימלי המומלץ
 השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

 (ו) כששווי המקרקעין אינו עולה על 439,370 ש״ח 1% משווי המקרקעין

 (2) כששווי המקרקעין עולה על 439,370 ש״ח 1% מ־439,370 ש״ח הראשונים של השווי ועור

 0.75% מסכום השווי העודף על 439,370 ש״ח

 (ד) משכנתא־:

 (ו) רישום משכנתא 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא

 פחות מ־690 ש״ח

 (2) העברת משכנתא 740 ש״ח

 (3) הפטר או ביטול משכנתא 740 ש״ח

 (ה) רישום הערת אזהרה:
 (ו) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום 530 ש״ח

 המקרקעין
 (2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום 740 ש״ח

 המקרקעין

 (ו) חלוקה ופיצול השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת
 מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

 (ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

 (ו) הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה לבית השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת
 המשפט, כולל הבקשה או התביעה מכר באותם מקרקעין

 (2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט 50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר

 באותם מקרקעין

 (ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:

 (1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו בלי תשלום נוסף

 (2) באשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו 520,ו ש״ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה
 (10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן**:

 (א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה
 מתנה, חבירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש

 והקבלן, ישולם לעורך דינו של הקבלן

 (ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף 0.25% ולא פחות מ־2,470 ש״ח
 מתעכב

 (ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, 0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה
 ישולם לעורך דינו של הקונה

 (11) בתים משותפים:

 (א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה -

 (ו) בלי הופעה 940 ש״ח
 (2) בעד כל הופעה 530 ש״ח

 (ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה 430 ש״ח לחדר
 בשום פעולה אחרת באותו נכס

 כפוף לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהיעדר רישום זכויות
 בפנקסי המקרקעין), התש״ס-1999 (להלן - צו רישום זכויות), שפורסם בק״ת 6010, התש״ס, עמי 157.

 כפוף לצו רישום זכויות.
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 השכר המינימלי המומלץ
 השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

 (12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות
 ערעור או ערר, כולל הופעה לפני ועדת ערר מ־690 ש״ח

 ב״ז בטבת התשםי׳ג (ו בינואר 2003)
 (חמ 3-102) ישראל בלוף

 יושב ראש המועצה הארצית
 של לשבת עורכי הדין

 תכנון והבניה,
 965 ו

 התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים, טלי 6290203-

.02 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

ת ו מי ר מקו א ת י ת מ ו י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965[, בדבר אישור תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק/7974״, שינוי מסי ו0/י
 לתכנית במ/5053א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם. ירושלים, שכ׳ הר
 חומה, השטח שבין קואורדינטות רוחב 626.100-625.900
 לבין קואורדינטות אורך 221.500-221.325: מגרשים 218-

 220 לפי תבנית במ/5053א.

 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת הוראות בדבר איחוד
 מגרשים: ב) הקטנת מספר הבנינים המרבי המותר
 בשטח התכנית מ־0ו בנינים ל־6 בנינים: ג) שינוי קווי

 בנין וקביעת קווי בנין חדשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5088, התשם״ב, עמי 3034.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/8349״, שינוי מסי 01 6
 לתכנית במ/5053א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ הר
 חומה, השטח שבין קואורדינטות אורך 221.225-221.125
 לבין קואורדינטות רוחב 625.700-625.625: מגרש 622

 לפי תכנית במ/5053א.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי קווי בנין מאושרים
 וקביעת קווי בנין חדשים ללא שינוי בזכויות בניה
 מאושרת בשטח: ב) קביעת שטחים עם זיקת הנאה
 לציבור: ג) קביעת בינוי; ד) קביעת הוראות בינוי

 ותנאים למתן היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5088, התשס״ב, עמי 3034.

 הודעות לפי חוק
 התשב״ה

ם י ל ש ו ר ז י ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

ת ו מי ר מקו א ת י ת מ ו י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ״לבניה ירושלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ׳תבנית מיתאר מקומית מס׳ מק/3931ג״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, השטח
 הידוע כחדר מיון של בית חולים הדסה עין כרם בתוך
 מתחם בית החולים, השטה שבין קואורדינטות רוחב
 630.415-630.300 לבין קואורדינטות אורך 214.190-

 214.270: גוש 30391, חלקה 1.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי קווי בנין וקביעת קווי
 בנין הרשים לבנינים 10, י1, 13. 23, לגשר שבין בנין 11
 לבנין 36 שעל פי תבנית 3931: ב) קביעת הוראות בדבר

 בנינים להריסה.

 (2¡ ״תבנית מיתאר מקומית מם׳ מק/4627א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שב
 קריה יובל, השטח בין הרחובות אורוגואי ושטרן, השטח
 שבין קואורדינטות אורך 216.900-216.825 לבין
 קואורדינטות רוחב 629.350-629.050: גוש 30415, חלקות

.104 ,103 ,101-92 
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ההוראות המפורטות
 בתכנית 6427 בדבר חובת בניית תוספות הבניה
 בחזיתות הבנינים בעמודות, לפי כניסות בהינף אחר: ב)
 קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה

 בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, קומה 4,
 ירושלים. טל׳ 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק
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 (4) ״תכנית מם׳ תא/מק/3407״, שינוי מסי ו לשנת 2002 של
 תכנית 347, שינוי מסי 1 לשנת 2002 של תכנית 2421.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, שכ׳ רמת
 החי״ל: גבולות התכנית: בצפון - רח• דבורה הנביאה,
 בדרום ובמזרח - רח׳ ראול ולנברג, במערב - רח׳ משמר

 הירדן.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין אחורי במרחב
 שכ׳ רמת החי״ל על ידי שינוי בקו בנין אחורי הקבוע

 בתכנית.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ללא תשלום, במשרדי
 מינהל ההנדסה, שדי בן גוריון 68, תל אביב, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
רטות ות מפו י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מסי תא/מק/3266״, שינוי מסי ו לשנת 2001 של
 תכנית מפורטת מסי 2707, שינוי מס׳ 1 לשנת 2001 של

 תבנית בנין עיר מפורטת 590.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רח׳
 מאור המלה 3 - גוש 6971, חלקה 17: גבולות התכנית:
 בדרום - רח׳ מאור הגולה, בצפ1ן - חלקה 16, במזרח -

 חלקה 18, במערב - חלקה 32.
 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות להקמת בית
 מגורים לאותו מספר דירות שהיו קיימות בפועל לפני
 הריסת הבנין הקודם במגרש (שנהרס במבנה מסוכן)
 וכל זאת על ידי: א) הגדלת מספר יחידות הדיור ללא
 הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות: ב) תוספת
 קומה וקומה מפולשת. תוספות כמותיות בסך של 13.5%
 משטח המגרש, בניית מרתף עד גבולות המגרש לצורך
 כיסוי תקן החניה בלבד: ג) שינוי של הוראות בינוי,
 לרבות פיזור שווה של זכויות הבניה בין כל קומות
 המבנה ללא חדרי יציאה לגג: ד) מיסוד שטחי עירות
 שהוחלט עליהם בועדה המקומית ביום 2.1.2002
 במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה

 (חישוב שטחים בתכניות והיתרים התשנ״ב-1992).

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5096, התשס״ב, עמי 3349.

 (2) ״תכנית מסי תא/מק/3332״, שינוי מסי 1 לשנת 2002 של
 תכנית 2604 על שינוייה, שפרסום על מתן תוקף לה
 ניתן בילקוט הפרסומים 4656, התשנ״ח, שינוי מסי 1
 לשנת 2002 של תכנית G על שינוייה, שפרסום על מתן

 תוקף לה ניתן בילקוט הפרסומים 1097, התשכ״ד.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: תל אביב - גוש
 7100, חלקות 4, 5: גבולות התכנית: בצפון - רח׳

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים, טלי
 02-6297653, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ז, ירושלים, טלי
 02-6290222. ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 י״ג בטבת התשס״ג (18 בדצמבר 2002)

 אהוד אולמרט
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

ב י ב א ־ ל ז ת ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

רטות ות מפו י ר הפקדת תבנ ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965. בדבר הפקדת תבניות אלה:

 (1) ״תכנית מסי תא/מק/3364״, שינוי מם׳ 1 לשנת 2002 של
 תכנית 583, שינוי מסי 1 לשנת 2002 של תכנית 154 וא,
 שינוי מס׳ 1 לשנת 2002 של תכנית 2204, ושינוי מס׳ 1

 לשנת 2002 של תכנית 2308.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: תל אביב, רח׳
 מבצע קדש, בין רח׳ קהילת ריגה ממזרח עד רח׳ בני
 אפרים ממערב - בין שכונות נאות אפקה א׳ והדר יוסף
- גוש 6625, חלקה 846, ח״ח 333, 838, 843, 844, 847,

 848: גוש 6636, ח״ח 205, 207, 217.

 עיקרי הוראות התכנית: שיפור המערך התנועתי לאורך
 רח׳ מבצע קדש וזאת על ידי הרתבת דרך בתוואי

 מאושר בתכנית בת תוקף.

 (2) ״תבנית מס׳ תא/מק/3366״ שינוי מסי 2 לשנת 2002 של
 תבנית 2323, שינוי מסי 1 לשנה 2002 של תכניה 2324,
 שינוי מס׳ 1 לשנת 2002 של תבנית 2325, שינוי מסי ו

 לשנה 2002 של תכנית 2691, ביטול תבנית 3194.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב - חלקי
 גושים 6130, 6133, 6134, 6150, 6978, 7068, 7090, 7096,
 7097, 7098: גבולות התכנית: בצפון - רח׳ יצחק שדה.
 במזרח - רח׳ משה דיין, בדרום - דרך ההגנה, במערב

- נתיבי איילון.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי בקווי בנין לרחוב,
 לצדדים ולאחור: ב) תוספת שטחים עיקריים בסך של
 6% משטח המגרש בבתים צמודי קרקע מטיפוס א/51,

 א/72 ו־א/72-73.

 (3) ״תכנית מס׳ תא/מק/3386״, שינוי מם׳ 1 לשנת 2002 של
 תכנית 2215ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, שב׳
 עזרא, רח׳ אלול 16 - גוש 6034, חלקה 26: גבולות
 התכנית: במזרח - רח׳ תשרי, בצפון - ויחי אלול 14,
 במערב - רח• תשרי 71, בדדים - שטח בייעוד

 למגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין לרחוב,
 לצדדים ולאחור.
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בני ברק, רח׳ דוד המלך וו, בני ברק,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
 רת׳ אחד העם 9, מגדל שלום, תל אביב, ובל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 י״ב בטבת התשם״ג (17 בדצמבר 2002)

 מרדכי קרליץ
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בני ברק

 מרחב תכנון מקומי אונו

ר א ת י ת מ י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-905ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אונו מופקדת ״תכנית מיתאר מסי תממ/מק/

 54״, שינוי לתכנית מיתאר תממ 24ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רח׳
 המייסדים 3 - גוש 84ו7, חלקה 86: גוש 85ו7, ח״ח 78.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ריכוז השטחים המסחריים
 במתחם על ידי העברת זכויות בניה מחזית מסחרית בשצ״פ
 לשטח מסחרי, באופן שסך הזכויות אינו משתנה: ב) איחוד

 וחלוקה בהסכמת הבעלים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסימה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו, רח־ סוקולוב 3ו, קרית

 אונו, טלי 03-5311245.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״א בטבת התשס״ג (16 בדצמבר 2002)

 דרור בירנבאומ
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אונו

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
ת מי ד מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 הר/מק/359/א״, שינוי לתכנית הר/253/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה - גוש
 7927, חלקות 51-2 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות תכנית המיתאר
 253א בדבר קווי בנין תוך התאמה, ככל האפשר, להוראות

 תבנית 359.

 שפרינצק, בדרום - רח׳ הארבעה, במזרח - בית הספר
 עירוני א׳, במערב - כיכר השוטר ורח׳ קרליבך.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5098, התשס״ב, עמ׳ 3449.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי מינהל ההנדסה,
 שד׳ בן גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ד בטבת התשס״ג (9 ו בדצמבר 2002)

 דורון ספיר
 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בני ברק ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
 בב/מק׳,743״, שינוי לתכניות מיתאר בב/05ו/א ובב/105/ב

 ולתבנית בב׳,07ו/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח׳

 האדמו״ר מקוצק 43-41 - גוש 87ו6, חלקות 62ו, 163.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת 4 יחידות דיור בק1מות
 אי-די, מעל 12 יחידות דיור המותרות על ידי חלוקת יחידות

 הדיור בקומות ב׳ ו־ג׳, וזאת ללא הגדלת זכויות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק, רח׳ דוד המלך 11,

 בני ברק, טל• 03-5776579.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי בני ברק
ת מי ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, ההשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ בב/מק/728״, שינוי לתכנית מיתאר בב/05ו/ב

 ולתכנית מפורטת בב/28.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח׳
 אוסישקין 9ו - גוש 95ו6, חלקה 221.

 עיקרי הוראות התכנית: הוספת יחידת דיור אחת מעל
 10 יחידות הדיור המותרות, ללא תוספת שטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.2002 ובילקוט הפרסומים 5119, התשס״ג.
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 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת גבולות הפרצלציה בין
 החלקות בהתאמה למצב הקיים במקום תוך שמירה על
 שטחי המגרשים המקוריים, ככל האפשר, וזאת על ידי שינוי
 התכנית הראשית כדלקמן: א) איחוד וחלוקה של המגרשים
 ללא הסכמת הבעלים, וקביעת לוח הקצאה וטבלת איזון: ב)

 שינוי קווי בנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון, בנין העיריה, רח׳
 ויצמן 58, קומה 9, חולון, טל׳ 03-5027485. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל
 אביב, רח• אחד העם 9, מגדל שלום, תל אביב 61290, טל׳

.03-5193333 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ז׳ בטבת התשס״ג (12 בדצמבר 2002)
 משה דינת

 יושב ראש ועדת המשנה
 לתכנון ולבניה חולון

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חיפה

ות מי ר מקו א ת י ת מ ו י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-65'9ו, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ חפ/מק/523א״, שינוי

 לתכניות חפ/523 וחפ/400ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, שכ׳
 כרמליה, בפינת הרחובות צפרירים ובועז - גוש 10760,

 חלקה 68 בשלמותה, ח״ח 86, 89 (חלקות דרך).

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו הבנין הקדמי
 הקבוע בתכנית: ב) תוספת שטחי בניה וקומות במסגרת

 ההקלה המותרת.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.1.2002 ובילקוט הפרסומים soso, התשס״ב.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ חפ/מק/1746ו״, שינוי
 לתכניות חפ/229, חפ/229ט, חפ/400ו, תפ/1746 וחפ/

 746 זשצ.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תיפה, שכ׳ רמת
 אלון, בין הרחובות בירם, אלתר ויגאל אלון - גוש

 11880, חלקות 56, 66, 72, ח״ח 32-30, 36.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי גבולות אתר לבנין
 ציבורי תוך ביצוע חילופי שטחים בין אתר לבנין ציבורי
 ושטח ציבורי פתות, בלי לשנות את סך השטח של כל
 ייעוד: ב) קביעת קו בנין כדי לאפשר הקמת אולם

 ספורט בבית ספר יבנה ברמת אלון.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, רח׳ םוקולוב 22,
 הרצליה. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל אביב,

 טל׳ 03-5193216.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

ד א ת י ת מ י ר תכנ שו ר אי ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מס׳

 הר/מק/2089״, שינוי לתכניות הר/1109 והר/253/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה - גוש
 6518, חלקה 247 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינויים בהתאם להוראות
 תכנית הר/1900 שפורסמה להפקדה בילקוט הפרסומים 4638,
 לפי הפירוט הזה: א) הוספת 2 קומות: ב) שינוי קו בנין
 אחורי; ג) הכלת 16% שהן 160 מ״ר משטה המגרש לסך

 השטחים העיקריים המותרים לבניה.

 הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.8.2002 ובילקוט הפרסומים 5115, התשם״ג, עמי 73.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה, רת־ סוקולוב 22, הרצליה, ובמשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד
 העם 9, תל אביב, טל׳ 03-5193216, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ר׳ בטבת התשס״ג (9 בדצמבר 2002)

 יעל גרמן
 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הרצליה

 מרחב תכנון מקומי חולון

רטת ו ת מפ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חולון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ח-
 מק/57״, שינוי לתכניות המיתאר ח/1, ח/ו/1, ח/4/1, ח/4/1ד,
 ח/1/ד, ח/ו/8, ח/10/1א, ח/15/1, ולתכנית מפורטת תגפ/

.285 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון - גוש 6021,
 חלקות 461-454, 482 - 484, 496, 497; גבולות התכנית: בצפון
- רח׳ השיטה, בדרום - רח׳ הקונגרס, במערב - רח׳ הארז,

 במזרח - רח׳ התבור.
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 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי,לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרי ת טבעון, ת״ד 1060,
 קרית טבעון 36100, טל׳ 04-9539292. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,

 רח׳ חסן שוקרי וו, חיפה 31048, טל׳ 6222ו04-86.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ז בכסלו התשס״ג (2 בדצמבר 2002)
 שמואל אבואב

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית טבעון

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
ת ו מי ר מקו א ת י ת מ ו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדות תבניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ מק/מבי, 641״, שינוי לתכנית
 ג/936.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת כרמל, פינת
 הרחובות הרב וינריב ח׳בוטינםקי - גוש 10676, חלקה

.65 
 עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת יח״ד במגרש מ־2
 יח״ד עד 4 יח״ד: ב) שינוי בקו בנין: ג) תוספת שטח
 עיקרי שניתן לבקשו כהקלה: ד) מובהר שאחוזי הבניה
 מתחלקים כך: 38% משטח המגרש לדירה מס׳ ו (עם
 אפשרות בעתיד לחלק לשתי דירות), 9%ו לדירה מם׳ 2,

 19% לדירה מס׳ 3.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ מק/מכ/655״, שינוי לתבנית
 מב/189.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נשר, גבעת נשר
 בפינת רח׳ המגינים ורח׳ הטרשים - גוש 11231, הלקה

 479, ח״ח 477, 514.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי בקווי בנין: קדמי -
 מ־4 מ׳ ל־3.5 מ׳, צדדי - מ־3.5 מ׳ ל־2.5 מי: ב) הוספת
 קומת חניה, תוספת עליית גג והגדלת אחוזי בניה
 בשיעור שאפשר לבקש כהקלה עד 6% ועקב תוספת
 קומה עד 2.5%: ג) הגדלת מספר יחידות הדיור, מיחידת

 דיור אחת ל־2 יח״ד במגרש.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגייש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, מגדל הנביאים,

 קומה 7, רח׳ כורי 2. חיפה 33093, טל׳ 04-8676296.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5005, התשס״א.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין כה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ד בטבת התשס״ג >9ו בדצמבר 2002)

 עמרם מצנע
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה

ת ט ר ו פ ר מ א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר

 מפורטת מס׳ חד/מק/וו8ח״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, רח׳
 האתרוג 2 - גוש 10408. ח״ח 12: מגרש 2/2ו בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין אחורי למבנה
תוספת בניה ו/או בניה חדשה  קיים המסומן באות A, כל ׳
 יהיו על פי הוראות תב״ע חד/ 811 לרבות ההוראות בדבר

 קווי בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.4.2002ו ובילקוט הפרסומים 5102, התשס״ב, עמי 5657.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 ׳לתכנון ולבניה חדרה, הלל יפה 9, חדרה, טלי 04-6303728,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בטבת התשס״ג (16 בדצמבר 2002)

 ישראל סדן
 יושב ראש הועדה המק1מית

 לתכנון ולבניה חדרה

 מרחב תכנון מקומי קרית טבעון
רטת ו ת מפ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון
 והבניה, התשב״ה- 1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית טבעון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳

 טב׳.מק־123א״, שינוי לתכנית מפורטת טב/23ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית טבעון -
 גוש 1399 1, חלקות 61, 62, 66-64, ח״ח 52-49, 72.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת מפלסי פיתוח מחייבים
 בדי להתאימם לכבישי הגישה, יצירת דירוג בין המגרשים

 כדי לאפשר פתיחות מרבית לנוף.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
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 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון, ת״ד 241, עארה
 30025, טל׳ 04-6351789. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי

 11, חיפה, טל׳ 04-8616222.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ט בסיון התשס׳־ב (28 במאי 2002)

 וכי אגבריה
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון

 מרחב תכנון מקומי שומרון
רטת ת מפו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 יהבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ש/מק/

 1113״, שינוי לתכנית ש/18.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדם־חנה-כרכור
- גוש 10074, חלקה 165 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת יחידת דיור במגרש:
 ב) תוספת מבנה מעל המותר: ג) ניוד שטחי בניה מקומה א׳
 לקומת קרקע ושינוי תכסית הקרקע: ד) תוספת עד 6%

 בשטחי בניה עיקריים.

 כל מעוניין רשאי .לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון, רח׳ המייסדים 52,
 זכרון יעקב, טלי 04-6305522. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח•

 חסן שוקרי 11, חיפה, טל׳ 6252ו86 - 04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״א בטבת התשס״ג (16 בדצמבר 2002)

 איתמר בר־עזר
 יישב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שומרון

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ה׳ בטבת התשס״ג (10 בדצמבר 2002)

 מרדכי עמר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

 מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

ר א ת י ת מ י נ ר תב שו ר אי ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מם׳

 מ/מק/738ב״, שינוי לתבנית ג/738.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מי עמי - גוש
 20355, ח״ח 70, 71: גוש 20407, ח״ח 36-31, 75; גוש 20408,
 ח״ח 56: גוש 20456, חלקות 10-2, 13, 14, 20-16 בשלמותן,

 ח״ח ו, וו, 12, 22, 27-25; גוש 20457, ח״ח 8, 9, 13.

 עיקרי הוראות התכנית: העברת תלק מזכויות הבניה
 המאושרות למגורים - מקומה א׳ לקומת קרקע וקביעת
 אחוזי תכסית, קביעת הוראות בדבר שימושים והגבלות

 בניה בתחום התכנית. ללא שינוי בזכויות הבניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.4.2002 ובילקוט הפרסומים 5083, התשס״ב, עמי 2676.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מנשה אלונה, רח׳ הבנים 7, ת״ד 80, חדרה,
 טלי 6305333 - 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה, טלי 04-8616222, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ז׳ בטבת התשס״ג (12 בדצמבר 2002)

 אילן שדה
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מנשה אלונה

 מרחב תכנון מקומי עירון
ר א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עידון מופקדת ״תכנית מסי מק/ענ/585",

 שינוי לתכנית ענ/129.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אום אלפחם, שכ׳

 עין אברהים - גוש 20315, ח״ח 4.
 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה חדשה: ב) ניוד

 שטחי בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
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 מרחב תכנון מקומי נס ציונה
ת מי ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נס ציונה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית נס/

 מק/145/ו״, שינוי לתכניות נס/999ו/1, נם/23ו ונס/2/1.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח׳
 ויצמן - גוש 3850, חלקות 15, 17, 23-21 בשלמותן: גוש

 3851, ח״ח 19, 39.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון פארק לתעשיה
 עתירת ידע: ב) איחוד וחלוקה של מגרשים: ג) הרחבת דרך
 בתוואי מאושר בתכנית בת תוקף: ד) הגדלת שטחים
 שנקבעו בתבנית בת תוקף לצורכי ציבור: ה) תוספת קומות
 מעל המותר: ו) הקלה בגובה מרתף מהמותר בתכנית נס/ו/
 2: ז) קביעת זכות מעבר לרכב, להולכי רגל ולתשתיות

 ציבוריות.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ׳ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה, רח׳ הבנים 9, נס
 ציונה, טלי 08-9383810. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית

 הממשלה, רה׳ הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי נס ציונה
ת מי ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי נס/מק/183״, שינוי לתכניות נס/1/1 ונס/ו/2.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רדו׳

 גורדון 20 - גוש 3850, חלקה 167 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין והתאמתו
 לבנין הקיים בלבד: ב) התאמת זכויות הבניה לתיקון 43

 לחוק התכנון והבניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 13.4.2001 ובילקוט הפרסומים 4984, התשס״א, עמי 2ו26.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נס ציונה, רח׳ הבנים 9, נס ציונה, טלי
 08-9383810, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 9788444-
 08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ט בכסלו התשס״ג (24 בנובמבר 2002)
 יוסי שבו

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נס ציונה

ז כ ר מ ז ה ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי בפר סבא
ר א ת י ת מ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מס׳

 כס/מק/416/ב״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח• דב

 הוז 4 - גוש 6428, ח״ח 285.
 עיקרי הוראות התכנית: א) זכויות הבניה נשמרות ללא
 שינוי לפי תכנית כם/6ו4 ותכנית כם/ו/ו על תיקוניה לרבות
 הקלות: ב) יוגדל מספר יחידות הדיור בשטח התכנית מ־7
 ית״ד ל־9 יח״ד: ג) תוספת קומה, במקום ע+3+ג יהיה ע+4+ג:

 ד) קווי בנין לפי המסומן בתשריט.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 14.12.2001 ובילקוט הפרסומים 5048, התשם״ב, עמי 1204.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר סבא, רח׳ ויצמן 137, כפר סבא, טל׳
 09-7649177, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז. שדי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9270170, ובל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 ז׳ בטבת התשס״ג (12 בדצמבר 2002)

 יצחק ולד
 יושב ראש הועדת המקומית

 לתכנון ולבניה בפר סבא

 מרחב תכנון מקומי מודיעין

ת ט ר ו פ ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 108ג לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מם׳

 מד/מק/2/21״, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מד/21.

 השטחים הכלולים •בתכנית ומקומם: מודיעין, אזור
 התעסוקה - גוש 5616, חלקה ו, השטח שבין. קואורדינטות
 אורך 147.750-147.250 ובין קואורדינטות רוחב 147.500-

.148.000 

 עיקרי הוראות התכנית: א) העברת זכויות שטחי בניה
 למטרות עיקריות ממגרש 68 למגרש 37ב בסך של 950 מ״ר:
 ב) העברת זכויות שטחי בניה למטרות שירות ממגרש 37ב

 למגרש 68 בסך של 950 מ״ר.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 15.8.2002 ובילקוט הפרסומים 5131, התשס״ג, עמי 590.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לחכנון ולבניה מודיעין, רח׳ תלתן ו, מודיעין, טלי 45/
 08-9726050, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 9788466-
 08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בטבת התשס״ג (16 בדצמבר 2002)
 משה שכטר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מודיעין
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 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/מק/וו6״, שינוי
 לתכניות נת/00ו/ש/ו ונת/7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה - גוש 8247,
 חלקות 56ו-60ו בשלמותן, ח״ח 209.

 עיקרי הוראות התבנית: איחוד וחלוקה מחדש ללא
 הסכמת הבעלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.5.2002 ובילקוט הפרסומים ו508. התשס״ב, עמי

.2567 

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה, טל׳ 09-8603170,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳
 הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ג בטבת התשס״ג (18 בדצמבר 2002)

 שמעון שר
 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה נתניה

 מרחב תכנון מקומי רמלה

רטת ת מפו י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 לה/מק/60ו׳.8ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4348,
 חלקה 08 ו בשלמותה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) ׳שינוי שטח מגרש מינימלי
 מ־2,500 מ״ר ל־496 מ״ר: ב) הקטנת קו בנין אחורי לכיוון
 חלקה 106 מ־7 מ׳ ל־ 0.31 מי: ג) הקטנת קו בנין קדמי מ־4 מ׳
 ל־3.40 מי: ד) הקטנת קו בנין צדי לכיוון חלקה 107 מ־6 מ׳

 ל־3.4 מי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.2002 28 ובילקוט הפרסומים 5096, התשס״ב. עמי 3357.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמלה, ובמשרדי הועדה המחו־ית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה, טל׳ 08-9270170,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בכסלו התשס״ג (2 בדצמבר 2002)

 יואל לביא
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמלה

 מרחב תכנון מקומי רעננה

ר עם א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
רטת ראות במפו  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רעננה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 מרחב תכנון מקומי נתניה

ת מי ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
 נת/מק/5/556״, שינוי לתבניות נת/100/ש׳,ו, נת/556 ונת/

.7/400 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נתניה, רח׳ אליעזר
 בן יהודה - גוש 8256, ח״ח 91.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי קווי בנין צדיים: ב)
 תוספת 2 קומות: ג) תוספת יחידת דיור ללא הגדלת סך כל

 השטחים למטרות עיקריות.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה,
 טל׳ 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה,

 טל׳ 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

ות ר מקומי א ת י ת מ ו י ר תבנ שו ר אי ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/מק/34/537״, שינוי
 לתכנית נת/96/7/400/ב, ובהתאם לתבניות נת/1/537

 ונת/7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ׳ נווה
 עוז - גוש 8449, חלקה 25 בשלמותה: מגרש ו5

 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בנין קדמיים
 למרתף

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.6.2002 ובילקוט הפרסומים 5077, התשס״ב, עמי

.2476 

 (2! ״תכנית מיתאר מקומית מסי נת/מק/35/537״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נתניה, שכ׳ נווה
 עוז, רחוב ללא שם בגרסה 04ו - גוש 8448, חלקות 2, 3

 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד חלקות בהסכמת
 הבעלים: ב) הקטנת קווי בנין קדמיים למרתף.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.7.2002 ובילקוט הפרסומים 5098, התשס״ב, עמ׳ 3452.
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא .״.ס כ;
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

ר א ת י ת מ י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה~965ו, בדבר אישור ׳תכניה מיהאר מס־

 רדו/מק ׳,250 ו/69״.

 השטחים הכלולים בתכניה ומקומם: רחובות. רה־ יצחק
 מוגזח 7 - גוש 5701, חלקה 97 בשלמותה.

 עיקרי הוראות ההבניה: א) שינוי בקו בנין ־צדי
 ל־70 2 מי במקום 4 מ־ לצד צפוךמערב בלבד: בי׳ קו בנין
 לבנין הקיים: ג) שאר הוראות וזבוייה הבניה יהיו דפי תביע

 רח/1250.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 28.6.2002 ובילקוט הפרסומים 5096, התשס״ב. עמ י55נ.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחיבות. רה־ ביל־ו 2, רחובות טדי 9592293-
 08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז.
 רח׳ הרצל 91, רמלה, טל־ 788444!•-08. ובל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהי.

 נ־״ז בכסלו התשס־׳ג 2.1 בדצמבר 2002)
 יהושע ;שוקי) ני.ו>־ר

 יושב ראש הועדה ׳־ניקימיר.
 לתכנון ולבניה רחובות

 מרחב תכנון מקומי זמורה

ר הפנים ר ש ו ש י א ת ב י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתיק ההבנ־ן
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדיר אישוד ״תרנית מסי זמ.מק

 «32 •.ג-, שינוי לתכנית ז«/בת/27«.
 השטחים הכלולים בתכניה ומ־ונלכ. קר•׳!־. עקרון -• גיש

 3796, :־:לקות 210, 211 במלואן.

 עיקרי הוראות ההכניר: א: הסדרי•, איחיד הלקיה• ב •
 קביעת הודאית בדבר הגדלת שטחי הבניה המותרים
 למסחר, בלי לשנות את סך כל הישגיה ׳־מותי־ לבניה בחלק־־,:.

 ג) קביעת בינוי במגרש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביים
 5,4-2002 ובילקוט הפרסימים 5074. ההשס״ב.

 התכנית האמירה נמצאה במשרדי הועדה המתוז־ת
 לתכנון ולבניה מחוז המרבו. קרית הממשלה, רה־ הרצל 91.
 רמלה, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנד; ולבניה זמירה
 רח׳ ביה הפועלים 6, רחובות, ובל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ה׳ בטבת התשס״ג (10 בדצמבר :200:
 בן עיון גרובר

 יושב ראש הועדה המקימית
 לתכנון ולבניך: זמירה

 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר עם הוראות
 כמפורטת מס־ רע־.מק־.2002/טו״. שינוי לתכניות רע/בת/ג00:

 ורע/מק .2002 ,ט.

 השטחים הכלילים בתכנית ומקומם: רעננה -• מגרש
 2י86: בצפון - רה• הדפנה, במזרח - רח־ זרחין: מגרש 2001:
 בדרוש - דה־ התעשיה, במזרח - רח התדהר: מגרש ו200א:
 במערב - רה׳ התדהר ודחי התעשיה: גוש 7657. ח״ח 33-29,

 62, 64, 66 73: גוש 7658. ח״ח 86

 עיקרי הוראות התכנית: א; שינוי חלוקת שטחי הבניה
 המותרים בתכניה בלי לשנות את סך כל השטח הכולל
 המותר לבניה וזאת על ידי העברה חלק מזכויות הבניה
 במגרש 2 86 בגיש 7655 למגרש 2001, 2001א בגוש 7657: ב)

 קביעת בינוי,

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האנלורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין אי בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקימית לתכנון ולבניה רעננה. רח־ השוק 6, רעננה,
 טלי 10516*09-7. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתביי; ולבניה מחוז המרכז. רח׳ הרצל 91, רמלה,

 טלי 788444 08-9.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אפ בן
 הוגשה בכתב. בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העוברית שעליהן היא מסתמכת.
 י־ג בתשרי התשסי־ג ;19 בספטמבר ;200¡

 נתי לס
 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה רעננה

 מרדי תכנון מקומי רחובות
ר א ת י ת מ י נ ר הפקדת תב ב ד  ׳הודעה ב

 נמסי־ת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 יהבניה, התשב״ה-1965 כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות יבמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מה ח המיבז מופקדת תכנית מי האר מס׳ דחי׳ מק/

 23$• י/א־ שינוי לתכניות רח,238-.2, רה/58ן ,ירח׳.400.

 השטח־ה הכלילים בתבנית ימקומם• רחיבות. בית
 העלמין הצבאי - גרש 5700. הלקות 94, 394 בשלמותן, ח״ח

.395 
 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת בית העלמין הצבאי

 לפי מצב קיים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית. בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע.
 בבני׳ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי ההבניה יכן כל הזבאי לבך על תי סעיף 100 לחוק.
י להגיש התנגדות בתוך 60 ימי• מיו• פרסומה של א ן  י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, רח ביל״ו 1,
ק ההתנגדות יומצא למשרדי ת ע ה - 9 s « 2 » s .os רחובות. טלי 
 הועהה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז. דחי הרצל 91,

 רמלה. טל• 08-9788444.
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 מרחב תכנון מקומי הדרים

ת מי ד מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת.בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הדרים מופקדת ״תכנית מם׳ הרי,מק/29,485״,

 שינוי לתכנית 6/*1 והר/160 מופקדת.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח׳

 האשל - גוש 6445, חלקה 174.
 עיקרי הוראות התכנית: א) זכויות הבניה לענין מספר
 יחידות הדיור יהיו על פי תכנית הר,160 המופקדת על
 נספחיה: ב) חלוקה למגרשים: ג) גודל מגרש מינימלי: ד) קווי
 הבנין יהיו על פי קווי הבנין הקיימים למבנים קיימים: ה)
 קווי הבנין לבניה חדשה יהיו: קדמי (מערבי) - 8.5 מי: צדדי
 (צפוני) - 5 מי. צדדי (דרומי! - 0 מ: אחורי (מזרחי) - 5

 מי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק.
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים, רח׳ בני ברית 7,
 הוד השרון, טל־ 09-7759666. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, דחי

 הרצל 91, רמלה. טלי 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אה

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הדרים
ית ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון
 והבניה. התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 הר׳.מק/485׳25״, ׳שינוי לתכנית 6י.*1.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח׳

 דבוטינסקי - גוש 6445, חלקה 50.
 עיקרי הוראות התבנית: א) חלוקה למגרשים, ללא
 שינוי בשטח הכולל של ייעוד הקרקע: ב) הרחבת דרך
 בתוואי המאושר בתבנית בת תוקף: ג) שינוי קו בנין קדמי
 מ־7 מ׳ הקביע בתכנית לקו בנין 5 מי: ד: שינוי בהוראות

 בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 7.12.2001 ובילקוט הפרסומים 5044, התשסיב, עמי 1052.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז. דחי הרצל 91, רמלה, טלי
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים, רח׳ בני ברית 7, הוד השרון, טל׳ 09-7759666, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ו בכסלו התשס״ג (ו בדצמבר 2002)

 ישי פוטש
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הדרים

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

רטת ת מפו י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
 שד/מק/16/594״. שינוי לתכניות שד/1000, שר/1000/ב ושד/

 6/594, וקשורה לתכנית שד 594 12.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גן חיים - גוש
 7620, ח״ח 101: מגרש 205 בשלמותו מתכנית שד/6/594.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדי־דרומי
 נקודתי מ־5 מ המותרים ל־1.2 מ׳ במגרש 205, חלקה 101.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.2.2002 ובילקוט הפרסומים 5056, התשס״ב, עמי 1549.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון, ת״ד 62, דואר הוד השרון, טלי
 09-7476024. ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד׳ הרצל 91. רמלה, טלי 08-9788444, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פחוחים לקהל.

 ד׳ בטבת התשכ״ג (9 בדצמבר 2002)

 מוטי דלג׳ו
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון

 מרחב תכנון מקומי הדרים
רטת ת מפו י ר הפקדת תבנ ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הדרים מופקדת ״תבנית מם׳ הר,מקי.453׳,3/ו״,

 שינוי לתכניות הר/ל45/ג והר,453׳׳ 3/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, אזור
 התעשיה מגדיאל, רח׳ הסדן - גוש 6657 חלקה 279.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי מ־5 מ׳
 הקבוע בתבנית לקו בנין 3.90 מ; ושינוי קו הבנין הצדי
 בחזית הצפון־מערבית מ־4 מי הקבוע בתכנית לקו בנין 3 מ׳:

 ב) שינוי תכסית קרקע מ־40% ל־45%.

 כל מעיניין רשאי לעיין בתכנית. בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק.
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים, דחי בני ברית 7,
 הוד השרון. טלי 09-7759666. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועי־ה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז. רח׳

 הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות, ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ו־ בטבת התשס״ג (וו בדצמבר 2002)

 משה קזולה
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שורקות

ן ו פ צ ז ה ו ח  מ

 מרתב תכנון מקומי נצרת

ת ט ר ו פ ת מ י נ ר תכ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מם׳ נצ/מק׳,

 1021״, שינוי לתכניות ג/6478 וג/ו070ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש
 16581, ח״ח 28.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.1.2002 ובילקוט הפרסומים 5056, התשם״ב, עמי 1555.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נצרת, ת״ד 31. נצרת 16100, טלי 04-6459203,
 וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טלי 04-6508508, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ז בכסלו התשם״ג (21 בנובמבר 2002)

 סלמאן אבו אחמד
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה נצרת

 מרחב תכמן מקומי גבעות אלונים

ת רטו ת מפו ו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ גא/מק/24/02״, שינוי לתכנית

 ג/7676.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש

 17568, חלקה 54 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התבנית: איחוד וחלוקה של מגרשים

 והקטנת קווי בנין.
 (2) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק׳,42/02״, שינוי לתכניות

 ג/6794 וג/984.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אעבלין - גוש

 12207, ח״ח 95: מגרש 95/3 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין.

 מרחב תכנון מקומי המרכז
ר א ת י ת מ י ת תבנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה. ההשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרכז ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי ממ/מק/

 3112 6״. שינוי לתכנית ממי• 3/3112.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל -
 גוש 6135. ח״ח 17 — 21, 129. 130.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת 88 יח״ד ללא
 תוספת שטחים: ב) תוספת שטחי שירות: ג) תוספת 2 קומות

 מרתף.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחרי הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש ההנגדית בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז, דחי גליס 9, פתח
 תקרה. טלי 03-9302051. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, ריח הרצל 91,

 קריה הממשלה. רמלה, טלי 08-9788444.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב. בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העוברית שעליהן היא מסתמכת.

 ה׳ בטביז התשס ג (10 בדצמבר 2002)

 בני ודרריו
 ״ושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה המרכז

 מרחב תכנון מקומי שורקות

ר א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הפקדת ״תבנית מיתאר מס

 בר מק 6/199, שינוי לתכניות בר/199 ובר/99ו׳,3.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית גן
 רווה, כפר הנגיד - גוש 3774 (ישן). 2665 (חדש), חלקה 13:

 מגרש 52,
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי בקווי בנין צדיים
 לחממה מיג מי לקו בנין: ב) שינוי בקו בנין אחורי מ־6 מ׳

 לקו בנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעוח
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעיניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסימים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר
 60948, טלי 08-9412991 או 08-9412714. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, קרית הממשלה, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

.08-9788444 
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 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע, ד׳׳נ הגלבוע, טל׳
 6533257 - 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, רדד 595, נצרת עילית,

 טל׳ 04-6508508.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ח בכסלו התשס״ג (3 בדצמבר 2002)

 דניאל עטר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גלבוע

 מרחבי תכנון מקומיים מרום הגליל והגליל המזרחי

ות ר מקומי א ת י ות מ י ר הכנת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבנית
 מחוז הצפון החליטה בישיבתה מסי 2002/נ/6 מיום 19.8.2002
 על פרסום הודעה לפי סעיף 77 לחוק, בדבר הכנת תכניות

 אלה:

 (נ)' ״תכנית מס׳ ג/20ו3ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מג׳אר - גוש
 15576, ח״ח 62, 63, 65: גוש 15577, ח״ח 60, 63: גוש
 15578, חלקות 27, 34, 36, 37, 56, 57, ח״ח 25. 26. 30-28,
 32, 33, 35, 38, 55, 60, 62; גוש 15580, ח״ח 6, 9, 64-61;
 גוש 15609, ח״ח 2, 7-5; גוש 15619, חלק1ת 31-1. 34-
 37, 44-41, 46, 50-48, ח״ח 32, 33, 40-38, 45, 47; גוש
 15620, חלקות 9, 10, 52-18, 70-64, 92-72, 94, 95. ח״ח
 6, 8, 11, 12, 16, 17, 53, 62, 63, 71, 93; גוש 15621,
 חלקות 44-3, 50-47, ח״ח ו, 2, 45, 46: גוש 15622,
 חלקות ו, 3, 18-5, חיית 20: גוש 15623, חלקות 13-1,
 25-15, 28, 64-62, 71-66, 74, 75, 81, 82, ח״ח 14, 29, 44,

.80 ,76 ,72 ,65 ,61 

 מטרות התכנית: פיתוח הפרק המקשר בין שני חלקי
 היישוב כמרכז חדש, המאפשר מתן שירותים לתושבים
 בהתאם לתחזית גידול כוללת של כ־30,000 נפש לשנת
 2020. תכנית זו, המהווה עדכון והרחבה לתבניות
 המיתאר המאושרות, מגדירה מגמות פיתוח ומתווה
 מדיניות תכנון, תוך מתן הנחיות להכנת תכניות
 מפורטות ותכניות חלוקה והגדרת תחומי גמישות
 פיתוח בעתיד. התכנית מסדירה את מערך הדרכים
 הראשי בלב היישוב כולל שילוב עם מערך דרכים
 אזוריות ומערכת שטחי ציבור (בנויים ופתוחים) לשירות
 התושבים. התכנית מגדירה מתחמים לתכנון מפורט
 והנחיות להכנת תכניות מפורטות ותכניות חלוקה

 ולשלבי פיתוח.

 תוקף ההודעה: שנתיים מיום פרסומה ברשומות.

 (3) ״תבנית מפורטת מסי גא/מק/48/02״, שינוי לתכנית
 ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
 17571, חלקה 52 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי הבנין הקבועים
 בתכנית.

 (4) ״תכנית מפורטת מס׳ גא/מק/62/02״, שינוי לתכנית
 ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
 17570, ח״ח 26, 33-31, 48, 71.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים:
 ב) הזזת תוואי דרך: ג) הקטנת קווי הבנין הקבועים

 בתכנית.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שפרעם, ת״ד 505, טלי 04-9502021.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המהוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טל׳ 6508508-

.04 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ז׳ בטבת התשס״ג (12 בדצמבר 2002)

 בדיע נקד
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

ת רטו ות מפו י ר הפקדת תכנ ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגלבוע ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/גל/מק/30״, שינוי לתכנית
 ג/8451.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פארקיון גבע -
 גוש 23081, ח״ח 1; גוש 23178, ח״ח 14, 17.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך
 התאמת השטחים: למסחר, חניה ושטח פרטי פתוח

 משולב בחניה ותיירות.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/גל/מק/51״, שינוי לתכנית
 ג/9809.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בפר מוקיבלה -
 גוש 20013, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי בנין; ב) הגדלת
 אחוזי בניה בתכסית קרקע ללא שינוי בסך כל אחוזי

 הבניה.
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 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח למבני
 ציבור ולמבני משק לשטח חניה ודרך גישה לבית ספר.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע.
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית. וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק.
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, מועצה מקומית
 עמק יזרעאל, טל 04-6520038. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ילבניה מחוז הצפין, משרד

 הפנים, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י׳ בטבת התשס״ג (15 בדצמבר 2002)

 יוחי ברנר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יזרעאלים

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
ות י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מס״ 6׳,מע/מקי-.5249י29״, שינוי לתכנית גי-5249.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם• ריינה - גוש

 17524, חלקה 18.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין קדמי וצדדי.

 (2) ״תכנית מס״ 10 ,מע/מק/8/9601״, שינוי לתכנית ג 9601.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בסמוי. טבעון

 (זבידאת צפון־מעוב) - גוש 10473 חלקה ד.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין צדי מ־3 מ׳
 ל־2.65 מ״: ב) חלוקה ללא הסכמה הבעלים כולל

 טבלאות איזון.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות. בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע.
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין תפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים רה• ציפורן 5, נצרת
 עילית 17000, טלי 6468585 -04 העתק ההתנגדות יימצא
 למשרדי הועדה המחוזית להריון ולבניה מחוז הצפון, בנינ־

 הממשלה, נצרת עיליה. טלי 04-6508508.

 התנגדות לתכנית לא התקבל :׳לא תידון אלא אב כ;
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת אה

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 (2י1 ׳תכנית מסי ג 13365׳״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מגיאר -
 גושים 15563, 15568, 15569, שטח בנוי בשלמות: גוש
 15557, ח״ח ו: גוש 15558. ח״ח 5, 18. 19, 21, 22: גוש
 15560, ח״ח 9, 19, 20, 22, 23, 27-25, 33, 39-35, 5.3, 54,
 57. 58, 63-60, 65, 66, 68: גוש 15561, חלקות 14-5, 17-
 98, 100, 101 חיה 1, 3, 4, 15, 16, 99, 102: גו׳ש 15562,
 חלקות 14-1 20-16. 39-22. חייו־ 40, ו4: גוש 15564,
 חלקות 28-19. 34-32, 45-40, 47, 49. 50, ח״ח 17, 18, 29.
 31 35, 38, 39, 48, גוש 15565, חלקות 8-5, ח״ח 3, 9, 10:
-  גוש 15566, חלקות 11-6, 35-14, 37, 38, 44-40, ח״ח י
 5, 12, 39; גוש 15567, חלקות 66-1, 122-82. 127-125,
 1.36-129, 138, 140. ח״ח 67, 80-78, 128; גוש 15570,
 חלקות 7-4 10- 41, 52-44, ח״ח 1, 2, 42, 43: גוש 15571,
 ח״ח 7. 8, 10, 11 14, 59-56, 68, 69, 79; גוש 15573, ח״ח
 48-38, 52-50. 56. 62, 65; גוש 15574. חלקות 44-1 36,
 38, 70-52. 72. 74. 75, 80-77, ח״ח 37, 51. 71, 73, 76;
 גוש 15575, חלקות 15-1 67-17, 72-69, ח״ח 16, 68:
 גוש 15576. חלקות ו - 61, 64, 73-66, ח״ח 62, 63, 65:
 גוש 15577. חלק־ת 6-1, 33-19, 59-48. 61, 68-65, 70-
 2י. ח״ח 7. 8, 60. 63, 64, 69: גוש 15578, ח״ח 21; גוש
 15581. ח״ח ו. 7-3: גוש 15582, ח״ח 1: גוש 15620,
 חלקות 5-1, 7, 15-13, 54-ו6, ח״ח 6. 8, 11, 12, 16. 17,
 53, 62, 63. 71, 93; גוש 15621. ח״ח ו, 2, 45, 46; גוש

 15624, חלקה ו, חייה 2, 3.

 מטרת התכנית: התבנית מסדירה המשך פיתוח בתחום
 היישוב הקיים ומתווה מערכת תנועה מרכזית (בביש
 טבעת והרכים מאספות׳ המאפשרת נגישות לכל חלקי
 היישוב :כולל שכונת חיילים משוחררים בצפון מערב),
 תוך השלמות בניה בשולי היישוב. תבניה זו, המהווה
 עדכון והשלמה לתכניות המי תאר המאושרות, כוללת
 הנחיות להכנת תכניות מפורטות ותכניות חלוקה
 ומסדירה את מערך הדרכים הראשי בלב היישוב כולל
 שיליב עם מערך דרכים אזוריות ועם תכנית מיתאר
 חלקית ללב היישוב. התכנית מגדירה מתחמים לתכנון

 מפורט.

 ת־קף ההודעה: שנתיים מיום פרסומה ברשומות.
 לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה הל איסור מתן

 היתרי בני
 והנמצאים בסתירה לתכנון המוצע.

 1׳ בטבת התשס״ג ;2י בדצמבר 2002}
 נתנאל אלמסי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גליל מזרחי

 מרחב תכניו מקומי יזרעאלים
ת ט ר ו פ ת מ י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסיית ב־ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחיק התכנון
 והבניה התשכ״ה׳-1945, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ״צפון מופקדת ״תבנית מפורטח מס־ מק/יז/

 11304 י• 03״. שינוי לתכנית 11304.

 השטחים הכלולים בתכניה ומקומם: עמק יזרעאל,
 ןיביץ מרהביו גוש »1678. ח״ח 13 22. 25.
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 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

רטות ות מפו י ר תכנ שו ר אי ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תבניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ מג/מק-49/2001״, שינוי לתכנית
 ת/ו/2/52.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שלומי - גוש
 18274, חלקות 45-42, 48, 55, 60: גוש 6וג8ו, חלקות 1-
 5, 20-8, 43-27, 53, 61-50: גוש 18318, חלקות 15-3, 18,

.71 ,70 ,66 ,65 ,63 ,62 .60-39 ,37 ,35-20 

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.5.2002 ובילקוט הפרסומים 5141, התשס״ג, עמי 896.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי מג/מק-1/2002״, שינוי לתכניות
 ג/4134 וג/5052.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ינוח ג׳ת - גוש
 18749, ח״ח 26: מגרש ו בשלמוחו.

 עיקרי הוראות התבנית: הקטנת קו נסיגה צדדי מ־3 מ׳
 ל־0.5 מ; וקדמי מ־3 מ׳ ל־2 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5133, התשס״ג, עמי

.630 

 (3) ׳׳תכנית מפורטת מס׳ מג/מק-9/2002״, שינוי לתכנית
 ג/1013ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית
 מעלה יוסף, נוה זיו (זיו הגליל) - גוש 8667ו, ח״ח 22:

 מגרש 36 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין מ־3 מ׳ ל־2 מ׳
 למגרש 36.

 הודעה על הפקדת זזתכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.5.2002 ובילקוט הפרסומים 5088, התשס״ב, עמי

.3041 

 התכניות האמורות נמצאוח במשרדי הועדה המקומית
 לחכנון ולבניה מעלה הגליל, מושב מעונה, טלי 04-9977913,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 משרדי הממשלה, נצרת עילית, טלי 04-6508508, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 י״א בטבת התשס״ג (16 בדצמבר 2002)
 אלי שמחין

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
ות י ר תבנ שו ר אי ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965. בדבר אישור תכניות אלה:

 (1! ״תבנית מס׳ 1׳,מע/מק׳.במ55־26״, שינוי לתכנית מפורטת
 מסי ג/במ/55.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית -
 ג1ש 11835, ח״ח 34-24; גוש 12568, חלקה 3 (ארעי).

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין לבניית
 מחסנים: ב) הסדרת דרך משולבת לפי מצב קיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.2.2002 ובילקוט הפרסומים 5052, התשס״ב, עמי 382 ו.

 (2) ״תכנית מס׳ 10/מע/מק/טב5/50״, שינוי לתכנית מיתאר
 בסמת טבעון.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בסמת טבעון(סמוך
 לכביש מסי ו בקרית טבעון) - גוש 10474, ח״ח 8: מגרש

.335 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי מ־4 מ׳
 ל־0.40 מי: ב) שינוי קו בנין צדי מ־4 מ׳ ל־ 0.81 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5098. ההשם״ב. עמי 3458.

 (3) ״תכנית מסי 6/מע׳מק׳,24/5249״, שינוי לתכנית ג/5249
 שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ריינה - גוש
 17523, ח״ח 45: מגרש 45/2.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.4.2002 ובילקוט הפרסומים 5074, התשס״ב, עמי

.2337 

 (4) ״תכנית מסי 0ו׳,מע/מק •.7/6265״, שינוי לתכניה מיתאר
 בסמת טבעין.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בסמת טבעון -
 גו־.׳.׳ 0368ו, חלקה 251: מגרש 251/4.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין קדמי בעבור
 חניה תת־קרקעית למתן לגיטימציה לבנין קיים.

 הודעה על הפקדח התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5093. התשס״ב, עמ״ 3263.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים. רח׳ ציפורן 5, נערת עילית
 17000, טלי 04-6408585, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחו! הצפ1ן, נצרת עיליח, טל׳ 04-6508508, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימי• ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוהי• לקהל.

 ב׳ בחשון התשם׳יג י.8 באוקטובר 2002)

 גנדי קיפניס
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים
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 שם הבי.מש׳.ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 1/6532 שיינבך צפורה צ 23/09/2001 לוי חנה
 1/6533 ציון דליה 27/10/2002 ציון רם

ת או ו ו  צ
 1/6460 אברהם יום טוב 23/10/2002 אברהם אמנון
 1/6463 בן עזרא אברהם 20/10/2002 בן עזרא יעקב

 1/6464 צברי זהבה 08/09/2002 רחמים דליה
 1/6465 זהבי אברהם אד 28/05/1999 זהבי רבקה

 1/6467 אבולוף רתמים 15/06/2002 אבולוף יגאל
 1/6470 סרכטמן חיה פיי 24/08/2002 ישראלי שרה

 1/6471 נקרדורותי 04/07/2002 מו אלשטיין נורית
 1/6472 שימלביץלזר 04/1995/ו0 שימלביץ לובה

 6473/ו וורוסניצקי סימו 02/08/2002 גבנםר אירנה
 6474/ן גאיציגיבגניה 28/08/2002 גאיציג אולגה

 1/6475 כהן אסתר 03/09/1995 כהן יהודה
 1/6478 פרידמן בנגימין 14/09/2002 פרידמן שרלומ

 1/6482 כהן אסתר 01/07/2002 שמש חיה
 1/6484 איזיקאלתר 20/03/2002 איזיק חנה

 1/6485 יאנוש מלי 02/10/2002 יאנושי גרשון
 1/6486 שמורם יעקב 15/09/2002 שטרן פסלה

 1/6488 קניגספלד מוגר 03/11/2002 אברמזוו אריה
 1/6489 הורביץרחל 21/02/2002 הרצל יצחק מאיר

 t/6490 ברגר לואיס 26/02/1995 ברגר מנחם
 1/6491 קפילוף ליאונר׳ 25/11/1993 קפילוף יונתן

 1/6493 תי חיים 03/11/2002 אביב דוד
 1/6500 שוודרון ארבינג 13/11/2002 מיטלמשה

 1/6503 רובינשטין שלמ 14/10/2002 רובינשטיין אברהם
כבא 28/05/2001 פלד שרה  1/6504 פלדברכו

 1/6505 חלמיש אהובה 12/06/2002 חלמיש אליהו
 1/6508 חכימי מלכה 04/01/2001 חכימי חושנג

 6509/ו מינץרוזה 12/06/2002 רוטמןליאוניד
 1/6510 טרמראלקסנדר 17/10/2002 טרמר גילה

 ו 1/651 פלש יהודית אנו 04/08/2002 ירדן רנה
 1/6513 פרינסבלנש 31/08/2002 פרינס מורטון

 1/6516 אפלבאום מרדה 25/07/2002 אסטרייכר מרלה
 1/6518 אהתנסוןאזמי1 18/07/2002 נוימן חנה יהודית

 1/6520 לזרוביץרבקה 01/08/2002 שולומון פרידה
 1/6523 זינגר גוסמה 14/10/2002 הקר שנדור

 6534/ו שולוב יוכבד 27/10/2002 שלומית שילוב ברקן

ת או ו ו צ רושות ו  י
 1/6507 קאהן שלמה זלמן 07/07/2002 קאהו אדלייד

ם ש  יצחק בקר, ר

 הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה—1965

אה או ו ו רושה, צו קיום צ ו י צ ת ל ו ש ק ל ב ת ע ו ע ד  הו
ן ו ב ז ל ע ה נ י מ ו נ  מי

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה,
 התשכ־ה-1965, בי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
 לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה, לצו

 קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

 הרשם לענעי יחישה בירושלים, רדו׳ יפו 216, ירזשלים

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המטדו/ה הפטירה
 מם־
 תיק

ת שו רו  י
 1/6462 אלבוים אילת 19/08/2002 אלבוימ יעקב קופ

 1/6466 מני אברהם 11/09/2002 ברקאי לאה
 1/6468 זורגר מאיר 26/10/1992 פריד אסתר
 6469/ו זורגר שושנה 10/09/1997 פריד אסתר

 1/6476 לוסטיג יהושע 08/06/2002 לוסטיג שלומית
 1/6477 טולצ׳נםקי בוריס 15/03/2001 טולצ׳נסקי נינה

 1/6479 לוםפי ריבה 20/09/2002 סטניסלבסקי ענת
 1/6480 כהן יוסף 09/08/2002 כהו יבגניה

 1/6481 אבולוף נחל 04/09/2002 אבולוף דניאל
 1/6483 ינאי מרדכי 04/01/2002 ינאי אורה רחל

 1/6487 מישאליאן גלדי0 07/08/2002 אהרון לילי
 1/6492 מאנכריוסשאקר 22/06/1967 מאנכריוסרשא

 1/6494 חפץ שרה דינה 09/11/2002 חפץ נח
 1/6495 זלצמןחנה 31/03/1999 זלצמן אשר
 1/6496 זכריה יוסף נעים 16/10/2002 זכריה יצחק

 1/6497 רוזן צבי 22/07/2002 רוזן דוד
״ נורית 30/10/2002 קיי סמי  1/6498 ק

 1/6499 ביסטרי מרים 00/00/0000 בכר אליהו
 1/6501 טל חגי 15/10/2002 טל לאה

 1/6502 אוחיון חיים 19/10/2002 אויון יפה
 6506/ו בטלין איגוד 15/12/2001 בטליןאירינה

 1/6512 עיסא סאלח 03/11/1988 עיסא מרים
 1/6514 אורנבורג אלבסנ 04/10/2001 אורנברגנינה

יילאווה  1/6515 ויילדידיה 26/09/1995 ו
 1/6517 צרניבסקי דבקה 08/09/2002 בוגין מיכל

 1/6519 קמינםקי בסי 10/10/2002 קמינסקי ארנולד
 1/6521 גולדמן פנינה 25/10/2002 רגר תקוה

 1/6522 ציוארה משה 16/09/2002 אאוגניה פוקס
 1/6524 הוכברגר יצחק 01/10/2001 הוכברגר יעקב

 6525/ו לואיסמן משה מו 26/08/1953 לוי הלן
 1/6526 לואיסמן פודז לא 07/01/1965 לוי הלן

 1/6529 מילוא אסתר 23/10/2002 מילוא גולדצו איק
 1/6530 שושני מטה 23/04/1990 שושני מסעודה

 1/6531 חזורי אולמבי ! 20/06/1990 כנעאן ורה
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 הרשמ לעגתי ירושה בתל אביב, רה׳ השלושה ג, יד אליהו

 30/09/2002 אקרמן רון
 12/02/2000 דריקסטלי
 07/01/1998 אליסדווד

 29/04/2001 דבאח יצחק
 19/05/2002 ברולז ג׳ורג׳

 13/06/2002 נאסר תמים
 29/10/2000 ארנון רחל

 09/05/2002 דנקנר אילנה
 26/04/2002 בן הרוש לאה

 05/02/1997 פוגלמלכה
 22/10/1948 שפירא נטאשה

 06/03/1996 יפרח שלום
 02/09/2001 מליחי חנה
 31/07/2002 גבאי מירב

 17/08/2002 אבן דנאן רנה
 29/05/2002 מיכאלי שרה

 28/08/1997 דויטש אלי הרי
 20/04/1995 עטאר סלימה

 24/02/1996 ויגדורוביץ טיבריו
 27/10/1970 חדד אהרן

 25/08/2002 שמואל אלברט
 01/04/2002 וילסון יהודה

 27/09/2002 רבינוביץ רבקה
 25/10/2002 זווט לילך

 23/06/2001 דניאל רבקה
 26/06/1988 סדקה שמחה
 12/10/1999 יוספיאןיוסף
 01/08/1998 ג׳באלי אמנה
 01/06/1977 ג׳באליאמנה

 13/06/1988 לוי טובי
 21/04/1975 לוי טובי

 17/04/2002 בבני יעל
 07/09/1999 חדד שרה

 05/02/1997 שפיגלבלט פיז אר
 29/05/2002 שהרבאני דורינה

 07/04/2002 גולזרי רות
 08/03/1988 הופמן תיאודור בו
 12/09/2002 גורה מולדתן מריח
 25/10/2002 אגניה אורנה אננו

 11/11/2001 חולין זאב
 07/10/2002 פוקס גלעד

 11/03/2002 סייאני ברכה
 26/01/2002 אמירמוב רחל

 02/07/2002 נבו רחל
 21/03/1962 לוי טובי

 אקרמן אברהם
 כץ עליזה

 דאוד רגינה
 דב יפה

 ברולד טל
 נאסר ראוחיה
 ארנון אהרון

 ליטמנוביץ מרגו!
 בן הווש מחלוף

 מלינק רייזל
 גינודמן גלה
 יפרח יהודה
 מליחי משה

 לוי שלמה
 דנן מימון

 הגר אטלקה
 דויטשאברהם

 עטאר אליהו
 ויגדורוביץ מרטו

 חדד אמנון
 שמואל חטון

 וילסון גוסטה ח
 רבינוביץ מאיר!
 זווט מיכאל-מיק

 דניאל רוני
 סדקה יעקב

 יוספיאן סולימן
 גבאלי זיאד

 גבאלי עישה
 לוי ויזה

 לוי אברהם
 בבני אברהם

 סעד יצחק
 פיזנטי ז׳אק

 שאבא שמחה
 מועלם אברהם
 הופמן אדריאן

 גורה מולדווא ל
 חג׳נה יידג יהוד

 הולין משה
 חלפון שרה

 סאייני יהודה
 אמירמוב אולגה

 מרקוס זיטה
 לוי יום טוב

1/42533 
1/42534 
1/42555 
1/42536 
1/42541 
1/42543 
1/42544 
1/42546 
1/42549 
1/42551 
1/42552 
1/42555 
1/42556 
1/42557 
1/42558 
1/42561 
1/42564 
1/42567 
1/42569 
1/42571 
1/42572 
1/42573 
1/42575 
1/42576 
1/42577 
1/42578 
1/42579 
1/42582 
1/42584 
1/42586 
1/42587 
1/39241 
5/10873 
2/39913 
3/41072 
1/42588 
1/42589 
1/42594 
1/42595 
1/42596 
1/42597 
1/42599 
1/42600 
1/42601 
1/42602 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מם׳
 תיק

 ישעיה ידידה
 ג׳באלי אמנה

 דוידוביץ ציפורה
 וסלי אברהם

 צורישדי יהודה
 טייב טוני

 זכאכ ויקטור
 אברמוביץ׳ אוברי

 מייברג כוכבא
 מייברג כוכבא

 כרמי יעקב
 כרמי יעקב
 ששו פולין

 אדלר פטרו
 בדני רפאל

 חדד יוסף
 דוידוף אביבה

 שור אפרים
 בטש זיקלין
 בצר ברוריה
 רופא תמרה
 לוסטיג יוסף

 קמחי לינה
 פרץ רחל

 לאופר נחום
 גרוניאט שושנה

 לאופר נחום
 זיו יוכבד

 עמקיה דוד
 צינקר גריגורי

 אמדו אידה
 סטרולוביץ זיאנין

 אביחן משה
 כהן דב

 גופרמן מיכאל
 בוברוב לריסה
 בוברוב לריסה

 גאוני ברכה
 כהנא חנה
 גמיל רחל

 שטרסמיסטר דב
 ספיר שמואל

28/09/1999 
11/01/1998 
20/10/2001 
11/02/2002 
03/09/2002 
15/08/2002 
01/08/1977 
25/05/1999 
04/07/1998 
14/04/1996 
12/09/2001 
18/09/2002 
18/10/2001 
26/04/2001 
15/08/2002 
21/03/1998 
26/06/2002 
25/08/2002 
22/09/2002 
07/09/2002 
21/07/2002 
25/07/2002 
14/07/2002 
18/07/2002 
21/10/1991 
14/03/2002 
06/09/2001 
26/07/1997 
04/06/2002 
16/12/2000 
15/01/1974 
15/07/2002 
25/05/1995 
25/01/2002 
14/03/2002 
01/05/2002 
11/09/1999 
23/06/2002 
13/06/2002 
21/03/2001 
14/07/2002 
06/10/2002 

 ישעיה רחל
 גבאלי יוסף

 דויטש גרשון(ק
 וסלה יולנה
 ברקמו מולי

 טייב ציון
 מסרי גיבראיל

 אברמוביץ׳ ליא
 חזן יחיאל

 קובי יהודית
 כרמי שולמית

 כרמי בוריס
 פדנקו חנוט אדי

 אדוני ורורה
 בדני מזל

 חדד זהרה
 עבדי אברהמ

 שור איטה רחל
 בטש אילן

 בצר צבי
 רופא אמנון
 לוסטיג רחל

 מורנו הנריגאהרן
 פרץ נסים

 לאופר בנימין
 נוטקביץ רחל
 לאופר טובה
 זיו צבי הרמן
 עמקיה רינה
 צינקר ברקו

 באלי אלקסנדר
 סטחלוביצי לאו
 סטרולוביצי זני

 כהן אנה
 גופרמן פרימה
 גורביץ׳ פרימה

 סמקון איסק
 נוטין חנן

 כהנא שמואל
 גמיל שלום

 שטרסמיסטר פוק
 יוסופוב מיכאל

 ירושות
3/13962 
2/25504 
5/32028 
3/35122 
3/42084 
1/42461 
1/42462 
1/42464 
2/42465 
2/42466 
1/42467 
1/42468 
1/42469 
1/42470 
1/42471 
1/42472 
1/42473 
1/42474 
1/42475 
1/42477 
1/42478 
1/42480 
1/42483 
1/42486 
1/42489 
1/42490 
1/42491 
1/42492 
1/42495 
1/42499 
1/42500 
1/42501 
1/42502 
1/42504 
1/42509 
1/42510 
1/42511 
1/42515 
1/42522 
1/42523 
1/42530 
1/42532 
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, ־  1/42463 אברמוביץ׳ אלפרז 03/04/2002 אברמוביץ׳ אוברי ז
 1/42465 חזן יחיאל 04/07/1998 סיינרג כוכבא
 1/42466 קובי יהודית 14/04/1996 נז״ברג כוכבא
 1/42476 צמחי רחל 24/07/2002 רייך צהי יצחק

 1/42479 ארגלזי שמואל 22/06/2002 ארגלזי שרה
 1/42481 שלומיביץ עדנה 10/09/2002 פהטר שולמית

ני יהל  1/42482 ורצברגר שיינדל 23/08/2002 בו
 1/42484 גוטמן מאיר 06/02/2002 קויינ־ביץ׳ ימה

 1/42485 גודרטה מיכאל הנ 30/12/2000 ב! דורי גדעון
 1/42487 מרקו רבקה 24/06/2002 הורוביץ אריה

 42488/ 1 רייך •וסף 19/08/2002 רייך אסתר
 42493׳•׳ 1 אוסטרובסקי הלי 24/04/2002 אוסטחכסקי עקיבא

 42494'; 1 מנביץ׳ איליה 29/07/1996 נונביץ קלויה
 1/42496 טונבאום אויה 20/10/2002 ריטרבנז חנה
 1/42497 ברדזיק ששאל 002?'•.26/01 מ־!זיק קיט׳

 1/42498 לדוין רגינה 21/10/2002 רני! מנחם
 1/42503 במו יצחק 16/10/2002 וולף נזנחח

 1/42505 טולדנו מרטה 13/09/2002 סולתו אשר
 1/42506 שפיר אלעזר חיים 26/05/2001 שפיר 3¡׳ ה

 1/42507 מושחטל יו0ף 13/09/2001 מושחתל ויינה
 1/42508 ליברמן פני 06/09/2002 ליבו מן אירי

 1/42512 ביק" צר נחום 23/08/2002 ביליצר עמ־רה
 42513׳;! בויקא דוד .:׳04/10/200 בויקא ויקט1ריה

 1/42514 אברמוביץ שמעון 06/10/2002 גביזון צפורה
 1/42516 גוטפרוינד אשר 20/09/2002 שחיבר נורית

 י׳ 1/4251 מייםליק צפורה 22/03/2001 מייסרי/ז שלמר!
 1/42518 עביאז יחיא 09/04/1983 עביאן ׳יסף
 1/42519 ויומו שחם 2002'13/09 יותר איוינה

 1/42520 גוצי אד וחל 29/09/2002 גרציאני ישראלה
 1/42521 !!׳•71! בלה 0/2002 ,-/08 דוקלר צבי

 »1/4252 בקרחן אמנון 02!.!ק ׳6/10ו סיני רות
 1/42525 חסידוף יצחק פ mana)!15/09/2002 !־הל
 1/425Í6 שפחי יקומ 30/01/2002 דדיה ארי!בט

 1/42527 טהם יוסף 03/03,1002 «הס אימה
 1/42528 !,ולדמן סימה 29/01/2000 לוי דבקו;
 1/42529 בהן ווזה 21/09/2001 ארון רינה

 1/42531 לןריזברגר צבי 27/10/1002 פ לץ אידית
ר זוך 24/05/2002 נכר לילי כ  1/42657 ו

 2S38»/1 קובלמן רות 20/09/2002 שנידר תמר
 ?1/4253 אפל לוי 25/12/1997 אשמן נאוה
; 1 כאתב מלי נ! 2002-,27,05 כאתב ימי 4 2 640 

 ;4254׳,: חוטקוב־ץ אמריי.; 19/10/2002 חוסקיביץ אדם
 Z42545 ו ק/ימו 11! ל 02/1996׳02 לנ ארי אייל

 ; 54 1/42 חביב שמעון 1/2002 06/1 מנוס מרי
 42648';! 11!לי;זי1־יץ להל 26/09/2002 «1בי» ז/ו!

 הרשם לענעי יתשה בתל אביב, רח׳ השלושה 2. יד אליהו
 (המשך)

 !אריך
 ;פטירה שט הבגבקש/ת

 ו
 שם המנוח/ה ד

 טסי
 תיק

רושות  י
 1/42603 ריבר חמר 2002׳,07/10 טלו ראובן אמיר

 42625;! צורף יוסף 1.04/2002 י צורף עיור
 1/42606 שיפטר חיים 30/12/1986 ׳ברמן חיינו שאול

 1/4:600 מנוצרי שלמה 15/08/2001 נחוארי אורה
 0 י 426'׳ ו בינקוביץ חיים 1/02/1994? דבש בת טבע
 1'1/425 בינקוביץ וגמה 03/06/2001 דיש בת שבע

 2 4261•. 1 הולסה איזמ 02/08/2002 הורשה זה יונ וזו!
 1/42614 שוחט מרסיל 29/11/2001 שראק עוזי
 5!1/426 נ־טון משה 01/05/2002 ניסו! ז 01
! ו׳ זר יפה 10/2001׳25 ןייןר מאיר ;426;6 

 8'426׳1 ימיני יהודה 2ל01/19'.>*2 יחי!י רחמים
 42619/! נק פריזה 10/03/1967 בק ישראל
 1/42620 נק שמואל 13/04/1952 בק ישראל

 42623',! יצר דבורה 04/01/1989 שפירא רינה
 1/42629 גולזנמולר חנה 19/09/2001 דריש פולינה
 42632׳;! נצר שרגא 1/04/1985 1 שפירא דיור.

 1/42554 תמאס אשר 18/02/1981 תחמ מצליח יצחק
 1/42616 ילדור ראה 02/10/2002 סולומון גיתית
 ־1/4265 ׳לדור אברהם 08/07/1996 חולות!! גיתית

ן  1/42653 וזוכברג צפורה 03/02/2002 הונרונ. ז
 1/42659 ניבו הדורי י200׳׳?0׳לו !ורז י!ל• מ

 42645׳; 1 יצחק׳ עזרא 01/09/2002 יצחקי ו1ז יוה
 1/42647 סירס מריס 000::/04"׳»>: תי! ם סודו

 1/42650 טרבלסי גנלזש 19/05/2000 נזרבלנד רחל
 1/42061 שחואלי משה 2002'׳׳•.׳ 02/1 ברחשטיי! שרה

 1/42653 פרץ יצחק 10/2002׳׳7 ו 9רץ וזי ים
 42658׳• 1 בה!יאיר 2/2001; 18 כהן שרלמ

ות 2001'״כי־ 2 ו >0ז«א׳ ;» ;״',יזה  42664•1 שוטאי ו
 42605' 1 קליין יוסף 2002'06/10 קליין תוההה

ז ו  42667 /1 הסל ב! יכה »99י <י0יי׳2 נטל ז
 42663׳׳ 1 אבדני ות! 02ר? 07 10 ארזו׳ טליה

ו מן אסתר י י  42669׳ 1 ספינלדר פררה 2001»07/04 ד
 1/426/2 צוקדוביץ שרה 09/2002־׳eציק ג מוזן 2

 42676• 1 ריננולד (יק 22/06/2002 !־׳הולד אדה
 42680׳ ו !1¡ לו ת ענדו 07/01/2001 יאו׳זצ׳־ י; ־ידי

 42684׳׳ 1 מזרחי רחל 2002 ׳;׳22/0 נלטוקיל שמחה
ד יקודד 07.2002'־.׳• 2 אי״ג!י לילי ג י  42690' 1 א

ת או ו  צו
 2/33815 אימבר! ודיסק 2000׳.4ו.׳ «1 !-,יזנברנ הויבוט

 58695׳ .2 •ויביי מוקח /32/200׳ י2 בו ;ידי!זומר
 290׳ 41 2 ;ידיו.ו׳ מיו״; :0!;.;; •־:׳;'׳.05 ל׳ 2 !:•ושי״ ין צפור

ט ההי;יה ג, 5.י.0:.1 1: ב ש : ו ילד.׳ ט דפי־ק־מים 1:149. •״־ ב י  ב



 מסי תאריך
 תיק שם המנוח/ה המידה שם המבקש/ת

 1/42643 קרלינסקי שושנה 20/07/2002 בורג מאיה
 1/42644 גלבלום מירה 09/09/2002 ברק אורה

 1/42646 נחום דוד 20/09/2002 נחום פרידה
 1/42648 שנמר פרנציסקה 10/10/2002 שטיין ימי יוכבד

 1/42649 בןדניאלחנה 16/03/1998 בן דניאל יצחק
 1/42652 גרצקס מאיר 04/10/2002 צורן גולדה

 1/42654 אפרים אברהם 30/10/2002 אפרים יצחק
 1/42655 נסים יואל 21/07/2002 רבקה נסים

 1/42656 מדודובסקי זניה 30/03/1995 פורמאן מאיה
 42657/ו גולדשטיין מרדכ 06/05/1991 ספן אלון

 1/42659 צוקר שמואל 18/09/2002 צוקר בתיה
 1/42660 שוסמר הינדה ל* 04/09/2002 שחף אהרון

 1/42661 אלון אהוד 28/10/2002 אלון מור אפרת
 1/42662 רונן יאיר 18/06/2002 רונן נינה

 1/42663 מדודובסקי זאלי 25/04/1998 פורםאןמאיה
 1/42666 גרנסמןזאבדב 18/09/2002 גרנטמן זהבה

 1/42670 גולומב יצחק 26/08/2002 ברק חנה
 1/42671 ברגר חיה 18/10/2002 ברגר סמי

 1/42673 בירנקראות יוסף 27/01/2000 בורנקראוט ליבר נ
 1/42674 פילדברגלאה 11/02/2000 פלדברגרפאל

 1/42675 לסריאדמונד 08/05/2002 לסרי נתן
 1/42677 גתמינשטוק) פנו 17/08/2002 גת דורון

 1/42678 יזרעאל זאב 14/09/2002 מרגוליס דבורה
 1/42679 העליון יעל 12/10/2002 העליון אורי

 1/42681 וייסנברג אדולף 02/07/2002 נייסנברגאגנס
 1/42682 גוזלן רחל 28/04/2001 שלוח פרחה

 1/42683 לוי אולגה 07/05/2002 מזרחי עדינה
 1/42685 זלצר מיכאל 09/02/2001 זלצר בוריס

 1/42686 ליברמן יצחק 04/09/2002 ליברמן מילטון
 1/42687 דבי מרים 29/10/2001 דבי עמליה

 1/42688 שטדנברג חנן 18/04/2002 שטרנברג תמר
 1/42689 אברוצקי סוניה 24/04/2000 קוזקביץ מאיה

 1/42691 ותיק אריה מאיו 01/09/2002 וירניק נילי
 1/42692 מיכאלי גדעון 09/02/2002 מיכאלי ימימה

, רשס ר ג י ב ל י סף ז ו  י

ה בחיפה, רה׳ חסן שוקרי 2, חיפה ש ת  הרשם לעגיני י

 מסי תאריך
 תיק שם המוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

רושות  י
 1/15239 שוורץ ארמן 24/08/2002 שוורץ סבטלנה

 1/15241 גולדברג דבורה 13/01/1964 גובר שבתאי
 1/15243 קופרברג צפורה 13/10/1999 אלוני אריה

 הו־שט לענעי יחשה בתל אביב, רה׳ השלושה 2, יד אליהו
 (הנושף

 va תאריך
 תיק שם הנבוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

ואות  צו
 1/42550 רצון רחל 11/04/2002 רצון יוסף

 1/42553 פריליק סימה 10/09/2000 טלנופר גלינה
 1/42554 מלכי רבקה 17/10/2002 אבינדב לבנה

 1/42559 שמעוני דניאל 09/05/2002 סמדר דינה
 1/42560 ביברפלד מקם מ 13/10/2002 כוזרי גילה

 1/42562 רוזנבוים בתיה 21/08/1978 רחנבוים חיים
 1/42563 משעל פרחה 12/05/2000 משעל ריתה רות

 1/42565 ספירשטיין יפה 28/11/1982 הולצר תנה
 1/42566 ליפסון יעקב 13/09/2001 ליפסון חנה

 1/42568 הרץ מנחם 15/12/2001 הרץ לאה
 1/42570 לסקו משה 28/09/2002 לסקו יששכר

 1/42574 יונה מרים 20/12/1999 רםיג נעמי
 1/42580 גולדברגר זליג 12/10/2001 פוליצר חנה

 1/42581 שהם מרדכי 02/10/2002 המאירי אבנגלין
 1/42583 קולודני משה 20/11/2001 קולודני מלכה

 1/42585 און שמואל 12/03/2002 און אמיר
 2/41663 לוי אליהו 21/07/2002 לוי שלמה

 1/42591 אקו ישעיהו נשו 27/07/2002 אקודוד
 1/42592 אקו רחל 11/06/1999 א קו דוד

 1/42593 צביליך מאיר 15/09/2002 צביליך פני
 1/42598 זילברברג אברה 23/09/2000 ויברמן ישראלה

 1/42604 פדילה א חמד 22/11/2001 נאלפדילה
 1/42607 גילח יעקב 09/08/2001 גילח מלווי

 1/42608 בראוו שרה 27/08/2002 מיכאלי רינה
 2/42608 בראוו שרה 27/08/2002 בראוו אריה

 1/42613 ליפסקי לארה 15/08/2002 בן שם אסתר
 1/42617 סלבין חנה 23/11/2001 סלביממאירה) מר

 1/42621 ניסים חנה 22/06/2061 שראק אילנה
 1/42622 פרידמן אילנה 25/12/2001 זילברמן יהנדית

 1/42623 ריש שושנה 04/08/2002 ריש יהושע
 1/42624 רייך נאוה 19/12/1994 רייך יהושע זאב

 1/42625 גל אסתר 24/09/2002 גל מיכל
 1/42626 מאיר ברוך זהבו 31/08/2001 פרץ שרה

 1/42627 בר און משה 07/05/2001 בר און אליזבת
 1/42630 אבוש רוזה 09/10/2002 רוט צלה

 1/42631 גנגל עליזה פרו! 04/07/2002 פלדי צילה
 1/42633 נחומי שרה 983 ו/ 07/01 מרגולין אילנה

 1/42635 כגנוביץ צפנרה 09/10/2002 נדיבי מלכה
 1/42640 לבנשטיין ארנון 19/09/2002 לבנשטיין צפורה

 1/42641 נשרי פרנז ורדה 22/04/1995 פרח חנוך
 1/42642 כהן אביחי 04/09/2002 כהן ינון
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנות/ה הפטידה
 מס׳
 תיק

 הרשם לענעי ירושה בחיפה, רח׳ חסן שוקת 2, ודפוז
 (המשף

 לוינגר יהודה
 זובידאת עאישה

 אזריה אבי
 ברבארה נאדיה

 שטייו שרה
 אמיאס משה
 ארבילי אוני

 חסארמה פאטמה
 זלוסניק זאנה
 ברקוביץ אלי
 זלוטניק זאנה
 ברקוביץ אלי

 יצחק פור נעמי
 פדידה יעקב

 יוז יאיר

 מרקוביץ(פסל סט
 סיסו פני

 שמדן יהודה
 שטרן יהודה
 גדיר מחמוד

 בת ציוו מליחוב
 קרדונסקי ורה

 יונס סאמי
 המאירי ויצמן

 קרו אילן
 קרו אילן

 רובינשטיין שרה
 צירלין אברם

 חוגה עופר
 בר שרה

 זוולד מלה
 קלוג מרים

 ימיאל יגאל
 אפרים צבי

 גרוסמן סורין
 שרמן ברטה
 וריבי אסתר
 שלום יגאל
 יוסף 3ארס
 קורז־ ברטה

 גינטר יואכים זקס
 דויחון חוה
 מלמוד רחל

 5/06/1981 ו
11/01/2002 
17/09/2002 
 ו98ו/ו30/1
07/09/2001 
01/10/2002 
17/10/2002 
26/06/2002 
28/08/2002 
13/11/1996 
28/08/2002 
29/08/2002 
01/04/1985 
06/04/2002 
24/08/2000 
27/09/2002 
29/08/2002 
23/12/2001 
04/11/2002 
24/03/2002 
18/06/1996 
27/04/2001 
17/09/1979 
17/12/2001 
22/10/2002 
22/10/2002 
10/08/2002 
30/09/2001 

22/08/2002 
01/09/2002 
02/10/2002 
07/08/2002 
10/05/0202 
24/08/2002 
09/09/2002 
03/09/2002 
04/09/2002 
18/06/2002 
08/08/2002 
12/10/2002 
18/02/2001 
28/07/2002 
19/05/2002 

 לוינגר גדליהו
 זובידאת קאסם
 אזריה ראימונד

 מטאנס מרים
 שטיין שמעון
 אטייס זהרה

 ארבילי עליזה
 חסארמה מזחמד

 לויבצקי אידה
 ברק וביץ סופיה
 לויבצקי שמיל
 ברקוביץ שלמה
 יצחק פור יצחק

 פרידה רפאל
 יוז מרדכי

 פסלט ויולט
 סיסו אליהו
 שטרן לאה
 שטרן משה
 גדיד עבוד

 מנשירוב פורים
 קרדונסקי ולדיםי

 יונס פדל
 המאירי נגיה

 קרן שרה
 קרן צבי

 רנבינשטיין רודה
 צירלין חיה

 ענפר מיכאל
 קינסט ישראל

 זונלד משה
 אלננשרי אסתר
 יחיאלי שושנה

 אפרים יוסף
 אברהם גולדה

 שרמן אהרון
 הגואל אלי אלי

 שלום עמליה
 פארס פארם

 סםרולוביץ אדו
 זקס שושנה

 דוידזון שרה
 הירמ מרים

1/15331 
1/15332 
1/15333 
1/15334 
1/15336 
1/15338 
1/15340 
1/15341 
1/15345 
1/15346 
1/15347 
1/15348 
1/15349 
1/15350 
1/15356 
1/15360 
1/15361 
1/15365 
1/15366 
1/15370 
1/15371 
1/15374 
1/15377 
1/15379 

 1/15380 י
1/15381 
1/15382 
1/15383 

אות ו  צו
1/15238 
1/15240 
1/15242 
1/15244 
1/15245 
1/15246 
1/15247 
1/15249 
1/15255 
1/15256 
1/15259 
1/15260 
1/15262 
1/15264 
1/15265 

 שס הכנבקש/ת
 תאי־יך

 תיק שט תנבודו/ה הפטיהת

 עודה סבחה
 דדיאשוילי לאה
 פרידמן אהובה
 פרידמן אהובה
 זורבםקי מאשה

 חאיכ גד
 לנגמן מניה

 יאסין מוחמד
 בנדוב מרדכי דן

 בוקאי כרמלה
 ענבר עידן

 זינגר מיכל
 כהן דינה

 מרום יהודית
 חקלאי עוזי
 חקלאי עוזי

 דניאל אהרון
 כוג׳הינוף עוזיאל
 קדמון אניטה סופי

 צוקרמן אריה
 וילדר אברהם

 ח׳ורי מרים
 קירשנבלט ויקטוו

 זלצברג בנימיו
 שילדהויז יעקב(:

 אהרון שאול
 בקרמן חריטון
 זלצברג הלנה
 אסכנדר עאסי

 ליבוביץ סיגלית
 ברקוביץ זכריה

 פרתי שרה זהרה
 ריאן מממוד
 ריאן מחמוד

 לרר רבקה
 בר טוב טייב חיי

 סאלח רממים
 טמסוט רמי

 דהו יצחק
 זבדה נחום

 חננשנילי חיים

20/12/2001 
21/09/2002 
17/09/2002 
26/11/2001 
22/11/2001 
14/02/2002 
23/03/2000 
21/09/1999 
12/11/1999 
17/09/2002 
14/10/2002 
02/11/2002 
02/12/1999 
31/10/2002 
12/09/1986 
21/09/2002 
17/02/2002 
23/10/2002 
12/06/1984 
07/09/2002 
22/06/1980 
30/05/2001 
24/09/2002 
20/10/2002 
21/10/200? 
28/12/1996 
31/05/2002 
20/02/2002 
18/12/2000 
10/10/2002 
31/05/2002 
07/10/2002 
14/12/2001 
18/05/1 976 
15/09/2002 
12/04/1971 
24/07/1994 
19/11/2001 
12/02/2002 
20/09/2002 
14/05/1999 

 עודה עטאללה
 דדיהשווילי רעי!

 פרידמן זמיר
 וגנר שרה

 זורבסקי מנדל
 מנו רחל

 לנגמן אלכסנדר
 יאסין מוממד

 בנדוב מנה רנת
 הורוביץ שושנה

 ענבר יוסף
 זינגר ירוו אפדינ

 כהן אליהו
 אנגלנדר יצחק

 מקלאי צביה
 מקלאי מאיר

 דניאל מרקדה
 מאירי שרה

 מנשה איטה הנר׳
 צוקרמו דוד
 וילדר חיה

 ח׳ורי סמעאן
 גרינפלד זאב

 זלצברג דב
 שילדהויז יונה

 בליט גרשון
 בקרםן אירינה
 זלצברג ינסף

 עאסי אבראהיס
 ליבוביץ אהרן

 ברקוביץ שרה די
 יחיא עוואד
 רייאן אמנה

 רייאן מממוד
 לרר דוד

 פיטוסי מרדכי
 סאלח אליהו
 טמסוט אסתר

 דהן חנינה
 ובידה מריה

 חננאשווילי מרגק

רושות  י
 5248 ו/ו
1/15250 
1/15251 
1/15252 
1/15253 
1/15254 
1/15257 
1/15258 
1/15261 
1/15263 
1/15268 
1/15270 
1/15271 
1/15274 
1/15275 
1/15276 
1/15279 
ו / ! 5280 
1/15284 
1 /15285 
1/15289 
1/15290 
1/15291 
1/15297 
1/15300 
1/15302 
1/15304 
1/15309 
1/15311 
1/15313 
1/15314 
1/15315 

 6נ1/153
1/15317 
1/15318 
1/15321 
1/15323 
1/15324 
1/15326 
1/15328 
1/15330 
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 תאריך
 שם הנעוח/ה הפטירה שט המבקש/ת

 מס׳
 תיק

 5353 ו/ו אגר אוסיאס סול 07/06/2002 דבםקו ניטה
 5354 1/1 דיאב אבראהימ 27/02/1968 דיאב פתחי

 5355 ו/ו ארדודי אגון 31/10/2002 ארדודי רחל אלישבע
 5357 1/1 בן מיור עזרא 13/10/2002 כהן עדה

 5358 ו/ו קרבץ מרדכי 13/10/2002 פינדנרובה סופיה
 5359 1/1 וולד יוכבד 15/08/2002 קלינשטיין הרמן

 5362 1/1 כהן איזידור יצח? 07/01/1996 קיסלראסתר
 5363 1/1 כהן ברטה 18/08/2002 קיסלר אסתר

 5364 1/1 מיכלי יואן 02/10/2002 מיכלי ציציליה
 5367 1/1 שולמו רחל 28/07/2002 רוקח אריה

 5368 1/1 שמואלי חנה 10/07/2002 כתריאלשמואלי
 5369 1/1 וכטר אריקה תזה 25/08/2002 שמרת רפאל
 5372 1/1 שאנן פרידה 25/09/2002 שאנן אבישי

 5373 1/1 ספבק מירה 26/07/2002 ספבק דאסיה
 5375 1/1 בקר רוז 25/07/2002 ליברמן לובה
 5376 1/1 חג׳אזי אחמד 16/07/1996 חג׳אזי סלים

 5378 1/1 יעקב טויה 03/10/2002 יעקב יעקב
 5384 1/1 זיידמ! רחל 23/07/2002 זיידמן גדעון

 הרשם לעניני ירושה בחיפה, רח׳ חסן שוקה 2, חיפה
 (המשך)

. רשם ז ר עו  לבנה ב

ד שז״ר 33, באר שבע  הרשם לעגיני יחשה בבאר שבע, ש

 מס׳ תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

רושות  י
 5985/ו בר טל ראובן 16/10/2002 ברטל שולמית

 1/5986 עמרוסי חואיטה 21/04/1999 פרץ רחל
 1/5993 זרי ברוך גיורג 30/03/1998 זרי פטריק

 1/5994 זרביב פלורה-ור 02/07/2002 זרביב גד אליהו
 1/5995 ינאי סטלה 24/04/2000 ינאי משה

 1/5997 מהרבאני טהר 16/01/1979 מהרבאני יהודית
 1/5999 בנגנים חיה 09/04/2001 בנגנים יוסף מאיר

 1/6000 שפירא גריגורי 23/08/2000 שפירו אנדרי
 1/6001 אוגוסטין גנסטה 26/12/2001 אוגוסטיו דוד
 1/6002 רחימי נגיד שעב 05/10/1994 רהיםי אליהו
 1/6003 ברוק מרסלו 24/10/2002 ברוק אילנה
 1/6004 בלילי ויטוריו 16/10/2002 בלילי אילן

 1/6006 ברםי סילביה 13/03/2002 ברמי פטריס
 1/6008 ברס חיה 09/06/2002 שעיה יוליה

 1/6010 פבזנר רחל 19/09/2002 פרידמן גלינה
 1/6011 פרוקוזין זינאידר 08/05/2002 פרוקודין יורי
 1/6012 זהבי חגי 09/08/2000 זהבי אושרה
 1/6013 דויטש דב 25/11/2000 דויטש יוסף

 1/6014 רפאילוב פרינה 19/11/2000 רפאילוב יגיה

 שם המבקש/ת
 תאריך

 הפטירה
 מס׳

 תיק שם המנוח/ה

ואות  צו
 1/15266 הלפרטזאבוילו 16/10/2002 הרפזיצחק

 1/15267 שטרית משה 03/08/2002 שטרית סיםי
 5269 ו/1 חוזר מזל 17/10/2002 חוזר יעקב

 1/15272 צ׳ולקובסקי אינ 12/08/1996 ציולקובסקי בסיה
 1/15273 לפריס עזה 05/11/2002 סקיגין רימה
 1/15277 קוברינסקי מרדנ 05/10/2002 שמואל משה
 1/15278 גרסטנר שנשנה 02/11/2002 גרוסר אסתר

 1/15281 עבד אלג׳ני אבר 13/11/2002 עבדאלגני פאטמה
 1/15282 עזריה רחל 25/10/2002 ארצי טלי

 1/15283 בדיאןאודה 14/09/2002 בדיאןאסתר
 1/15286 לאוב פיבי 26/10/1996 לאוב רחל

 1/15287 גורביץ׳ מטליה 11/08/2002 גורביץ׳ אנה
 1/15288 אסרף לויזה 02/02/2001 אסרף יוסף

 1/15292 גורביץ• אלטר 28/07/2002 גורביץ׳ אנה
 1/15293 שאער חיליל 24/07/2001 שאער מרתא
 1/15294 כהןאברהם 09/11/2002 כהןישראל

 1/15295 גולדברג דויד 20/07/2000 ג׳והן ויימונד וו
 5296 1/1 אדלר אפרים 03/09/2002 אדלר אדיט לאה

 1/15298 ליפשיץ זאב וול 13/04/1999 ליפשיץ מלכה
 2/15299 וולחוביצר דבור 1998/ו 27/1 בקרמן חריטון

 1/15301 פלדמן שמעון 06/05/2002 ליבני טובה
 1/15303 זומףיוסף 10/11/2002 שבץ ראיסה

 1/15305 קלר אברהם לא 6/08/2002 ו רחל קלר סינתיה
 1/15306 ענבדב 17/06/1999 עינב אירנה

 1/15307 דיפטלראהרן 14/12/2001 טל(דיפטלר) דוד
 1/15308 דינס משה 07/09/2002 שרץ יעל

 1/15310 מושקוביץ הלן 20/09/2002 וואהרמאן מרימ רו
 1/15312 רעדשהרבאן 15/01/1982 רעד גיאדאללה

 1/15319 דדי מרי 16/05/2002 דדי קליפה
 1/15320 קרינ0קי אברהנ 14/03/2001 קרינסקי ראובן

 5322 ו/1 פיטנסי מרי 29/12/1992 בר טוב טייב חיים
 1/15325 חנא לוריס 26/01/2001 חנא האני

 1/15327 אוריאל בתיה 10/11/2002 הרברט גרשון סרפוו
 1/15329 ציבלין נחום 10/09/2002 ציבלין יונתן

 1/15335 גולדפרב חיה 29/09/2002 גדעון זהבי
 1/15337 קליין מלכה סוק 04/09/2002 גיוזפין רמת אליאל
 1/15339 קייזר יעקב (טא 14/10/2002 יחפינה קייז יהודיו

 1/15342 שלום ישראל 27/09/2002 לוי רינה
 1/15343 קורמן יצחק 13/10/2002 טאייבה סנופ

 1/15344 דוידוביץ משה ( 27/09/2002 סנדתביץ רחל
 1/15351 רחמן מימלמר נו 17/03/2002 גין פרנקנס דניס

 5352ו/ו גורן דורה 27/08/1998 גורן יואל
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v תאריך a 
 חיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 1/4119 קמל1ב שבקט 25/07/2002 פבלנקו ליממילה
 1/4120 צאליק אטי 1999/ו07/0 ראובן רחל
 1/4121 דחלה מוחמד 02/04/2000 דחלה עלי

 1/4122 יזראלסקי סימון 18/09/2001 יזראלסקי שרה
 1/4123 גמה רחל 3/08/1998ו גסה משת

 1/4125 לוי נסים 05/09/1997 לוי עייש כרמל
 1/4126 גלפרין סימיון 31/07/2002 גרינשפו! ימה

 1/4127 דוברוסין ולדימי 23/08/2002 קוסלבסקי מאיה
 1/4129 גולצד פנחס 28/07/2002 גולצר אסיה

 1/4131 עבוד פרח 31/03/1957 חדאד אברהים
 1/4132 דלברי משה 28/04/2002 דלברי עזיזה
 1/4136 סוקניק אביגדור ו0/02/200ו סוקניק בתיה

 1/4139 רוזנבלט חיים 29/05/1991 קורנברג דורה
 1/4142 דרזנבלט פניה 1992', 30/01 קורנברג דורה
 1/4144 מזאריב הנחמד 09/04/2001 מזאויב עידה

 2/4146 דראושה חמד 01/01/1947 דראושה עומר
 1/4147 שדאפנה אמינה 30/01/1998 טדאפנה מ1חוזד

 1/4148 הרשקוביץ אולג; 16/03/2000 הרשקנביץ אלכסנדר
 1/4149 סלוצקי זכר 19/10/2002 פופובה סבטלנה

 1/4151 כהו ארזי עיריכ 09/12/1992 כהן ארזי דוד

ת או ו ו  צ
 1/4115 אבו אחמד חילוו 29/09/2002 אבו אחמד סעיד

 1/4116 נרחיניק גריגורי 17/06/1999 נרחניק בטיה
 1/4117 ספורי ג׳מיל 07/09/2002 ספורי גסאן

 1/4118 אלקייס מסרדי 11/05/2002 כהן חיים אהרן
 1/4124 חדאד מישייל 10/01/1997 חדאד הנר סאמי

 1/4128 מוסק אברהם דח 12/10/2002 מוסק מחיקה ליל
 1/4130 ארנשמין גבריאק 08/10/2002 יוגב חנה

 1/4133 זמיוטקה שמנאל 21/08/2002 מרוני טרה
 1/4134 מנשקו פיגה 28/09/2002 עוזר חיים
 1/4135 מנשקנ מנס 24/09/1993 עוזר חיים

 1/4137 ינקר נתן 14/01/1994 יוקר אליעזר
 1/4138 ינקר עדה 05/08/1991 יוקר אליעזר
 1/4140 ורקל טובה 31/12/1995 1רקל יחיאל

 1/4141 טסלר אברהם 04/10/2002 מסלר סרפימה
 1/4143 רודשטייו בלה 07/01/2002 אקסנוב סופיה

 1/4145 פינק וולף 04/09/1998 פינק רוניה
 1/4150 פישל רולף (ראו. 10/02/2001 פישל שנשנה

, רשם ת  לבנת בר ע

 הרשם לעגתי ירושה בבאר שבע, שד׳ שז״ר 33, באר שבע
 (המשך)

 מסי תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

ת שו רו  י
 1/6015 פוריאן דוד 02/03/1991 פוריאן פולה

 1/6016 סלוצקי חיה 30/09/2002 לוסקין פאינה
 1/6019 אלישר יעקב זליו 02/07/2001 ווקס סיגסמונד

 1/6020 סרוסי מנני 23/01/2002 סרוסי חיים
 1/6021 גרץ יעקב 08/05/1988 גרי[ שרה

 1/6022 םליחוב בוריס 17/01/2002 מליחוב טטיאנה
 1/6023 מרדכייב רמבם 03/2000/ 11 מרדכייב ריבה

 1/6025 ממנה דן 01/11/1995 ממנה משה
 1/6026 אמסלם משה 22/05/1994 הרשקנביץרחל
 1/6027 אמסלס חסיבה 30/05/1994 הרשקוביץוחל

ת או ו ו  צ
 1/5987 שגיא חנה 08/06/1996 שמורק-לשסקו מינ

 1/5988 רון רחל 04/07/2000 רון אדוארד
 1/5989 פונט קלרה 10/2002/ 11 פונט רומןנראוב

 1/5990 הרוש יוסף 0/2002 ו/05 התש חמר
 1/5991 טרושקין עדה 03/05/2001 פייסכוביץ אלה

 1/5992 אליא א נדרי 29/10/1998 אליה ויקטורכלי
 1/5996 זונשיין שמשון 22/09/2002 זונשיין נעמי
 1/6005 רחמים ביזני 994 ו/27/08 קסמו זילפה
 1/6007 דרוקד אדולף 8/09/2002 ו דרוקר ולרי
 1/6017 חכם לאוניד 05/10/2002 חכם ליליה

 1/6018 גולדגל יחיאל 07/09/1994 פלדמן ביאנקה
 1/5979 מנדרקד אליזבט 07/10/2001 דנקרקר יפה

 1/6024 זלצר רנמן 04/11/2002 זלצר אלכסנדר

 שושנה אנקור-שניר, רשם

 הרשם לעניני ירושה בנצרת, דחי המלאכה ב, נערת

 מכו תאריך
 תיק שם הנעוח/ה הפטירה שס המבקש/ת

רושות  י
 3/728 יאסביץ׳ איסק 20/04/1999 יאסביץ• יעקב

 1/4110 עזר רפידה 8/04/2002ו עזר מפור
 4111/ 1 עבד אלקאדר ע1 14/07/2001 עבד אלקאדר עבד

 1/4112 עובדיה חנה 996ו/07/וו עובדיה שלמה
 1/4113 עובדיה מרדכי 19/11/1988 ענבדיה שלמה

 1/4114 דרגלב אגרפינה 12/03/1998 ננרקומנב ליליה
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 בקשות לפירוק חברות על ידי נית המשפט בבית המשפט המחוזי בחיפה
 תיק אזרחי 559/02

 בענין פקודת החברות ונוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע־מ,
 ח״פ 3- 51-272034,

 והמבקשים: דניאל דבש ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד רן
 פינגרר, מרח׳ פבזנר 46, חיפה 33134, טלי 04-8678383.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 11.11.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.2.2003 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להחנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו. לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר.
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 12.00 ביום 1.2.2003.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,
 תמירת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 רן פינגרר, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 563/02

 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אפולמדיה בע״מ, ח״פ 184950-7-
,51 

 והמבקשת: יעל גליקמן. ע״י ב״כ עו״ד אהוד דהאן,
 ממשרד עו״ד אבי גולדהמר, משדי פל־ים 2, חיפה 33095, טלי

 04-8626244, פקס 04-8621533.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.12.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את התברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו חישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 2003 9.3 בשעה 9.15.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך. רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלתה בדואר,
 באופן שהגיע ,לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 10.00

 ביום 2.3.2003.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אהוד דהאן, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 588/02

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת סנטר מרקט איתרי בע״מ,
 ח״פ 51-128983-7,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״ב עו״ד משה שפירא,
 מרח׳ שמואל הנגיד 6. ירושלים.

 נמסרה בזה הודעה, כי ביום 5.8.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.2.2003 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו. לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 2003 29.1.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור הנלבקשת,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 משה שפירא, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 היק אזרחי 2120/02

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת בד. מפעלי פיתוח בע״מ, ח יפ
 51-149708-3, מרח׳ רב פרידמן 10, רמת גן 52005,

 והמבקש: בנק אגוד לישראל בע״מ, ע״י ב״ב עו״ד
 שלמה ז׳ ורטהיים, ממשרד ערד ברוכשטיין, בירד ורטהיים
 רייף ושורד. מרח׳ נחלת בנימין 75, ת״׳־ 1496, תל אביב

 54ו65, טלי 03-5609455, פקס 03-5609450.

 נמסרת בזה הודעה. בי ביום 25.11.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 26.2.2003 בשעה 8.30.

 בל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור. אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הני׳ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 9.2.2003.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש.

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 שלמה זי ורטהיים, עו״ד
 בא כוח המבקש
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 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 היק אזרחי 8/02 ו 32

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש), התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברה שמשוץ קידוחים 2000 (1998) בע״מ,
 ח״פ 51-257657-0,

 והמבקשת: ש.פ.י.א. החברה הישראלית לנדל״ן בע״מ,
 ע״י ב״ב עו״ד אליהו נאמן, מבית סילבר, רח׳ אבא הלל 7,

 רמת גן 52522, טל׳ 03-7516575, פקס 7516530 - 03.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.7.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את ההברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 18.2.2003 בשעה 12.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך. רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 11.2.2003.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אליהו נאמן. עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 3359/02

 בענין פקודונ החברות [נוסח חדשן, ־השמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת בר-רבי 1990 בע״מ.
 והמבקש: אברהם בהן, ע״י ב״ב עו״ד אליהו ויצמן,
 משדי ירושלים 2/11, באר שבע, טלי 08-6652004, פקס

.08-6652005 

 נמסרת בזה הודעה. כי ביום 1.12.2002 1 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את ההברה הנזכרת
 לעיל. וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 18.2.2003 בשעה 12.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לחמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי

 עבודה לפני מיעד הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת. ימסור המבקש,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אליהו ויעמן. עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 7/02ו6

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת קרן סטיל ב (2001) בע״מ,
 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד לואי זרייק,
 מההסתדרות במרחב העמקים, רח׳ יהושע 44, ת״ד 2027,

 עפולה, טלפקם 04-6527305.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.12.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.3.2003 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך. רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה ייש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00

 ביום 5.2.2003.

 לנושה או למישתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 לואי זרייק, עו״ד
 בא כות המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 630/02

 בענין פקודת החברות ונוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברה א.גד. חברה לעבודות ביוב

 ואינסטלציה בע״מ. ח״פ 51-164294-4,

 והמבקשים: מוחמר מוסא ואחרים, ע״י ביב עו״ד
 מיכאל זטלר ואחרים, משדי נשיאי ישראל 9, ת״ד 12,
 כרמיאל 20101, טלי 04-9984658, 04-9982714, פקס 9885572-

.04 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.12.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביים 9.3.2003 בשעה 9.15.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו. לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 18.00 ביום 2.3.2003.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,
 תמורת השלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מיכאל זטלר, עו״ד
 בא כוח המבקשים
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 הודעות מאת הכונס הרשמי
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ב י ב ל א ז ת ו ח  מ

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום
 אסיפת נושים

 ראשונה

 תאריך
 מתן

 צו כינוס
 מס׳ תיק
 ביהמ״ש

 מסי תיק
 שם החייב/ת מס׳ זהות כתובת בניר

 29582939 בלפיר 80, בת ים 14607 2143/02 8.12.02 28.12.03 13.30
 22396816 האדמיר מבלז ,20/18 13328 1056/01 2.6.02 9.6.03 13.30

 אשדוד
 54728068 הבושם 53ג, תל אביב 13390 2153/02 5.12.02 7.12.03 13.00
 49111636 חבצלת 4, רמלה 13619 1306/01 25.11.01 23.1.03 13.30
 22450266 גרחנברג 27, תל אביב 13858 1661/01 13.6.02 25.6.03 13.30
 61432431 מרדכי 7, רמת השרון 13872 1676/01 27.5.02 16.6.03 13.00

 9396383 האירוסים 61, מכבים- 13871 1682/01 11.12.02 8.6.03 13.00
 רעות

 61915633 פינשטיין 6, תל אביב 13942 1777/01
 8205056 רמברגדט 34, תל אביב 14147 2100/01
 7305444 רמברנדט 34, תל אביב 14148 2101/01

13.00 24.6.03 
13.30 31.8.03 
13.30 31.8.03 

13.30 16.6.03 

13.30 16.6.03 

13.30 17.6.03 

13.00 11.6.03 

13.00 11.6.03 

13.00 11.6.03 

13.00 9.6.03 

13.30 11.6.03 

13.30 23.6.03 

13.30 2.6.03 
13.00 4.6.03 
13.00 3.12.03 

10.6.02 
14.3.02 
2.6.02 

27.5.02 

27.5.02 

10.6.02 

30.5.02 

30.5.02 

30.5.02 

4.6.02 

3.6.02 

3.6.02 

5.6.02 
17.6.02 

10.12.02 

14177 

14178 

1010/02 

1011/02 

1047/02 14187 

1058/02 14212 

1057/02 14213 

1059/02 14214 

1073/02 14222 

1078/02 14220 

1108/02 14244 

1135/02 
1169/02 
1189/02 

 56219520 מיכה הנביא 6,
 מודיעין

 57403610 מיכה הנביא 6,
 מודיעין

 54761622 שד׳ השומרון 16
 בת חפר

 23964943 הגדוד העברי 12,
 רעננה

 64194848 הגאון מוילנה 2,
 הרצליה

 65880999 האנפה, חדר 411,
 אילת

 56434566 המגילה 41,
 ראשון לציון

 9167891 רבי עקיבא ,36 14244 50065242 הערמון 1/2, תל אביב
 פתח תקוה

 5636808 קפלן 19, הרצליה 14268
 2074060 ישעיהו 52, תל אביב 14291
 50603778 משמר הירדן ,83 14301

 תל אביב
 60696747 משמר הירדן 83,

 תל אביב
 56165392 מרדכי ,11/18 14306 1253/02 15.5.02

 רמת השרון
 28565760 האתים שטרייט ,12 14355 1295/02 16.6.02

 פתח תקוה
 56030307 השוק 21, תל אביב 14402 1388/02 2.6.02
 59753749 סירקין 12, חולון 14405 1447/02 9.6.02

13.00 3.12.03 10.12.02 1190/02 14302 

13.00 17.6.03 

13.30 17.6.03 

13.00 3.6.03 
13.30 11.6.03 

 רמז צבי
 אסייג שמעון

 נדר יוסף
 מתוק יהודית

 לוי סמי
 איזמן אילן

 בן מב
 ברמן אריה

 מלכה מקס
 שלם דוד
 שלם רנה

 מלבה
 מזון שרית

 צירין

 מזון ניסים

 גולן אפרים

 שלי אלון
 דוד

 שילה דן

 שלי אבנר

 פנחס עמירה

 ג׳יהד אבו
 שנדי

 לאור אברהם
 ברזילי דן

 שמחה איתן
 פיכמן

 מתיתיהו
 פיכמן ברכה

 זיו ראובני

 הרוש שמחון

 בוגטס אביבה
 ויונטה

 שבתאי
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 תאריך מועד קיום
 מסי תיק מסי תיק מתן אסיפת נושים מועד הדיון

 שם החייב/ת מסי זהות כתובת כנייר ביהמ״ש צו כינוס ראשונה ושעה

 בערקשוילי 11038312 שפירא 3/25, אזור 14407 1375/02 19.6.02 22.6.03 13.30
 טנגיז

 גיטלין שרון 28035673 מלציט 21, תל אביב 14416 1395/02 14.5.02 2.6.03 13.00
 מאירי מרדכי 30352371 הצנחנים 4, גבעתיים 14415 1389/02 11.11.02 16.12.03 13.30
 אמירי ניסן 73824831 מקדונלד 20, רמת גן 14423 1443/02 29.5.02 1.6.03 13.30
 ששת הימים 3/13, 14426 1410/02 14.5.02 8.6.03 13.00

 אריאל
 מאור רונית 57923153

 בלולו איתן 27375153 בנימין 2, רמת גן 14427 1409/02 2.6.02 15.6.03 13.30
 סגל שרון 23073703 מצבאים 13/8, 14432 1426/02 26.5.02 4.6.03 13.00

 נופי חמד, ליד
 סגל שרון

 אילון רמי 69506665 שר׳ ירושלים 42, חולון 14438 1427/02 5.6.02 8.6.03 13.30
 באיטלסקי 307391797 בלפור 5/19, בת ים 14443 1484/02 4.6.02 18.6.03 13.30

 לאוניד
 יום כיפורים 24/10, 14442 1433/02 29.5.02 15.6.03 13.00

 תולון
 אליעזרוף 52598919

 שרה
 שתולים 27/3, 14444 1481/02 6.6.02 9.6.03 13.00

 תל אביב
 אטרגי זיוה 11273125

 נפתלי יוסף 51637163 ארלוזרוב 32, רחובות 14448 1444/02 28.5.02 3.6.03 13.30
 נפתלי פרת 54380985 ארלוזרוב 32, רחובות 14449 1445/02 28.5.02 3.6.03 13.30
 שפרינצק 10, 14450 1448/02 9.6.02 23.6.03 13.30

 אור יהודה
 שירי אילן 22288328

 מור אורית 29498763 פנחס לבון 22, נתניה 14455 1451/02 2.6.02 2.6.03 13.30
 וולינר עמירם 57182131 שטמפר 30, פתח תקוה 14451 1499/02 19.6.07 3.6.03 13.00
 ויונטה מרסלה 59158899 סירקין 12, חולון 14465 1446/02 9.6.02 11.6.03 13.30
 שד׳ בן גוריון 87, 14453 1452/02 27.5.02 2.6.03 13.30

 תל אביב
 פרדי אלפרד 25215849

 צרפתי
 בר אבי 4805586 הכרמל 9. כפר סבא 14457 1467/02 4.6.02 8.6.03 ו 15.30
 ענבי יצחק 58835521 אמסטרדם 11, תל אביב 14459 1469/02 30.6.02 16.6.03 13.00
 אמסטרדם 11 א, 14460 1468/02 30.6.02 16.6.03 11.00

 תל אביב
 ענבי רחל 13360169

 קונפורטס אלי 50165711 בורלא 28, תל אביב 14462 1464/02 6.6.02 11.6.03 13.00
 אוזדובה 50572692 דוד אלעזר 27, חולון 14470 1457/02 29.6.02 3.6.03 13.30

 מרדכשמו
 כהן יעקב 64401318 אבא הלל 63, רמת גן 14469 1459/02 30.502 8.6.03 13.30
 מוניץ דן 9395047 עולי הגרדום 6, 14471 1465/02 9.6.02 10.6.03 13.00

 הרצליה
 מוניץ דן

 וירניק אברהם 55731145 סמטת לחייי 3, רעננה 14468 1496/02 10.6.02 24.6.03 13.30
 שמואל הנגיו־ 10/2. 14473 1477/02 02 4.6 10.6.03 13.30

 רמת השרוי
 חמדני כהן 15869498

 אסתר
 שמואל הנגיד 10/2. 14474 1478/02 4.6.02 6.03 10 30 13

 רמת השרון
 המדיני כהן 15872534

 אליאס
 כץ יעקב 55700892 רוזובסקי 11, בני ברק 14493 1492/02 4.6.02 22.6.03 13.30
 זלמן שניאור 7, 14495 1509/02 19.6.02 29.6.03 13.30

 הרצליה
 םטייר פרדריק 304652084

 אלקלעי ירדנה 54034087 הבושם 72, הל אביב 14505 1532/02 19.6.02 24.6.03 13.30
 וזנה דניאל 63564848 הדקל 5/13, אור יהודה 14504 1511/02 11.6.02 10.6.03 13.00
 פרטוק זבולון 64622061 תייר 2562. עפולה 14514 1565/02 24.6.02 22.6.03 13.00
 נוי אלי 49754510 כוכב הים 38, חופית 14515 1523/02 16.6.02 18.6.03 13.30
 כנפי נשרים 11, 14521 1584/02 4.7.02 23.6.03 3.00!

 כפר סבא
 אחרק פסח 30560437

 כנפי נשרים 11, 14522 1583/02 4.7.02 23.6.03 13.00
 כפר סבא

 אחרק הדסה 53998639

 זולקוביץ אסתר 73529638 סוקולוכ 22, חולון 14524 1545/02 4.7.02 25.6.03 13.00
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 תאריך מועד קיום
 מס׳ תיק מסי תיק מתן אסיפת נושים מועד הדיון

 שם החייב/ת מסי זהות כתובת כנייר ביהמ״ש צו כינוס ראשונה ושעה

 סודאי פליס 69746543 הבנים 7 ו, רמת גן 14520 1548/02 23.6.02 30.6.03 13.30
 דרעי ישראל 28452399 גניחובסקי 4, בני ברק 14530 1573/02 25.6.02 17.6.03 13.00
 פינקל ארי 15156045 התאנה 6ו, אורנית 14535 1553/02 23.6.02 30.6.03 13.30
 גל לריסה 311955090 הגליל 42/3, רעננה 14569 1596/02 30.6.02 16.6.03 13.00
 זכאי דורית 50028976 הגבורות 1, כפר סבא 14653 1736/02 11.8.02 23.7.03 14.00
 חדינטוב 11016706 דולב 45, גדרה 14768 1960/02 8.12.02 6.1.04 13.30

 אלכסנדר
 בשי אוריאל 53478038 משק 25, מושב עולש 14769 1969/02 2.12.02 11.1.04 13.30
 נובוגרוצקי 54079538 א״ד גורדון 3, רחובות 14770 1983/02 8.12.02 1.12.03 13.00

 בן ציון
 אריכא יהודית 3694858 גורדון 11, נתניה 14784 2076/02 2.12.02 3.12.03 13.00
 חדד יצחק 55361133 הגולן 57, בית דגן 14802 2051/02 8.12.02 23.12.03 13.00
 חדד אתי 13326871 הגולן 57, בית דגן 14803 2052/02 8.12.02 23.12.03 13.00
 (אצל אימו) יוספטל 39, 14818 2112/02 2.12.02 12.1.04 13.30

 בת ים
 צוקרן מירון 27716695

 הצנחנים 3ו/33, 14800 2088/02 8.12.02 29.12.03 13.30
 פתח תקוה

 שגיב יצחק 8925125

 שאבי דניאל 53338513 כפר חב״ד 72915 14813 2114/02 2.12.02 13.1.04 13.30
 ניסים

 אור קרן 25683566 הרב קוק 13, תל אביב 14822 2110/02 1.12.02 29.12.03 13.00
 צור יעקב 71648240 התאנה 2, רעננה 14819 2059/02 8.12.02 2.12.03 13.00
 זבולון המר 6, 14808 2138/02 8.12.02 5.1.04 13.30

 גבעת השלושה
 זיידנברג 42083345

 חיים
 רוזין נגה 54710504 קלישר 9, הרצליה 14842 2103/02 5.12.02 24.12.03 13.00
 רדיאנו מיכאלה15472525 חנה םנש 3, חולון 14795 2102/02 1.12.02 17.12.02 13.30
 לסטר ליאון 41931973 ברנר 1, נתניה 14839 2085/02 27.11.02 22.12.03 13.30
 רדיאנו סרגייו 15472517 חנה סנש 3, חולון 14794 2144/02 9.12.02 17.12.03 13.30
 טקו אפרים 51892339 רמב״ם 8, פתח תקוה 14854 2147/02 8.12.02 30.12.03 13.00
 חסידוף חיים 52029493 דוריאנוב 5, תל אביב 14852 2129/02 2.12.02 28.12.02 13.00
 בנימיני אהרון 2/32, 14855 2127/02 5.12.02 21.12.03 13.30

 תל אביב
 מנהיים דליה 1560879

 בנימיני אהרון 2/32, 14856 2128/02 5.12.02 21.12.03 13.30
 תל אביב

 מנהיים עידו 3158037

 עוז חמיר 24166902 הרכסים 38, רמת גן 14853 2160/02 8.12.02 14.1.04 13.30
 הפטר משה 1548585 מבצע סיני 50, חולון 14857 2175/02 4.12.02 24.12.03 13.30

 האסיפות יתקיימו במשרדי י הכונס הרשמי, ברח׳ השלושה 2, תל : אביב: הדיונים יתקיימו בבית המשפט המחוזי בתל
 אביב.

 יוסף זילביגר, סגן הכונס הרשמי, מנהל מחוז תל אביב

ה פ י ז ח ו ח  מ

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיים
 אסיפת נושים

 ראשונה

 תאריך
 מתן

 צו כינוס
 מסי תיק מסי תיק
 שם החייב/ת כנייר ביהמ״ש

 חייט אלי 54109210 שדי ירושלים 25, 10639 94/02 10.12.02 24.2.03 9.30 3.7.03 10.00

12.30 2.7.03 
10.30 25.6.03 

10.45 10.7.03 

9.30 2.3.03 12.12.02 
9.30 6.2.03 26.11.02 

9.30 23.2.03 

 פרח גיוני 59923011 שפרעם 4, חיפה 10982 497/02
 ובטר שלמה 57366916 הנגב 18, גבעה אולגה 1012 1 307/02

 חיים
 בן עוזיאל 52191863 ויצמן 68, קרית מוצקין 11051 02׳-600
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 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום
 אסיפת משים

 ראשונה

 תאריך
 מתן

 צו כינוס
 מם׳ תיק
 ביהמ־ש

 מס׳ תיק
 שם החייב/ת מס׳ זהות כת1בת כנייר

 סמואל ויקטור 14504617 קיבוץ גלויות 82/2, 11058 621/02 11.12.02 27.2.03 9.30 9.7.03 13.00
 יצחק נהריה

 שני ראובן 14580138 מעלה נוף 19/6, טירה 11062 628/02 12.12.02 27.2.03 10.30 10.7.03 12.00
 אסולין 50856772 העצמאות 33, בנימינה 11065 607/02 5.12.02 19.2.03 9.30 9.7.03 9.00

 בנימין
12.30 9.7.03 10.30 2Ó.2.03 11.12.02 613/02 11067 ,2/11 אביטן רחל 55958060 שבטי ישראל 

 חדרה
 אסטיס אמה 306053968 הגיבורים 52א, חדרה 11068 615/02 10.12.02 26.2.03 9.30 9.7.03 12.00
 םפורי ענאיה 55808901 טמרה 11071 610/02 8.12.02 16.2.03 9.30 7.7.03 9.00

 םפורי לוטפי 56298003 טמרה 11072 611/02 8.12.02 16.2.03 9.30 10.7.03 11.15
 אואנונו סוזן 67856880 קדיש לוז 16/32, 11078 619/02 10.12.02 24.2.03 10.30 9.7.03 11.13

 קרי ת מוצקין
 שחר גיא 51924124 רדד 155, עין הוד 11088 643/02 16.12.02 2.3.03 10.30 9.7.03 8.30

 חזי נתנאל 54123526 סוקולוב 2/6, 11094 642/02 17.12.02 3.3.03 9.30 10.7.03 11.00
 קרי ת אתא

 האסיפות יתקיימו במשרדי הכונס הרשמי, בשד• פל־ים 15א, חיפה; הדיונים יתקיימו בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 לבנה בר־עוז, סגן הכונס הרשמי, מנהל מחוז חיפה והצפון

ת ר צ ז נ ו ח  מ

 תאריך מועד קיום
 מסי תיק מסי תיק מתן אסיפת נושים מועד הדיון

 שם החייב/ת מס׳ זהות כתובת כנייר ביהמ׳׳ש צו כינוס ראשונה ושעה

 אבו נסרה 59942466 רח׳ 710 39, נצרת 10619 104/02 19.11.02 16.2.03 10.30 7.7.03 9.00
 אבראהים

 יצחק אביאל 29675808 בית יוסף 24, בית יוסף 10827 172/02 19.11.02 16.2.03 11.30 7.7.03 9.00
 דהאמשה 35192426 כפר בנא 10890 188/02 2.12.02 27.2.03 11.30 7.7.03 9.00

 גימיל

 האסיפות יתקיימו במשרדי הכונס הרשמי, בשד׳ פל־ים 15א, חיפה: תדיונים יתקיימו בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 לבנה בר־עוז, סגן הכונס הרשמי, מנהל מחוז חיפה והצפון

ע ב ר ש א ז ב ו ח  מ

 תאריך מועד קיום
 מסי תיק מסי תיק מתן אסיפת נושים מועד הדיון

 שם החייב/ת מס׳ זהות כנ׳יר ביהמ־ש צו כינוס ראשונה ושעה

10.00 2.6.03 

10.00 2.6.03 

9.00 16.6.03 

10.00 19.5.03 

10.00 19.5.03 

9.00 2.6.03 

 מלקר אליהו 65368870 טייל הספורט 1041/39 7563 3326/02 28.11.02 6.3.03 9.00
 דימונה

 מלקר סופי 67573683 טייל הספורט 1041/39 7564 3327/02 28.11.02 6.3.03 9.00
 דימונה

 5.3.03 10.00 אסייג גלי גלי 25036336 אלעזר בן יאיר ,13/12 7566 3328/02 2.12.02

10.00 2.3.03 21.11.02 3314/02 7573 

10.00 2.3.03 21.11.02 331S/02 7574 

9.00 16.3.03 25.11.02 3320/02 7576 

 ערד
 311841449 מנחם בגין 19/38,

 אשקלון
 311841472 מנחם בגין 19/38,

 אשקלון
 27575471 שבונה 2 229

 ברנוב
 אלכסנדר

 ברנוב
 סבטלנה

 אבו עראר
 סלמאן
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 תאריך מועד קיום
 מם׳ תיק מסי תיק מתן אסיפת נושים מועד הדיון

 שם החייב/ת מס׳ זהות כנ״ר ביהמ־ש צו כינוס ראשונה ושעה

9.00 16.6.03 
 2.6.03 0.00 ו

9.00 16.6.03 

 16.6.03 0.00 ו

10.00 16.6.03 
10.00 16.6.03 

10.00 16.6.03 

11.00 6.3.03 
10.00 2.4.03 

11.00 2.4.03 

9.00 3.4.03 

11.00 3.4.03 
9.00 5.3.03 

9.00 5.12.03 

2.12.02 3333/02 7577 
28.11.02 3325/02 7579 

2.12.02 3329/02 7580 

5.12.02 3342/02 7589 

5.12.02 3341/02 7590 
5.12.02 3343/02 7593 

5.12.02 3344/02 7594 

 59591172 צוחר 17, ד״נ הנגב
 56082183 הזית 43, מיתר

 משעול מכתשים 34,
 באר שבע

 מרבד הקסמים 3/26,
 באר שבע

 פטיו 651, אילת
 יוהנה זיבוטינסקי
 60/51, באר שבע

67273706 

 עמר משה
 אלחדיף
 אברהם

 ועקנין פנחס

 קדוש רונית 56135866

2261 7765 
23673452 

 חיים מנשה
 סבח אורי

 28474328 יוהנה ז׳בוטינסקי
 60/51, באר שבע

 האסיפות יתקיימו במשרדי הכונס הרשמי, ברח
 שבע.

 התקוה 4, באר שבע; הדיונים יתקיימו בבית המשפט המחוזי בבאר

 שושנה אנקוד־שניר, סגן הכונס הרשמי, מנהל מחוז באר שבע

ם י פ ת ת ש ל מ ש ל נושים ו ת ש ו נ ו ש א פות ר י פירוק ואסי ו ן צו ת ת על מ דעו  הו

ם י ל ש ו ר ז י ו ח  מ

 תאריך מועד קיום מועד קיום
 שם חברה/ מס׳ חברה/ מסי תיק מסי תיק מתן אסיפת נושים אסיפת משתתפים

 עמותה עמותה כתובת כנ״ר ביהמי׳ש צו פירוק ראשונה ראשונה

 קרית רבני 580016947 אפשטיין 5, ירושלים 1647 579/02 9.12.02 13.1.03 10.00 13.1.03 11.00
 התפוצות

 איית עטרות, ת״ד 1656 603/02 9.12.02 11.2.03 10.00 11.2.03 11.00
 47110, ירושלים

 מפעלי יצור 511526931
 והוצאה לאור

 ירושלים מ.ס.לי
 בע״מ

 א״ת עטרות, ת״ד 1657 606/02 9.12.02 11.2.03 10.00 11.2.03 11.00
 47110, ירושלים

 הוצאת מקור 510514581
 בע״מ

 איית עטרות, ת״ד 1658 604/02 9.12.02 11.2.03 10.00 11.2.03 11.00
 47110, ירושלים

 מירב הוצאה 511429458
 לאור בע״מ

 איית עטרות, ת״ד 1659 605/02 9.12.02 11.2.03 10.00 11.2.03 11.00
 47110, ירושלים

 מפעלי ספרים 510621188
 לייצוא בע״מ

 האסיפות יתקיימו במשרדי הכונס הרשמי, ברחי יפו 216, ירושלים.

 שלמה שחר, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ירושלים

ב י ב ל א ז ת ו ח  מ

 מועד קיום
 אסיפת משתתפים

 ראשונה

 מועד קיום
 אסיפת נושים

 ראשונה

 תאריך
 מתן

 צו פירוק
 מם׳ תיק מס׳ תיק
 כנ״ר ביהמ״ש

 מס• חברה/
 עמותה

 שם חברה/
 עמותה

 מצדה חברה 7929 1557/98 21.5.02 1.6.03 13.00 1.6.03 13.15
 להנדסה בע״מ

 510816341 טרכטנברג 7,
 ראשון לציון

 כיפוף ראשון 511203622 אצ״ל 25, ראשון 7123 1651/00 9.7.02 25.6.03 13.30 25.6.03 13.45
 בע׳׳מ לציון
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 מועד קיום
 אסיפת משתתפים

 ראשונה

 תאריך מועד קיום
 מתן אסיפת נושים

 צו פירוק ראשונה
 מסי תיק מסי תיק
 כנייר ביהמ״ש

 מסי חברה׳
 עמותה

 שם חברה/
 עמותה

 512466947 ברזני 5, תל אביב 7365 1084/01 5.6.02 1.6.03 13.30 1.6.03 13.45

13.15 15.6.03 

13.45 1.6.03 

13.15 15.6.03 

13.15 24.6.03 

13.15 18.6.03 

13.45 21.12.03 

13.15 
13.45 

13.15 

13.15 

13.45 

23.6.03 
29.6.03 

4.6.03 

10.6.03 

25.6.03 

9.6 03 

13.15 22.6.03 

13.45 4.1.04 

 20.1.04 ל13.4

13.15 31 12.03 

13.45 29.6.03 

13.45 13.1.04 

13.30 19.1.04 

13.45 6.1.04 

13.45 23.12.03 
13.45 30.12.03 

13.15 8.12.03 

 510851421 מושב רישפון 7454 1271/01 6.02 27 15.6.03 13.00

 510842958 אילת 45, תל אביב 7483 1361/01 5.6.02 1.6.03 13.30

13.00 15.6.03 27.6.02 1241/02 7531 

13.00 24.6.03 6.3.02 

13.00 18.6.03 29.5.02 

1559/01 7579 

1672/01 7619 

510213192 

 511691240 ברנפלד 2,
 יד אליהו, הל אביב

 510498207 בלפור 46, בת ים

 580026185 המרד-29, הל אביב 7623 1978/01 27.11.02 21.1.04 13.30 21.1.04 13.45

13.30 21.12.03 

13.00 23.6.03 
13.30 29.6.03 

13.00 4.6.03 

13.30 10.6.03 

13.00 25 6.03 

13.30 9.6.03 

13.00 22.6.03 

5.12.02 1696/01 7628 

26.5.02 
24.6.02 

27.5.02 

26.5.02 

28.5.02 

30.5.02 

2028/01 
2057/01 

7736 
7738 

2149/01 7764 

2115/01 7767 

2142/01 7776 

1099/02 7807 

 מושב גנות
 משק ו, 15

 שדי רוקח, תל אביב
 דיזננוף 280. תל

 אביב
 יד חרוצים 4,

 בפר סבא
 לבנדה 42, תל אביב

 האודם 6, פתח
 תקוה

 נח מוזס 13, אצל
 היבאצי, תל אביב

510500184 

512777699 

512515222 

511147324 

512910233 

511981565 

1.1.01 1126/02 7812 

13.30 4.1.04 28 11.02 1149/02 78 17 

13.30 20.1.04 28.11,02 

13.00 31.12.03 2.12.02 

1247/02 7860 

 פנחס רוזן 13
 תל אביב

 נחלת בנימין 5,
 חל אביב

 המרכבה 19, חולון 7859 1243/02

 7873 1277/02 4.7.02 29.6.03 3.30 י

13.30 13.1.04 10.12.02 1306/02 7878 

13.30 19.1.04 10,12.02 1347/02 7890 

13.30 6.1.04 10.12.02 1383/02 7905 

510906555 

51 1291940 

520043936 

51 1965584 

 העבודה 4, ראש
 העין

 המלאכה 1 ו. ראש
 העין

 3969048ו5 לוי אשכול 42,
 תל אביב

 510998479 בורבוב 4, רעננה

13.30 23.12.03 2.12.02 
13.30 30.12.03 28.11.02 

1384/02 790 7 
1489/02 7937 

13.00 8.12.03 25.11.02 1513/02 7944 

 הפלדה 19, בת ים
 זיב1טינסקי 3. רמת

 ג!
 סנוניח 7, חופית

 0977887ו5
511924326 

 עתיד בתוך
 הזהב בע״מ

 קולומביה סחר
 ותעשיה בע״מ

 אריגי אילת
 בע״מ

 יעקב שכטר
 ובניו בע״מ

 ש.ז.ג. ריהוט
 עילית בע״מ
 אברהם בהן
 ו־טות׳ חברה

 קבלנית בע״מ
 לשכת בני ברית

 אריה שנקר
 תל אביב 2897

 ליאורה השקעות
 ופיתוח בעיים

 גן אורנים בע״מ
 שמריה אור

 בע״מ
 גרנט מערבות
 עסקיות בע״מ

 שי יצור
 נעליים בע״מ

 קסאונט
 טכנולוגיות בע״מ
 אורינט אקספרס

 תעשיות מזון
 מרזיר בע״מ

 נ.א. השקעות
 19921! חברה

 לבנין והשקעות
 בע״מ

 וילדן גייט.
 קו איי אל

 אינטרנט בע״מ
 נעלי אליס
 גוזלי בע״מ

 אדיכין המאה
 ה־21 בע״מ

 פרו לייזר בע״מ

 טרנסטכניקה
 טכנולוגיות

 !1994) בע״מ
 מרקום בע״מ

 דה ויננג
 ארג׳ בע״מ

 קוד קי בע״מ
 יובקסדיאם בע״מ

 פלמן הנדסה
 חשמל בע״מ
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 מועד קיום
 אסיפת משתתפים

 ראשונה

 מועד קי1ם
 אסיפת נושים

 ראשונה

 תאריך
 מתן

 צו פירוק
 מסי תיק
 ביהמ״ש

 מם׳ תיק
 כנייר

 מסי חברה/
 עמותה כתובת

 שם חברה/
 עמותה

 בנין עזריאלי עגול, 7976 1597/02 27.11.02 9.2.04 13.00 9.2.04 5 ו.3 ו
 תל אביב

 אקסנטרה בע״מ 512754268

 צירלסון 20, תל 7979 1614/02 28.11.02 31.12.03 13.30 31.12.03 13.45
 אביב

 ביו סיסטם 5 511514527
 בע״מ

 העליה השניה 43, 7985 1626/02 11.12.02 11.1.04 13.30 1.1.04 י 13.45
 אזור

 ברודםרב ישראל 512575085
 בע״מ

 חבצלת השרון 36, 7996 1666/02 28.11.02 8.2.04 13.00 8.2.04 13.15
 הרצליה פיתוח

 פינת החמד חברה 512089905
 לבנין בע״מ

 נחום גוטמן 2, 8015 1729/02 11.12.02 7.1.04 13.30 7.1.04 13.45
 תל אביב

 רן מט הנדסה 512619107
 ופרויקטים בע״מ

 האסיפות יתקיימו במשרדי הכונס הרשמי, ברת׳ השלושה 2, תל אביב.

 יוסף זילביגר, סגן הכונס הרשמי, מנהל מתוז תל אביב

ה פ י ז ח ו ח  מ

 תאריך מועד קיום מועד קיום
 שם חברה/ מס׳ חברה/ מסי תיק מסי תיק מתן אסיפת נושים אסיפת משתתפים

 עמותה עמותה כתובת כנייר ביהמ״ש צו פירוק ראשונה ראשונה

 זיו-גל סחר 511745960 יוליוס סימון 74, 3957 251/02 26.11.02 17.2.03 11.30 17.2.03 12.00
 בינלאומי בע״מ חיפה

 גול-אד סובניות 511340457 יוליוס סימון 32, 3956 252/02
 שיווק בע״מ חיפה

 כרמיפלס תעשיות 511846194 ת״ד 265, כרמיאל 3980 370/02 12.12.02 2.3.03 11.30 2.3.03 12.00
 (1993) בע״מ

 א.א. משה 511442402 קצנשטיין 6/70, 3993 474/02
 קבלנים לעבודות חיפה

 מתכת בע״מ
 אורמטל תעשיות 511887986 האשל 29, קיסריה 4001 468/02

 בע״מ
 חמודי ובניו חברה 512543109 שבי אלמידאן, 4003 483/02

 לבניה בע״מ שפרעם

 האסיפות יתקיימו במשרדי הכונס הרשמי, בשדי פל-ים 5וא, חיפה.

 לבנה בר־עוז, סגן הכונס הרשמי, מנהל מחוז חיפה והצפון

ל ג ת ר ט י ש ת פ ז ת על הכר דעו  הו

ם י ל ש ו ר ז י ו ח  מ

 מס׳ תיק מסי תיק תאריך מתן צו
 שם החייב/ת מם׳ זהות כתובת בנייר ביהמי׳ש פשיטת רגל

9.U.02 549/02 3791 טרבלסקי •משה 17393919 בית וגן 97, ירושלים 
 טרבלסקי רחל 316723352 בית וגן 97, ירושלים 3809 501/02 9.12.02
 קראים יצחק 27406412 ההסתדרות 14, ירושלים 3816 542/02 4.11.02

 לוי אסתר 34556563 מושב נס הרים 12, נס הרים 3819 522/02 9.12.02

 עזרן מרדכי 61126355 קנאי הגליל 15א, ירושלים 3820 536/02 9.12.02
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 תאריך מתן צו
 פשיטת רגל

 מם׳ תיק
 ביהמ״ש

 מס־ תיק
 שם החייב/ת מסי זהות כתובת כנ״ר

 עזרן חנה 56350549 קנאי הגליל 5וא, ירושלים 3821 537/02 9.12.02

 עזרן חנניה 79852349 הלולב 66, גבעת 1אב 3834 557/02 10.12.02

 שלמה שחר, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ירושלים

ב י ב ל א ז ת ו ח  מ

 תאריך מתן צו
 פשיטת רגל

 מס׳ תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 שם החייב/ת מסי זהות כתובת כנ׳־ר

 ירקוני דרור 53647384 מרקובצקי 15, חולון 12391 97/98 13.11.02

 ירקוני מיכל 52057130 מרקובצקי 15, חולון 12390 98/98 13.11.02

 ברי פייג׳ 15143266 העצמאות 38, יהוד 12472 2014/99 1.12.02

 אסולין שמעון 22587075 תזמורת 2, ראשון לציון 13416 1327/00 3.11.02

 אסולין חיה 22818439 תזמורת 2, ראשון לציון 13417 1322-00 3.11.02

 נווה מנשה 22314942 חי טייב 7, רמת גן 13605 1323/01 2.12.02

 סולומון אברהם 51548469 בת עין 8, יפו 13816 1774/01 3.11.02

 קאולי דוד 56099401 ויצמן 79, יהוד 13971 1851/01 21.11.02

 קאולי מרסל 57134231 ויצמן 79, יהוד 13972 1852/01 21.11.02

 אור יוסף 57662850 סוקולוב ו9, חולון 14001 1859/01 1.12.02

 שחף אסתר 51979896 בן יהודה 129, תל אביב 14041 1945/01 21.11.02

 יוסף זילביגר, סגן הכונס הרשמי, מנהל מחוז תל אביב

ה פ י ז ח ו ח  מ

 תאריך מתן צו
 פשיטת רגל

 מסי תיק
 ביהמ״ש

 מם׳ תיק
 שם החייב/ת מס׳ זה1ת כתובת כנייר

 בכרי השאם 53750279 ת״ד 93. כפר בענה 9911 352/00 11.12.02

 בן עזרי שרה 9808239 הרברט סמואל 40. חדרה 9941 427/00 11.12.02

 ברנושניק סמיון 310872874 מעלה הבנים 11/32, מעלות 10017 522/00 12.12.02

 חיורי מהא 59319541 בפר ראמה 10349 337,01 12.12.02

 בן גל יעקב 26962548 לילינבלום 74, קרית אתא 10458 474/01 18.12.02

 בן גל פרחה 54061155 לילינבלום 74, קרית אתא 10459 475/01 18.12.02

 בן דור יגאל 24890808 משה שרת 17/8, קרית ים 10494 538/01 11.12.02

 בהן דניאל 56676356 מושב לימן 10559 592/01 12.12.02
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 מם׳ תיק מם׳ תיק תאריך מתן צו
 שם החייב/ת מסי זהות כתובת כנייר ביהמ״ש פשיטת רגל

 רזניק בתיה 53414066 קלישר 3ו, חיפה

 בזבז סלימאן 50477587 ירכא

 לבנה בר־עוז, סגן הכונס הרשמי, מנהל מחוז חיפה והצפון

18.12.02 11 1/02 10647 

11.12.02 201/02 10729 

ע ב ר ש א ז ב ו ח  מ

 תאריך מתן צו
 פשיטת רגל

 מסי תיק
 ביהמ״ש

 מסי תיק
 שם החייב/ת מסי זהות כתובת בנייר

 שועה מרים 9ו557008 ששת הימים 168/18, אילת 7384 3050/02 4.11.02

 גברילוב זרחיה 11051562 שאול המלך 101/13, באר שבע 7441 3129/02 18.11.02

 גברילוב ילנה 310489851 שאול המלך 101/13, באר שבע 7442 3128/02 18.11.02

 קראום איבן 68880426 סמטת ראבד 6, תל אביב 7459 3151/02 18.11.02

 קראוס זלה עדינה 67501361 סמטת ראבד 6, תל אביב 7460 3152/02 18.11.02

 שופן ויקטיר 62550686 מושב סגולה 10, ד״נ לכיש צפון 7479 3184/02 16.12.02

 שושנה אנקור־שניר. סגן הכונס הרשמי, מנהל מחוז באר שבע

 הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

 הנעדר מרקום רסלר, ת״ז 6760701, יורש בעיזבון המנוח׳ ע
 שרה בריינדל, ת״ז 4867472 ועוזיאוס בריינדל, ת״ז

 ו486747;
 אבי המנוח אברהם חיון:

 יורשים בלתי ידועים של המנוחה חיה גירסי;
 בעלים לא ידועים של חשבון בבנק לאומי.

 ג׳ בשבט התשס״ג (6 בינואר 2003)
 שלמה שחר

 האפוטרופוס הכללי

ן צו ניהול ת מ ש בקשה ל י ג ה דעה על כוונה ל  הו

 לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-1978
 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל״ח-978ו, נמסרת בזה הודעה כי בכוונת
 האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו
 ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה
 להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו,
 ברחי חסן שוקרי 2, חיפה, כתב התנגדות בשני עותקים
 הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו ונימוקיו, בתוך

 שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

ובים דעה על ניהול נבםים עז  הו

 לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-1978

 בהתאם לתקנה 12(ב) לתקנות האפוטרופוס הכללי
 (סדרי דין וביצוע), התשל״ח-978ו, אני מודיע בזה, כי
 בהתאם לסמכותי על פי סעיף 7 לחוק האמור, החלטתי
 לנהל את הנכסים העזובים השייכים לבעלים המפורטים

 ברשימה שלהלן. בלא צו ניהול.

 תאריך ההחלטה: ב״ה בטבת התשם״ג (30 בדצמבר 2002).

 מהות הנכס: כספים.

 הבעלים:
 בעלים לא ידועים של חשבון מס׳ 91586/09, בבנק איגוד:

 חברת אסטבלישמנט מולטי,
 בעלים לא ידועים של חשבון מם• 255902/77 בבנק לאומי;

 הנעדר משה יחיא שהאב:
 צאצאי הורי המנוח חיים לופו אליהו, ת״ז 06855787-5:
 המנוח איליה בן ראובן ציקבשווילי, ת״ז 0-1661061-0;

 המנוחה חניה גולדברג, ת״ז 003098050;
 יורשי המנוחה מריה טרזיסקל, ת״ז 309555613;

 המנוח ריכרד שיינמן, ת״ז 00289290;
 הנעדרות אוגוסטה סיומון, דימון לפסיק, טרוירד מישל חלקן

 בעיזבון המנוחה פולט סיכוני, ת״ז 495ו6ו069:
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 שיאן כרמל בע״מ
 0־1״פ 51-214828-9)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת של
 התברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כדין ביום 31.12.2002,
 נתקבלה החלטה מיותרת לפרק את ההברה מרצון ולמנות
 את שמואל פרג, ת״ז 5594874, אצל ב״ב עו״ד ישע פרימס,

 מרח׳ דרך הים 16, היפה 34741, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 ההודעה למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שמואל פרג, מפרק

 דיל שרותי נהול בע״מ
 (ח״פ 51-136484-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 321 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 30.12.2002,
 לאחר שמנהל החברה הגיש הצהרת כושר פירעון על פי
 סעיף 322 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ולאחר שבעלי המניות ויתרו על זכותם לקבל הודעה
 מוקדמת על כינוס האסיפה, נתקבלו החלטות מיוחדות בדבר
 פירוק החברה מרצון ומינויו של רו״ת שמעון דיל, מרח׳

 אגריפס 42, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ׳׳ל.

 נושה או אדם אתר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
 בתוך המועד האמור - לא ייענה.

 שמעון דיל, רו״ח, מפרק

 ורד ארוזיה לאחזקות ונהול נכסים
 (1995) בע״מ

 (ח״פ 51-224751-1)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 321 לפקודת התברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ׳יל, שנתכנסה כדין ביום 29.8.2002,
 לאחר שמנהלי החברה הגישו הצהרת כושר פירעון על פי
 סעיף 322 לפקודת החברות ינוסח חדש], התשמ״ג-1983,
 ולאחר שבעלי המניות ויתרו על זכותם לקבל הודעה

 נכסי עיזבונות:
 באבאני (בנימין) ארביב, ת״ז 041887548

 יוסף (פאנו) ארביב, ת״ז 041196056
 ממוס (עמוס) ארביב, ת״ז 012247375
 שמחה (מחו) ברגיג, ת״ז 041552571

 סלומון בן יעקב ועדה ממן, ת״ז 068344506
 פאול־לאופולד הייטלר, בן שמואל ופרנציםקה, ת״!

071222616 
 יוסף שפירא, ת״ז 001591791

 אברהם לבצלר בן גרמן וטניה, ת״ז 309493492.
 כ׳ בטבת התשס״ג (25 בדצמבר 2002)

 לבנה בר־עוז
 סגן האפוטרופוס הכללי

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 שרק לנכסים ומקרקעין
 (ח׳׳פ 51-212346-4)

 הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה כי בישיבת בעלי המניות של
 ההברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 31.12.2002, הותלט לפרק את
 החברה ולהזמין את הנושים שלה לאסיפה לפי סעיף 323
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-983ו, ביום שלישי,
 25.3.2003, בשעה 11.00, ברת׳ רימון 17/21, בכרמיאל, כדי

 לדון בפירוקה של החברה ומינוי מפרק לחברה.

 כל הטוען לתוב או לזכות כלשהי מוזמן לישיבה הנ״ל
 שתדון בפירוק החברה.

 עאדל אבו ריא
 בא כוח החברה

 להט מהנדסים ויועצים בע״מ
 (ח״פ 51-215946-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי בהחלטה מיוחדת של כל בעלי
 המניות של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום ו בינואר 2003,
 הוחלט לפרק את ההברה מרצון ולמנות את מנשה להט,

 מרח׳ רב אשי 2, תל אביב, למפרק החברה.

 נושי החברה, אם ישנם כאלה, מוזמנים להגיש את
 תביעותיהם, בצירוף הוכחות, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ׳׳ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מנשה להט, מפרק
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 לפקודת החברות [נוסח חרש], התשמ״ג-983ו, ומינויו של
 רו״ח קרלוס צ׳רטין, ת״ז 6194ו43ו0, מרח׳ הרצוג 9, ירושלים,

 למפרק החברה.

 המפרק הוסמך לבצע את כל הפעולות שמפרק כלשהו
 מוסמך לעשות בהתאם להוראות הפקודה.

 אמנון אנגיל, יושב ראש האסיפה

נטרנט בע״מ  םקיי אי

 (ח״פ 51-241584-5)

 הודעה על פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 18.12.2002,
 נתקבלה החלטה מיוחדת על פירוק החברה מרצון ומינויה
 של עו״ד מיכל ליבן־קובי, מרח׳ מוהליבר ג5, יהוד 56208,

 למפרקת החברה.

 כל נושה של החברה אשר יש לו תביעה, קיימת או
 עתידית, נגד החברה יגיש את תביעתו, בצירוף הוכתות
 ומסמכים, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו למפרקת

 החברה הנ״ל.

 מיכל ליבן־קובי, עו״ד, מפרקת

׳מ ייקטים בע׳ יזום וניהול פרו ד. - י  ה.

 (ת״פ 51-132361-0)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 31.12.2002,
 נתקבלה התלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את רו׳׳ח ירחמיאל שרון, מרח׳ הרכב 4, תל אביב. למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אתר שלא יגיש את תביעותיו באמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ירחמיאל שרון, רו׳׳ח, מפרק

מ ות דפוס בע״ נ ת מכו ו ר ר - ש מל י ל ז א ג  י
 (ח״פ 51-21-3002-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321 לפקודת
 התבר1ת [נוסח חדש], התשמ־ג-1983, כי באסיפה כללית
 מיוחדת של החברה הנ״ל, שנתכנסה בדין ביום 24.12.2002,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו״ד מאיר לוי, מרת׳ אבא הלל סילבר 14, רמת גן,

 למפרק יחיד של החברה.

 מוקדמת על כינוס האסיפה, נתקבלו החלטות מיוחדות בדבר
 פירוק החברה מרצון ומינויו של רו״ח שמעון דיל, מרח׳

 אגריפם 42, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
 בתוך המועד האמור - לא ייענה.

 שמעון דיל, רו״ח, מפרק

ן בע״מ  א. אקרו

 (ח״פ 51-092539-9)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 321 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ׳יג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 26.12.2002,
 לאחר שמנהל החברה הגיש הצהרת כושר פירעון על פי
 סעיף 322 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,
 ולאחר שבעלי המניות ויתרו על זכותם לקבל הודעה
 מוקדמת על כינוס האסיפה, נתקבלו החלטות מיותרות בדבר
 פירוק החברה מרצון ומינויו של רו׳יח שמעון דיל, מרח׳

 אגריפס 42, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו באמור

 בתוך המועד האמור - לא ייענה.
 שמעון דיל, רו״ח, מפרק

ת בע״מ  ס.א. נוגה - חברה להשקעו

 (ח״פ 51-105103-9)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינמ מפרקת

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 15.6.2000 קיבלה החברה
 החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצון, בהתאם לסעיף 319(2)
 לפקודת החברות [נוסח חדש], החשמ״ג-983ו, ומינויה של
 עו״ד אסתר נחליאלי־חיאט, משדי בן מימון 8, ירושלים,

 למפרקת החברה.
 המפרקת הוסמכה לבצע את בל הפעולות שמפרק

 כלשהו מוסמך לעשות בהתאם להוראות הפקודה.

 דניאל אנגיל, יושב ראש האסיפה

ת שיווק בע״מ י  אמקל

 (ח״פ 10890-2- 51)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בי ביום 15.12.2002 קיבלה החברה
 החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצון, בהתאם לסעיף 319(2)
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 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שמואל צנג, עו״ד, מפרק

מ ״ ע ת ב ו ע ק ש אל ה י  םג

 (ת״פ 51-188604-6)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפת נושים
 נמסרת בזה הודעה כי ביום ג15.1.200 התקיימה אסיפת

 נושים בדבר פירוק החברה הנ״ל מרצון.

 בהעדר משתתפים נושים באסיפה, מונה מפרק לחברה,
 רו״ח בן ציון רבי, מרח׳ אבא הלל 55, רמת גן.

 כל נושה או מעוניין אחר מוזמן בזה להגיש למפרק
 הנ״ל, עד יום 1.2.2003, דרישה לתשלום כל חוב שלטענתו
 ההברה חייבת לו, בצירוף מסמכים מאשרים ופירוט בדבר

 מקור התוב.

 לידיה תמיר, עו׳׳ד
 באת בות ההברה

מ ״ ע דום ב נו ׳  ג

 (ת״פ 51-166531-7)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 367(א) לתוק החברות,
 התשנ״ט-1999, וסעיף 321 לפקודת התברות [נוסת חדש],
 התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית מיוחדת של ההברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 25.12.2002, נתקבלה החלטה מיוחדת
 בדבר פירוק החברה מרצון ומינויו של עו״ד בני מידנברג,

 מרח׳ דניאל פריש 3, תל אביב, למפרק החברה.

 בני מידנברג, עו׳׳ד, מפרק

מ ״ ע ) ב ל א ר ש י  קרומוטק (
 (ת״פ 51-599139-9)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 367(א) לחוק החברות,
 התשנ״ט-999ו, וסעיף 321 לפקודת החברות [נוסת חדש],
 התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית מיוחדת של החברה
 הנ׳׳ל, שנתכנסה ביום 25.12.2002, נתקבלה החלטה מיוחדת
 בדבר פירוק החברה מרצון ומינויו של עו״ד בני מידנברג,

 מרח׳ דניאל פריש 3, תל אביב, למפרק החברה.

 בני מידנברג, עו״ד, מפרק

מ ״ ע ם ב י ז ר ב י מ ג . אי . י  ג
 (ח״פ 51-256538-3)

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
 של ההברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 3 בדצמבר 2001, נתקבלה

 החלטת מיוחדת בדבר פירוק ההברה מרצון.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג־ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך המועד האמור
- לא ייענה.

 מאיר לוי, עו״ד, מפרק

מ ״ ע ה ב ר ש  א

( S 51-054047-9׳׳n) 

 הודעה על כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.4.2003, בשעה 11.00, .במשרד עו״ד ברזל
 ושות׳, בשד׳ שאול המלך 35, בית אמריקה, קומה 10, תל
 אביב, ובה ייתן המפרק עו״ד מיכאל ד׳ דעואל, הסברים על
 דוח הפירוק, כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה.

 מיכאל ד׳ דעואל, עו״ד, מפרק

ן י ת ד כ י ר ע ט - חברה ל פ  יוםן< ש

 (ח״פ 51-235844-1)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת
 התברות [נוסח תדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית
 שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 29 בדצמבר
 2002, קיבלה החברה החלטה מיוחדת להתפרק מרצון לפי
 סעיף 319(2) לפקודה הנ״ל ולמנות את עו״ד (חשבונאי) יעקב
 לביא, מרת׳ דניאל פריש 3, תל אביב 64731, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הוהעה זו, למשרדי המפרק הנ״ל.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד
 הנ״ל - לא ייענה.

 יעקב לביא, עו״ד (חשבונאי), מפרק

מ ״ ע י ב טג  פרסום אסטר

 (ח״פ 51-266172-9)

 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק החברה מדצון

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 1.1.2003,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את שמואל צנג, ת״ז 04146825, מרח׳ יגאל אלון 159, תל

 אביב, למפרק התבדה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה 1ו למשרד המפרק הנ״ל.
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 51.12.2002, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את יוסף אנגל, מרח׳ שאולזון 40, ירושלים,

 למפרק החברה.

 הדסה פריבס־קאהן, עו״ד
 באת כוח החברה

 לינקאייג׳ בע״מ
 (ת״פ 51-275230-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳יל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 5.1.2003,
 נתקבלה החלטה מיותרת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את יוני ג׳ורדו, מרח׳ לבונה 25, מודיעין 71700, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכתותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אתר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יוני גיורדו, מפרק

 לינקאייג׳ בע״מ
 (ח׳יפ 51-275230-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 358 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1985, כי האסיפה הסופית של בעלי
 המניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום 10.5.2003, בשעה
 9.00, במשרדו של המפרק, יוני ג׳ורדו, מרח׳ לבונה 25,
 מודיעין 71700, לשם הגשת דוח סופי של המפרק על ניהול

 הפירוק.

 יוני ג׳ורדו, מפרק

 םפגיאל בע״מ
 (ח״פ 51-298798-3)

 הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפת נושים של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 11.3.2003, בשעה 10.00, במשרד עו״ד
 גרום, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות׳, כבניני
 עזריאלי, הבנין העגול, קומה 40, תל אביב, וזאת עקב פירוק
 מרצון של החברה אשר לא ניתנה לגביו הצהרת בושר

 פירעון על פי סעיף 322 לפקודה.

 ליאורה מישר, דירקטור

 כמו בן נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא
 מן המנין של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 18
 בדצמבר 2001 נתקבלה בחברה החלטה מיוחדת בדבר מינויו

 של איתן פרנס, למפרק החברה.

 איתן פרנס, מפרק

 א.מ.ג יעוץ והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-189747-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ונתקיימה בדין ביום 29.12.2002, נתקבלה
 החלטה על פירוק החברה מרצון ועל מינויו של רו״ח עופר

 אורליצקי, למפרק החברה.
 עופר אורליצקי, רו״ח, מפרק

 חלקה 44 בגוש 6159
 (ח״פ 51-032682-0)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום א׳
 2.3.2005, בשעה 20.00, ברת׳ בית שמאי 6, רמת גן (אצל

 משפחת הלמן).

 על סדר היום: הקראת דוח המפרק על פי סעיף 558
 לפקודת החברות, וחיסול החברה ומחיקתה ממאגר רשם

 החברות.

 משה הלמן, מפרק

 חוט המחשבה בע״מ
 (ח״פ 51-281109-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת ב1ה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשנרג-1983, בי אסיפה כללית
 סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום ראשון, 2 במרס 2005,
 בשעה 10.00, במשרדי עו״ד יגאל ארנון ושות׳, מרכז עזריאלי
 1, הבנין העגול, תל אביב, לשם הגשת דין וחשבון של

 המפרק בדבר פירוק החברה.

 אורלי ציוני, מפרקת

 חיץ שיווק ומכירות בע״מ
 (ח־פ 51-129124-7)

 הודעה על פירוק מרצון ומימי מפרק
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 521 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-985ו, כי באסיפה כללית
 שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנועדה כהלכה ביום

 ילקוט הפרסומים 5149, י״ח בשבט התשסי׳ג, ג200.ו.ו2 1251



 אינטקט היי-טק בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 321 לפקודת
 החברות, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הטיל, שנתכנסה כדין ביום 31 בדצמבר 2002, בדרך של
 החלטה בכתב, נתקבלה החלטה מיוחדת בדבר פירוקה
 מרצון של החברה ובדבר מינויו של דורון זנצר, למפרק

 החברה.

 דורון זנדר, מפרק

 גיזמוז בע״מ
 (ח״פ 51-197145-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה מיוחדת של בעלי
 המניות של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 16 בדצמבר 2002,
 ולאחר שכל בעלי המניות קיבלו הודעה מוקרמת על
 האסיפה כדין, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה

 מרצון ולמנות את יוסי עמוסי, למפרק החברה.

 אסף עוז, עו״ד

 אחוזות 6379 בע״מ
 (ח״פ 51-015183-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית מיוחדת של
 בעלי המניות של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 26.12.2002,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות

 את עו״ד חמי גוטליבובםקי, למפרק החברה.

 חמי גוטליבובסקי, עו״ד, מפרק

 חלקה 294 בגוש 6765 בע״מ
 (ח״פ 025928-6-ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בדין ביום 25.12.2002,
 נתקבלה החלטה מיוחדת, פה אחד, לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את אלי הראל, מרח׳ גמלא 16, רמת השרון. למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו באמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אלי הראל, מפרק

 דרואיד בע״מ
 (ח״פ 51-298797-5)

 ה1דעה בדבר כינוס אסיפת נ1שים
 נמסרת בזה הודעה בי באסיפת נושים של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 11.3.2003, בשעה 0.00ו, במשרד עו״ד
 גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות׳, כבניני
 עזריאלי, הבגין העגול, קומה 40, תל אביב, וזאת עקב פיויוק
 מרצון של החברה אשר לא ניתנה לגביו הצהרת כושר

 פירעון על פי סעיף 322 לפקודה.

 מיכאל שלו, דירקטור

 יסמין (מ.י.ד.) בע״מ
 (ח׳יפ 51-221859-5)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופיה

 נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות ננוסח חדש], התשמ״ג-983ו, תתכנס אסיפה סופית
 של החברה הנ״ל ביום 6.3.2003, בשעה 10.00, במשרדו של
 בא כוח המפרק, עו״ד י׳ פרימס, מרח׳ דרך הים 16, חיפה,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים. ומה נעשה בנכסי ההברה, וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

 יהודה דביר, מפרק

 נכסי מ.ח וינשטיין בע״מ
 (ח״פ 51-246380-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שלא מן
 המניין של בעלי מניות החברה הנ״ל, ביום אי, 9 במרס 2003,
 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח׳ בלינםון 14, קרית חיים.

 על סדר היום: הצגת דוח סיום פירוק החברה על ידי
 המפרק.

 חנוך וינשטיין, דירקטור, מפרק

 שדראן עסקים 90 בע״מ
 (ח״פ 51-145801-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית היוצאת מן
 הבלל של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 17.12.2002, נתקבלה
 החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויה
 של תמר בן־שבת, מרח׳ קלמן ביאלר 9/4, רחובות 76661,

 למפרקת החברה.

 על נושי החברה, אם יש כאלה, להגיש את
 תביעותיהם, בתוך ו2 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרקת

 החברה.

 תמר בן־שבת, מפרקת
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 מרצון של העמותה ומינויו של יוסף הלברשטט, ת״ד 5908,
 ירושלים, למפרק העמותה.

 על כל נושי העמותה להגיש את תביעותיהם בתוך 21
 ימים מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל.

 יוסף הלברשטט, מפרק

מ רות ערך בע״ י י ן חיתום נ י ר רג ו  או
 (ח״פ 51-178678-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הורעה כי באסיפה הכללית של בעלי
 מניות ההברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 15 באוקטובר 2002,
 בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-
 1983, הותלט על כינוס אסיפה כללית סופית של בעלי
 המניות בחברה הנ״ל, שתתכנס ביום 27 בפברואר 2003,
 בשעה 10.00, במשרדי החברה, בשד׳ רוטשילד 96, תל אביב,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק המראה ביצד התנהל
 פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 במסמכים של החברה ושל המפרק.

 עמיחי המד, מפרק

ן ושות׳ בע״מ י ר ג ר ו  או
 (ח״פ 51-185742-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של בעלי
 מניות ההברה הג״ל, שנתכנסה ביום 15 באוקטובר 2002,
 בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-
 1983, הוחלט על כינוס אסיפה כללית סופית של בעלי
 המניות בהברה הנ״ל, שתתכנס ביום 27 בפברואר 2003,
 בשעה 10.00, במשרדי החברה, בשדי רוטשילד 96, תל אביב,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 במסמכים של החברה ושל המפרק.

 עמיחי המר, מפרק

ן יהב הנפקות בע״מ י ר ג ר ו  או
 (ח״פ 51-186566-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של בעלי
 מניות החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 15 באוקטובר 2002,
 בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-
 1983, הוחלט על כינוס אסיפה כללית סופית של בעלי
 המניות בחברה הנ״ל, שתתכנס ביום 27 בפברואר 2003,
 בשעה 10.00, במשרדי החברה, בשדי רוטשילד 96, תל אביב,

ת טקסטיל בע״מ י. מכבסו  א.ב.

 (ח״פ 51-123245-6)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת
 החבר1ת ןנ1סח חדש], התשל״ג-1983, כי באסיפה מיוחדת
 של כל בעלי המניות בחברה הג״ל, שנועדה ונתכנסה ביום
 12.12.2002, נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את פלח יצחק, מרח׳ הנדיב 41, גבעתיים, למפרק החברה.

 בל הטוען להיות נושה של החברה, אשר יש לו
 תביעות לחברה, יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך

 21 ימים מיום פרסום הורעה זו, למפרק הנ״ל.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו באמור בתוך המועד
 הנ״ל - לא ייענה.

 פלח יצחק, מפרק

מ ״ ע  בברך אחזקות ב

 (ח״פ 51-190130-8)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה מיוחדת
 של כל בעלי המניות בהברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום
 31.12.2002, נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את יעקב בכרך, ת׳יז 051552115, מרח׳ האורנים 21, בפר

 מעש, למפרק החברה.

 כל הטוען להיות נושה של החברה, אשר יש לו
 תביעות לחברה, יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך

 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.
 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו באמור בתוך המועד

 הנ״ל - לא ייענה.
 יעקב בכרך, מפרק

מ רסטאר ניהול בע״ י י  פ

 (ח״פ 51-203441-4)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה כי בהתאם להוראות סעיף 338
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, תתכנס
 אסיפה סופית של החברה הנ״ל ביום 2.3.2003, בשעה 16.00,
 במשרדו של בא כוח המפרקת, עו״ד חיים גבעתי, מרח׳

 דיזנגוף 10, תל אביב.
 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה

 כיצד התנהל פירוק העסקים, ומה נעשה בנכסי ההברה.

 טובה פישר, מפרקת

ה ש ל מ א ר ש ת י ש ר ד  מ
 (עייר 58-003827-1)

 הודעה על פירוק העמותה
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של העמותה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום ג׳ בטבת התשס״ג, הוחלט על פירוק
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מ ״ ע ש 6187 ב ו ג  חלקה 61 ב

 (ח״פ 51-021610-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983. כי אסיפה כללית
 שלא מן המנין של החברה הנ״ל תתכנס ביום 10.3.2003,

 בשעה 16.00, ברחי אלישע 35, בני ברק.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק לפי סעיף
 338 לפקודה.

 שלמה רוזנשטיין, מפרק

מ ״ ע ל בוללים ב תי ניהו ו ר .אס שי .טי .םי י  אי
 (ח״פ 51-325625-5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת של
 בעלי המניות הרגילות בחברה הנ״ל, שנתכנסה ביום
 30.12.2002, בתל אביב ולאתר שהוצגו בפני האסיפה
 הצהרות כושר פירעון שנתתמו על ידי כל הדירקטורים
 בחברה, נתקבלו החלטות מיותרות בדבר פירוק החברה
 מרצון ובדבר מינויו של עו״ד ברק ליכטנשטיין, ת״ז

 67203315, למפרק החברה.

 ההחלטות הנ״ל התקבלו לאחר שכל החברים הזכאים
 להשתתף באסיפה הודיעו, כי הם מוותרים על קבלת הודעה
 מוקדמת של 21 ימים מלאים בדבר כינוס האסיפה הכללית

 שבה הועמדו ההחלטות האמורות להצבעה.

 מיכאל ברנע, יושב ראש האסיפה

 הודעה מאת בנק ישראל

י ע ו ב ן ש ו ב ש ח ן ו י  ד
 לפי תוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954',
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המותזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ב״ז בטבת התשס״ג

 (ו בינואר 2003):
 בשקלים חרשים

18,016,166,708 

17,776,796 945 

239.369,763 
18,016,166,708 

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
 כי׳ז בטבת התשס״ג(1.1.2003)
 ב. סך כל המטבע במתזור ביום

 ב׳ בטבת התשס״ג (25.12.2002)
 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון

 ד. הנכסים במטבע חוץ

 כ״ח בטבת התשס״ג (2 ביו.ואר 2003)
 יצחק שמילוביץ

 משנה למנהל מחלקת המטבע
 י סייח התשי״ד, עמי 192.

 לשם הגשת דוח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהתליט כיצד לנהוג

 במסמכים של ההברה ושל המפרק.

 עמיחי המר, מפרק

מ ״ ע ת ב קו אחז ת ו ץ השקעו ו ע הל י ר י ו א ל  ב.מ. א

 (ח״פ 51-270990-8)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסת הדש], התשמ״ג-1983, שאסיפה כללית
 אחרונה של חברי ההברה הנ״ל תתכנס ביום 1.3.2003, בשעה
 10.00, במשרד שברח׳ שילד 10, ירושלים, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה
 געשה בנכסי החברה, ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 המפורקת.

 יצחק צוריאלי, עו״ד, מפרק

מ ״ ע ניקה ב י אלקטרו  מ.ט.

 (ח״פ 51-257284-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית של בעלי מניות
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום בי, 10 במרס 2003, בשעה 10.00,
 במשרדי עו״ד חיים סאמט, שטיינמץ, הרינג ושות׳, מדרך

 מנחם בגין 23, תל אביב.

 על סדר היום: הצגת דוח סיום פירוק החברה על ידי
 המפרק.

 עודד שטייף, עו״ד, מפרק

מ ״ ע  יוניםקור ב

 (ח״פ 37-8ו245-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית
 סופית של התברה הנ״ל, תתכנס ביום ב׳, 10.3.2003, בשעה
 14.00, במשרדי חב׳ ניסקו פרוייקטים אלקטרוניקת ותקשורת
 (1990) בעי׳מ, ברח׳ הברזל 2א, קומה 5, רמת החייל, תל

 אביב.
 אורי חקלאי צחי רדריג

ם י ק ר פ  מ
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