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ד  עמו

י לא א ר ש א צעת ל ללת הממו ת הכו דעה בדבר העלו  הו
ר 2420 בו ד הניתן לצי  צמו

דע 2420 פש המי דעה על מינוי ממונה על חו  הו

ת ו י עדת ערר לפי חוק הרשו י ו דעה על מינו  הו

ות (ערר על קביעת ארנונה כללית) 2420  המקומי

ר 2420 בו שת קרקעות לצרכי צי כי ת בדבר ר דעו  הו

ן •והבניה 2426 ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו

רושה 2442 ת לפי חוק הי דעו  הו

ים 2450 י ן הרבנ י ת בתי הד דעו  הו

י בית המשפט 2452 ד ל י  בקשות לפירוק חברות ע

ת מאת הכונס הרשמי 2456 דעו  הו

ד  עמו

ן י סכום תרומה לפי חוק מימו ו נ דעה בדבר שי  הו
 מפלגות 8ו24

אה (הסדר ת של קורבנות השו עו  היתר לפי חוק התבי
 הטיפול) 2418

י מקרקעין (שבח, עדת ערר לפי חוק מיסו ו י חבר ל נו  מי
 מכירה ורכישה) 8ו24

ת (עדות) ... 8ו24 לי רה הפלי ו צד ו  הרשאה לפי פקודת הפר

דעה על רישום בפנקס המפלגות 2419  הו

י מוכר לפי תקנות ש י ל ד ש ר צ שו דעה על אי  הו
על (אגרות, שבר והוצאות) 2419 צאה לפו  ההו



ות המקומיות י בדי הרשו עו  החקלאות ופיתות הכפר ו
תיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע  ששמו

רות על החוקים כמפורט להלן:  עבי

רות על פי פקודת הכלבת, 1934;, פקודת מחלות ו) עבי ) 
 בעלי תיים [נוסח הדש], התשמ״ה~1985'', חוק הפיקוח
, בנושאים שהם ,  על מצרכים ושירותים, התשי״ח-957 ו
 בתחום אחריות משרד החקלאות :־פיתוח הכפר,

וים והתקנות שהותקנו על פיהם:  והצו

ד החקלאות ופיתוח הכפר: בדי משר  עו

 השם מס׳ זהות

ן מירי 014673560  דייר אברמסו
 דייר אבן טוב בוריס 021987וו0
 ד״ר גראזי שלמה 013822408
 דייר גרום אליס 017711128
בי 057757908 ן עו י  דייר די
ובל 057149197 י י  דייר הדנ
ידה גיורא 003153772  ד״ר הו
 דייר המרשלג יוסף 013655725
 דייר וסרמן אברהם 051847747
 דייר זמיר עובד 044701332
 דייר חוסיין איוב 67214 י 058
ץ משה 014552988 בי מו י  דייר חי
 דייר סולומוני אהרון 307424481
 דייר עוזרי רוני 007432610
 דייר פיסמניק סמיון 305819484
U03761780 דייר פירט מיכאל 
 דייר קלישק שמואל 060615432
ב יורי 307557256  דייר שו
 דייר שטרן טיבריו 1907763 01
S0966427 גר זאב י י  דייר שמי
דר יפים 306762790 י י  דייר שנ
 בויארה איברהים 053733135
 זייני יוסף 055765952
 מרק מרדכי 050092063
C50354471 ל  פרר שאו
 קסד טפרה 309608966
C455S1238 ץ ישראל ר ו  שו

ת מקומיות: ו י י רשו בד  עו

 דייר דגן דרור, ת״ז 003872124

ה חדש], : 
 יט־רותים.
-ה משרד

 המקומית בית שאן:

 דייר מלשה יוסף, ת״ז 05092116 -
 המקומיות תמרה, עוספיה ושעב:

ץ משה, ת״ז 56404197 -- עי בי  דייר רפלו
 הווטרינריים העירוניים ו.יש דן,

 עבירות על פי פקודת מחלות בעלי ח-כ
, חוק הפיקוח על מערד  התשמ״ה-1985ג

 התשי״ח-1957״, בנושאים שהם בתחום

(2) 

 ע״-ר 1934, תיס ו, עמי 242
 סייח התשמ״ה, עמי 84.
 סייח התשי״ח, עמי 24.

מה ו י סכום תר ו נ ר שי ב ד  הודעה ב
ן מפלגות, התשל״ג-973ו  לפי חוק מימו

י ן מפלגות, התשל״ג-973ו  בהתאם לסעיף 8 לחוק מימו
י סכום ו נ  (להלן - החוק). מתפרסמת בזה הודעה על שי
ד י במד ו נ  התרומה לסיעה או לרשימת מועמדים עקב השי
 המחירים לצרכן, לאמור: החל בתודש מרס 2004 סכום
ם ולפי  התרומה לפי סעיף 8(ב) לחוק הוא 900 שקלים חדשי

 סעיף 8(ג) לחוק הוא 1,900 שקלים חדשים.

ן בן ריבלי  ראו
שב ראש הכנסת ו  י

 י׳ באדר התשם״ד (3 במרס 2004)
 (חמ 3-66)

 סייח התשל״ג. עמי 52; התשנ״ד, עמי 114.

 היתר
 לפי חוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר הטיפול),

 התשי״ז-1957

עות של  בתוקף סמכיתי לפי סעיף 2(5) לחוק התבי
 קורבנות השואה ;הסדר הטיפול), התשי״ז-1957' (להלן -
עות  החוק), אני נותן היתר ללאה באלינט, לטפל בתבי

ים לפי החוק. י צו  לפי

 תוקפו של היתר זה הוא עד יום י״ט באדר א־ התשס״ה
 (28 בפברואר 2005!.

ד  יוסף (טומי) לפי
ם  שר המשפטי

 י״א באדר התשס״ד י,4 במרס 2004)
 (חמ 3-424)

 סייח התשי״ז, עמי 74.

ת ערר ד ע ו ר ל  מינוי חב

יה ורכישה),  לפי חוק מיטוי מקרקעין (שבח, מבי
 ה תשכ״ג-963 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין
 ׳־שבח, מכירה ירכישה), התשכ״ג־1963', אני ממנה את משה
 רן, ת״ז 64263933. להבו־ בועדת ערר לפי הסעיף האמור,

 במחוז באר שבע.

ש שנים. י  תוסח המינוי לשל

ד  יוסף (טומי) לפי
 שר המשפטים

 י״א באדר התשס״ד 41 במרס 2004)
 ;חמ 324 -3)

 סייח התשכ״ג. עמי 156: התשנ״ב, עמי 45: ההשנ״ט, עמי
.130 

ה א ש ר  ה

 לפי פקודה הפרוצדורה הפלילית (עדות)

רה צדו  בתוקף סמכותי לבי סע־ף 2 לפקודת הפרו
ד ר ז ע י מ י נ ו נ ת • ! י בןרישדז בז!־ך : נ  זדהפ־יידית :דנד-ירי.:׳. א

ד ד. 004; 3 24 ע ה ם 5285, ב׳ בניסן ה מי  2418 ילקוט הפרסו



ד התקלאות ופיתוח הכפר: ר ש י מ בד  עו

 השם מסי זהות

058167214 
015174279 
003153772 
028650687 

ין ב חוסי ו  דייר אי
 דייר ברמן אליקום
ורא דה גי י  דייר הו

 דייר לוברני ארז

ת על פי פקודת הכלבת 934ו2, פקודת מתלות רו  (6) עבי
, תוק הפיקות 5 , התשמ״ה-985ו  בעלי חיים [נוסח חדש]
 על מצרכים ושירותים, התשי״ת-957ו", פקודת הגנת
ים והתקנות ו , התשמ־ג-1983', והצו  דבורים [נוסת תדש]

 שהותקנו' על פיהם:

בד משרד התקלאות ופיתוח הכפר: דייר בוריס  עו
 יעקובסון 011354511.

 תוקף ההרשאה עד יום י״ט בטבת התשם״ה (31
ם במשרתם ד מקבלי ההרשאה משמשי ו  בדצמבר 2004) וכל ע

 האמורה.

 צחי הנגבי
ן הפנים  השר לביטתו

 ד באדר התשס״ד (29 בפברואר 2004)
 (דומ 3-279)

ש 36, עמי 357. ד נת ישראל, נוסח ח  י דיני מדי

ם בפנקס המפליגות שו י דעה על ר  הו

 לפי חוק המפלגות, התשנ״ב-992ו

, אני ' ף 2ו לחוק המפלגות, התשנ״ב-992ו  בהתאם לסעי
, ע כי ביום י״ת באדר התשס״ד (11 במרס 2004) רשמתי י ד  מו
 לפי סעיף 7 לחוק האמור, את המפלגה ״יחד״ בפנקס

 המפלגות.

ן ו ד שע צי  אלי
 רשם המפלגות

 י״ח באדר התשס״ד (11 במרס 2004)
 (חמ 3-2424)

 ס״ת התשנ״ב, עמי 190.

ר כ ו י מ ש י ל ד ש ר צ ו ש י דעה על א  הו

, על (אגרות, שכר והוצאות) צאה לפו  לפי תקנות ההו
 החשב״ח-968ו

ע בזה, בתוקף סמכותי לפי תקנה 4א לתקנות י ד  אני מו
 ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ״ח-1968', כי
ם בע־מ (קוד בדי ציאלי של העו  מבטחים - מוסד לביטות סו
שי מוכר זכאי י שר כצד של על ו), או  במערכת ההוצאה לפו
- צאה לפועל, התשב״ז ן סעיף 49א לחוק ההו י ם לענ  לתשלו

.*1967 

 דן ארבל, שופט
א בית משפט מהוזי שי  נ

 מנהל בתי המשפט

 י״ז באדר התשס״ד (10 במרס 2004)
 (תמ 3-88)

 ק״ת התשכ״ת, עמ׳ 2132: התשס״ב, עמי 946.
 ס״ת התשב״ז, עמי 167: התשס״ב, עמי 214.

א של בעלי צו  התקלאות ופיתוח הכפר, חוק לפיקוח על י
ים ו , והצו של תוצרת מן החי, התשי״ז-51957  תיים ו

 והתקנות שהותקנו על פיהם:

י משרד התקלאות ופיתוח הכפר: בד  עו

 השם מס׳ זהות

ב הוסיין ו  דייר אי
 דייר אלרר אבי
ן עובי י  ד״ר די

ר  ד״ר ניל״י אליעז

058167214 
055482509 
057757908 
005641170 
זרי רוני י 007432610  דייר עו
אל 060615432  ד״ר קלישק שמו

, ת על פי פקודת מתלות בעלי חיים [נוסח חדש] רו  (3) עבי
ם על תוק הפיקות על המצרכי , ו  התשמ״ה-1985ג
 ושירותים, התשי״ת-1957", בנושאים שהם בתהום
ים ו ות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, והצו  אתרי

 והתקנות שהותקנו על פיהם:

ד התקלאות ופיתות הכפר: י משר בד  עו

 השם מס׳ זהות

 ד״ר ביסטריצקי קונסטנטין 307405407
 דייר ברמן אליקום 015174279
 דייר גבאי בני 079724357
 דייר גלפר ארקדי 308692367
 דייר תרבוש קריסטינה 313816197
ח 028650687  דייר לוברני א
 ד״ר ענבר אמנון 01599950

ן 013403548  דייר פוקמונסקי שמעו
ב יפים 310209135 דלו  ד־ר פרי
כאל 054092598  ד״ר פירק מי
ף אריה 005299342 ש  ר

רות על פי חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ״א-  (4) עבי
:*1991 

 השם מסי זהות

 דייר אברמס1ן מירי 014673560
 דייר אבן טוב בוריס 011021987
 ר״ר ברמן אליקום 015174279
ורא 003153772 דה גי י  דייר הו
י יובל 057149197  דייר הדנ
 דיר המרשלג יוסף 013655725
 ר״ר וסרמן אברהם 051847747
ץ משה 014552988 בי מו י  ר״ר חי
 ר״ר עוזרי רוני 007432610
 ר״ר ענבר אמנון 01599950

ן 013403548  דייר פוקמונסקי שמעו
 ר״ר פירק מיכאל 0540925

רות על פי פקודת הרוקחים [נוסת הדש], התשמ״א-  (5) עבי
ראות תקנות הרוקחים (ניפוקים י הו לו  1981', בקשר למי

: רים !טרינריים), התשמ״ט-1988־  של תכשי

 סייח התשי״ז, עמי 44.
 סייח החשנ״א, עמי 76.

ש 35, עמי 69. ד נת ישראל, נוסח ח ני מדי  די
 ק״ת התשמ״ט, עמי 91.

, 24.3.2004 9ו24 ד יסן התשם״ ם 5285, ב׳ בנ מי  ילקוט הפרסו



י סעיפים 5 ו־7 פ דעה ל  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
ן והבניה, התשביה-1965  ולפי קוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנו
ע 38 (להלן -  והבניה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתבי
ן רשמי מסי רה פורסנזה בעיתו דעה בדבר אישו  התכנית), שהו
זית מיום י״ט בכסלו ר הועדה המחו שו  2715, ובהתאם לאי
 התשם״ד (4ו בדצמבר 2003), מוסרת בזה הועדה המקומית
ו (להלן - הועדה). בהתאם פ ב-י ן ולבניה תל־אבי  לתכנו
 לסעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה להו , 5  943ו
ו (להלן - העיריה) לחלוטין לצרכי פ י ב- י  לעיריית תל־אב
שא וליתן בדבר רכישת הקרקע י ר וכי העיריה מוכנה ל בו  צי

 האמורה.

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
ם על כך, נדרש לשלוח לועדה, י י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ם מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על י דשי  בתוך תו
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
ו את פרטי הרישום. אם ישנו, כלל ות לחיזוק תביעתו שי  ראי
דעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין והו
ב הסכום הנתבע בכל סעיף א תובע וחישו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד ונת לקנות מי דעה כי העיריה מתכי  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה  לצרכי צי
ד אה החזקה  שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 בה.

 תוספת

 גוש 7422, חלק מחלקה 11, בשטח של 5י מ״ר מתוך
 שטח כולל של 636 מ״ר, בהתאם לתשריט שהשטח המופקע

 מתוהם בו בצבע אדום.

י הועדה, שדי בן גוריון  העתק התשריט מופקד במשרד
 68, תל אביב, ובאגף נכסי העיריה, כיכר יצחק רבין, תל־
ת העבודה ן בו בשעו י ן רשאי לעי י י נ , וכל מעו פו  אביב-י

 הרגילות.

 א׳ באדר התשס״ד (22 בפברואר 2004)
 (חמ 3-2) ,

 רון חולדאי
ושב ראש הועדה המקומית  י
ו פ ב-י ן ולבניה הל־אבי  לתכנו

 ס״ת התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1937, תוס׳ 2, עמי 675.

 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

דעה לפי סעיפים 5 ו־ ד  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה-1965  ולפי חוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנו
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתב״ע ל - שטחים
דעה ברבר אישורה  מעבר לירקון (להלן - התכנית), שהו
 פורסמה בילקוט הפרסומים 278, התשי״ג עמי 671 מוסרת

י א ר ש א ת ל ע צ ו מ מ ללת ה ת הכו ר העלו ב ד דעה ב  הו
ר ו ב י תן לצ י ד הנ ו מ א צ  ל

ואות חוץ־בנקאיות, התשנ״ג-1993  לפי חוק הסדרת הלו

ואות חוץ־בנקאיות,  לפי סעיף 5(א) לתוק הסדרת הלו
ר העלות הכוללת עו ע ששי י ד שראל מו , בנק י  התשנ״ג-993ו'
דש דצמבר ר בחו בו ד הניתן לצי  הממוצעת לאשראי לא צמו

 2003 היה 9.08 אחוזים.

 כ־ב באדר התשס״ד (15 במרס 2004)
 (חמ 3-2468)

 ד1ד גבע
ווח דע ולדי  מנהל היחידה למי

 הפיקוח על הבנקים
 בנק ישראל

 ם״ח החשנ״ג, עמי 174.

ע ד י מ פש ה נה על חו י ממו ו נ דעה על מי  הו

 לפי חוק חופש המידע, התשנ״ח-998י

פש ע כי בתוקף סמכותי, לפי סעיף 3 לחוק תו די  אני מו
ניתי את עופרה בר, ת״ז  המידע, התשנ״ח-98!9ו', מי
ת הציבור, דע לרשו  54696315, לתפקיד ממונה על העמדת מי
ם הוראות החוק שו י דע ועל י  על טיפול בבקשות לקבלת מי

 האמור.

 ל׳ בשבט התשס״ר (22 בפברואר 2004׳
 (חמ 3-2956)

ר ניצן  מאי
ן ו ן לצי ית ראשו רי ש עי א  ר

 סייח התשנ״ח, עמי 226.

 סייח התשכ״ה, עמי 307.

ר ת ער ד ע י ו ו נ ל מי  הודעה ע

ות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה י  לפי חוק הרשו
 כללית), החשל״ו-1976

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לתוק
ות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), י  הרשו
, מינתה המועצה המקומית עילבון, בישיבתה '  התשל״ו-976ו
עדת  מסי 9/2003 מיום ר בכסלו התשס״ד (ו בדצמבר 2003), ו

 ערר לענין החוק האמור כמפורט להלן:

ש א ושב ר  האני חיליל מטר - י

 עםאם חאיק - חבר

 עבדו הגיריס - חבר

י - ממלא מקום חבר  זכי שואהד

ש א ושב ר  סאלח נג׳ידאת - י

 גיריס מטר - חבר

יר - חבר  ד׳ אליאס סי

ד אבו סביה - ממלא מקום חבר  עאי

ו פורסמה בילקוט דעה עלי  מינוי רעדת ערר, שהו
 הפרסומים 4982, התשם״א, עמי 2528 - בטל.

 י״ח באדר התשס״ד (11 במרס 2004)

ד י ו ז ג ד * י ז נ < ס ג ־ 2 * מ 5 ח < 
ן  ראש המועצה המקומית עילבו

 י סייח התשל״ו, עמי 252.

ם 5285, ב׳ בניסן התשס״ד, 24.3.2004 מי  2420 ילקוט הפרסו



דעה זו ברשומות, הרצאה על ום פרסום הו ם מי י דשי  בתוך חו
ף רו ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
ת פרטי הרישום, אם ישנו, ו א כלל עתו שי ת לתיזוק תבי ו  ראי
דעה המפרטת לםעיפיהם את הו ם המקרקעין ו שו  בפנקסי רי
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי בע ו א תו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו ריה מתכו דעה כי העי  כן נמסרת בזה הו
פן דחוף א דרושה באו י ה  תזקה בקרקע האמורה, מפגי ש
עדה מורה בזה ם לרכשה, והו מדי ר שלמענם עו בו י צי  לצרכ
ד את התזקה  שכל אדם המתזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 בה.

 תוספת

ל ו99,ו מ־ר, ש 6907, תלקה 58 בשלמות, בשטה ש ו  ג
ט שהשטח המופקע מתוחם בו בצבע  בהתאם לתשרי

 אדום.

ן ו י הועדה, שדי בן גורי ד ט מופקד במשר י  העתק התשר
ף נכסי העיריה, כיכר יצתק רבין, תל־ באג  68, תל אביב, ו
דה ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ , וכל מעו פו ב-י  אבי

 הרגילות.

 א׳ באדר התשס״ד (22 בפברואר 2004)
 (חמ 2-ג) _!

 רון חולדאי
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
ו פ י ב- י אב ־ ן ולבניה תל ו  לתכנ

־ ד פים 5 ו י סעי דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 945 ו
ן והבניה, התשכ־ה-965ו ו  ולפי תוק התכנ

ן ו פים 89ו ו־90ו לחוק התכנ  בתוקף סמכותה לפי סעי
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת בס/ו/1ג
רה פורסמה בילקוט שו דעה בדבר אי  (להלן - התכנית), שהו
עדה , עמי 527ו, מוסרת בזה הו  הפרסומים 99ו2, התשל־ו
ן ולבניה בפר סבא (להלן - הועדה), ו  המקומית לתכנ
דת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקו
ארת בתוספת דרושה דעה כי הקרקע המתו  ציבור), 21945, הו
א וליתן ש י עדה מוכנה ל ר וכי הו בו י צי עדה לחלוטין לצרכ  לו

שת הקרקע האמורה. כי  בדבר ר

ו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע בע לעצמ  בל התו
ת לועדה, דרש לשלו ם על כך, נ י י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרצאה על ום פרסום הו ם מי י דשי  בתוך חו
ף רו ו בקרקע האמורה, בצי ר ל ש  זכותו או על טובת ההנאה א
ו את פרטי הרישום, אם ישנו, כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
דעה המפרטת לםעיפיהם את הו ן ו  בפנקסי רישום המקרקעי
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו הי בע ו א תו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה כי הו  בן נמסרת בזה הו
פן דחוף א דרושה באו י ה  תזקה בקרקע האמורה, מפני ש
עדה מורה בזה ם לרכשה. והו מדי ר שלמענם עו בו  לצרבי צי
ד את התזקה  שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 בה.

ו (להלן - פ י ב- י אב ן ולבניה תל־ ו עדה המקומית לתכנ  בזה הו
דת הקרקעות (רכישה  הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקו
ארת בתוספת דעה כי הקרקע המתו  לצרכי ציבור), 21943, הו
ו (להלן - העיריה), לחלוטין פ י ב- י אב ־ ת תל י י ר  דרושה לעי
שת ליתן בדבר רכי א ו ש י ריה מוכנה ל ר וכי העי בו  לצרכי צי

 הקרקע האמורה.

ו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע בע לעצמ  כל התו
דרש לשלוח לועדה, ם על כך, נ י י צו רוצה לקבל פי רה ו  האמו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי ך חו  בתו
ף רו ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
, ו את פרטי הרישום, אם ישנו כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
פיהם את דעה המפרטת לסעי הו ן ו ם המקרקעי שו  בפנקסי רי
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו א תובע וחי ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו ריה מתכו דעה כי העי  כן נמסרת בזה הו
פן דחוף א דרושה באו  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
עדה מורה בזה ם לרכשה, והו מדי ר שלמענם עו בו י צי  לצרכ
ד את החזקה ל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי כ  ש

 בה.

ש 6656, חלקה 62 בשלמות, בשטח של 1,461 מ״ר, ו  ג
 בהתאם לתשריט שהשטח המופקע מתוחם בו בצבע

 אדום.

ן ו י הועדה, שרי בן גורי ד ר ש מ ט מופקד ב י  העתק התשר
ף נכסי העיריה, כיכר יצחק רבין, תל־ באג  68, תל אביב, ו
דה ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי ן רשא י י נ כל מעו , ו ו פ ב-י  אבי

 הרגילות.

 א׳ באדר התשס״ד (22 בפברואר 2004)

) רון חולדאי ג ־ מ 2 ח ) 

עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
ו פ י ב- י אב ־ ן ולבניה תל ו  לתכנ

 ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

ד ־ פים 5 ו י סעי דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1945
ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  ולפי תוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-965 ו י, ובהתאם לתב״ע 2565 (להלן -
רה פורסמה בילקוט שו דעה בדבר אי  התכנית), שהו
ר שו  הפרסומים 4207, התשנ״ד, עמי 2936, ובהתאם לאי
ום י־ט בכסלו התשם״ד (14 בדצמבר ית מי ז עדה המחו  הו
ן ולבניה תל־ ו עדה המקומית לתכנ  2005), מוסרת בזה הו
ו (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת פ י ב- י  אב
דעה כי הקרקע , הו  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 945ו2
ו (להלן - פ י ב- י אב ־ ת תל י י ר ארת בתוספת דרושה לעי  המתו
כי העיריה מוכנה לישא ר ו בו י צי ן לצרכ  העיריה) לתלוטי

ליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.  ו

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
ח לועדה, דרש לשלו ים על כך, נ י צו רה ורוצה לקבל פי  האמו

 ס״ח התשכ״ה, עמי 507.
 עייר 943ו, תוס׳ 1, עמי 52.

 ס״ה התשכ״ה, עמי 507.
 עייר 1945, תוס׳ 1, עמי 32.

, 24.3.2004 ו 242 ד יסן התשס״ ם 5285, ב׳ בנ מי  ילקוט הפרסו



ית כפר רי י הועדה בעי  העתק התכנית מופקד במשרד
ת העבודה ן בו בשעו י י לעי ין רשא  סבא, וכל מעוני

 הרגילות.

 יהודה ב; חמו

 י״ג בטבת התשס״ד (7 בינואר 2004)
 (חמ 2-ג)

ש היערה המקומית א שב ר ו  י
ן ולבניה כפר סבא  לתכנו

דעה לפי סעיפים 5 ו־ 7  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי ציבור!, 1945

ן והבניה, התשכ״ה-1965  ולפי חוק התכנו

ן  בתוקף סמכוחה לפי סעיפים 189 ו־90ו להדק התכנו
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית נת/750,
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4516,  שהו
דעה  התשנ״ה, עמי 3806, ובהתאם לתכניה גת 7-400, שהו
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2844, התשמ״ב,
 עמי 2707 (להלן - התכניות), מוסרת בזה הועדה המקומית
ן ולבניה נתניה (להלן - הועדה). בהתאם לסעיפים 5  לתכנו
 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבוי־! 943י2. הודעה
 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין או
ה לשמש לצרבי ציבור, י ד היא עשו  למשך שנים או כל עו
• בשל י י צו  וכי הועדה סבורה כי אינה חייבת בתשלום פי

שת הקרקע האמורה. כי  ר

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאד; כלשהן בקרקע
ים על כך, בין מכוח זכות ובין י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ים או י צו למו פי יגרם סבל אם לא ישו  מכוח נימוק שי
ך חודשייבי ים מופחתים, נדרש לשלוח לועדה, בתי י צו  פי
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותי או על
ות רוף ראי  טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה. בצי
 לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקס־
יים צו  רישום וזמקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם אה הפי
א הובע וחישוב הסכום הנתבע בבל ־-:•ף וסעיף: ואם  שהו
למו גרם סבל אם לא ישו י ים מתוך נימוק שי י צו  נתבעים פי
ת התימכות בטענה כי ו ים מופחתים - ראי י צו ים או פי י צו  פי

 ייגרם סבל.

ד עת לקנות מי דעה בי הועדה מתבי  כן נמסרת בזה הו
א דרישה באיפן דחוף  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ם לרכשה. וה־עיה מורזז בזה  לצרבי ציבור שלמענם עומדי
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור .-י-ד את החזקה

 בה.
 תוספת

, רש 86 בשלמותו : מו s 60, 7 4 >  גוש 8007, ח״ח 56, 57, >
יעוד: שב״צ.  הי

 r שטח חטיבת קרקע בשטח של כ״6,000ו מ״ר, שיי
ן ציבורי, המסומנת בתכנית הפקעה כיס 26! בצבע  לבני

 חום.

י אגף  העתקי תשריטי התכניוח מופקדים במשרד
ן רשאי רע־־; בי בשעות י ני ית נתניה. וכל מעו רי  הנכסים בעי

דה הרגילות.  העבו
 ד׳ באדר התשם״ד (26 בפברואר 2004)

ו רבר י ' מר־ם פי ג ~ מ 2 ח ' 
ה יזמקומיה י ע י ושבת ראש ד  י

ן ולבניה נתניה  לתכנו
 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 עייר 1943, תוסי' ו, עמי 32.

 תוספת
 גוש 6431, חלקה 137 בשטת של 752 מ״ר: סך כל שטת

 ההפקעה: 140 מ״ר: הייעוד: דרך.

ית כפר רי י הועדה בעי  העתק התבנית מופקד במשרד
דה ת העבו ן בו בשעו י ן רשאי לעי י ני  סבא, וכל מעו

 הרגילות.

 כ׳ בשבט התשס״ד (12 בפברואר 2004)
 (חמ 3-2)

 יהודה בן חמו
ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה כפר סבא  לתכנו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
ן והבניה, התשכ״ה-1965  ולפי חוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לתוק התכנו
, ובהתאם לתכנית מפורטת בס/1/וג '  והבניה, התשכ״ה-965ו
דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט  (להלן - התבנית), שהו
 הפרסומים 2199, התשל״ו, עמי 1327, מוסרה בזה הועדה
ן ולבניה כפר סבא (להלן - הועדה),  המקומית לתכנו
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943', הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
שא וליתן ר וכי הועדה מוכנה לי בו  לועדה לחלוטין לצרבי צי

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
דרש לשלוח לועדה, ים על כך, נ י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
ם מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על י דשי  בתוך חו
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 דאיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
ב הסכום הנתבע בכל סעיף א תובע וחישו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד ונת לקנות מי  בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכו
א דרושה באופן דחוף  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
בור שלמענם עומדים לרכשה. והועדה מורה בזה  לצרכי צי
ד את החזקה  שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 בה.

 גוש 6431 -
 שטח החלקה סך כל שטח

 חלקה במ״ר ההפקעה במ״ר

93 750 139 
93 750 140 
63 755 152 
64 754 154 

127 742 155 

יעוד: דרך.  הי

 סייח התשכ״ה, עני 307.
 עייר 1943. תוס׳ 1, עמי 32.

ד 24.3.2004 מים 5285, ב׳ בניסן ההשס״  2422 ילקוט הפרסו



 סעיפים 5 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים 5253, התשס״ד,
ית רי  עמי 237 ו, תהיה לקניינה הגמור והמוהלט של עי

דעה זו ברשומות. ד מיום פרסום הו ו ד ש  א

 תוספת

רפים בא.ת.כ - גוש 2452, חיית 68, מגרש על פי  רת׳ הצו
ד: דרך. יעו ל 2,440 דונם; הי  תב״ע 36א; בשטח ש

ית רי י הועדה, בנין עי ד ר ש מ  העתק התכנית מופקד ב
ן י י נ , וכל מעו ד ו ד העברי, אשד ו ד , הקריה, רח׳ הג ד ו  אשד

דה הרגילות. ת העבו ן בו בשעו י  רשאי לעי

 ג׳ באדר התשס״ד (25 בפברואר 2004)

) צבי צילקר ג ־ מ 4 ח ) 

עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
ד ו ד ש ן ולבניה א ו  לתכנ

י סעין! 19 פ דעה ל  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  ולפי תוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
, ובהתאם לתכנית מסי ח/394  והבניה, התשכ״ה-1965י
רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן - התכנית), שהו
עדה רה בזה הו  הפרסומים 3848, התשנ״א, עמי 1346, מצהי
ן (להלן - הועדה), בהתאם ן ולבניה חולו ו  המקומית לתכנ
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו2
ר ביחס ש ארת בתוספת, א  (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתו
דעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הו
 הפרסומים 5261, התשס״ד, עמי 1470, תהיה לקניינה הגמור
דעה זו ום פרסום הו ן מי לו ת תו י י ר ל עי  והמותלט ש

 ברשומות.

ד: יעו  גוש 6996, תלקה 99 •בשלמות (מקודם חית 55); הי
ת 109, ש 7059, חלקות בשלמו ו דרך מוצעת: ג  שב״צ, שצ״פ ו
 151 (מקודם גוש 6997, ח״ח 113), 154 (מקודם ח־ח 36), 163
 (מקודם תלקות 111, 135, 147, ח״ח 36, 105, 108, 115);

יעוד: שב״צ.  הי

ן ת חולו י י ר עדה בעי י הו ד ת מופקד במשר י  העתק התכנ
ן ולבניה מחוז תל אביב, ו ית לתכנ ז עדה המחו י הו ד במשר  ו

דה הרגילות. ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ  וכל מעו

 מוטי ששון
עדה המקומית  יושב ראש הו

ן לו ן ולבניה תו  לתכנו

 ט״ו באדר התשס״ד (8 במרס 2004)
 (חמ 3-4)

 ס״ת התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32

ף 19 דעה לפי סעי  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציב1ר), 1943
ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  ולפי הוק התכנ

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־190 לחוק התכנו
, ת/37ו ית מס , ובהתאם לתבנ י  והבניה, התשכ״ה-965ו

פים 5 ו־7 דעה לפי סעי  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
ן והבניה, התשכ״ה-965ו ו  ולפי תוק התכנ

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לתוק התכנו
, ובהתאם לתכנית מיתאר פת׳ '  והבניה, התשכ״ה-965ו
רה פורסמה שו דעה בדבר אי  241ו/א (להלן - התבנית), שהו
 בילקוט הפרס1מים 4178, התשנ״ד, עמי 1393, מוסרת בזה
ן ולבניה פתח תקוה (להלן - ו  הועדה המקומית לתכנ
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו ־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת , הו  לצרכי ציבור), 945ו2
עדה מוכנה ר וכי הו בו ן לצרכי צי עדה לתלוטי  דרושה לו

שת הקרקע האמורה. תן בדבר רכי לי א ו ש י  ל

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
דרש לשלוח לועדה, ים על בך, נ י צו  האמורה ורוצה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרצאה על ום פרסום הו ם מי י דשי ך חו  בתו
ר לו בקרקע האמורה, בצירוף ש  זכותו או על טובת ההנאה א
ו את פרטי הרישום, אם ישנו, כלל עתו שי ת לתיזוק תבי ו  ראי
דעה המפרטת לסעיפיהם את הו ם המקרקעין ו שו  בפנקסי רי
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי בע ו א תו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
פן דתוף א דרושה באו  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
עדה מורה בזה ם לרכשה, והו מדי בור^שלמענם עו  לצרכי צי
ד את החזקה  שכל אדם המתזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 בה.

 פחח תקוה - ג1ש 6367, ח״ח 6, בשטח של 1,780 מ״ר
 לדרך + 2,234 מ״ר לשצ״פ.

ת פתח י י ר עדה בעי י הו ד ת מופקד במשר י  העתק התכנ
דה ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו  תקוה, ו

 הרגילות.

 יצחק אוחיון
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
ן ולבניה פתה תקוה ו  לתכנ

ר התשס״ד (2 במרס 2004) ד א  טי ב
 (חמ 3-2)

 ס״ת התשכ״ה, עמ׳ 307.
 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

דעה לפי סעי^ 19  הו

דר הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943  לפקו
ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
ית מיתאר מסי , ובהתאם לתבנ '  והבניה, התשכ״ה-965ו
רה שו דעה בדבר אי  3/מק/2022 (להלן - התכנית), שהו
 פורסמה בילקוט הפרסומים 5169, התשס״ג, עמ׳ 0ו9ו,
ד ו ד ש ן ולבניה א ו עדה המקומית לתכנ  מצהירה בזה הו
ף 19 לפקודת הקרקעות  (להלן - הועדה), בהתאם לסעי
רכישה לצרכי ציבור), 943ו2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע ) 
דעה לפי ר ביחס אליה פורסמה הו ש ארת בתוספת, א  המתו

 סייח התשב״ה, עמי 307.
 ס״ת התשב״ה, עמי 307.

 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

2423 24.3.2004 , ד יסן התשם״ ם 5285, ב׳ בנ מי  ילקוט הפרסו



 הודעה לפי םעיןו 9 ו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנו
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מסי רצ/1/ג4/2
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4183, התשנ״ד, עמי 1554, מצהירה בזה הועדה
ן (להלן - הועדה), ו ן לצי ן ולבניה ראשו ו  המקומית לתכנ
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
2 (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת בתוספת,  943 ו
ר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה ש  א
 בילקוט הפרסומים 5093, התשס״ב, עמי 3246, תהיה לקניינה
ן מיום פרסום ו ן לצי ית ראשו רי  הגמור והמותלט של עי

דעה זו ברשומות.  הו

 תוספת

ת (לשעבר חלקות 216, 217,  גוש 5025, חלקה 241 בשלמו
.(238 

ן ית ראשו רי  העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעי
דה ת העבו ן בו בשעו י ן רשאי לעי י י נ  לציון, וכל מעו

 הרגילות.

 ל׳ בשבט התשס״ד (22 בפברואר 2004)

) מאיר ניצן ג ־ מ 4 ח ) 

ש הועדה המקומית א ושב ר  י
ן ו ן לצי ן ולבניה ראשו  לתכנו

ף 9 ו דעה לפי סעי  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור). 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 1־90ו לחוק התכנו
, ובהתאם לתבנית מס׳ רצ/מק/ו/  והבניה, התשב״ה-1965י
דעה בדבר אישורה פורסמה  46/15 (להלן - התכנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 4647, התשנ״ת, עמי 3775, מצהירה בזה
ן (להלן - ו ן לצי ן ולבניה ראשו  הועדה המקומית לתכנו
 הועדה), בהתאם לסעיף 9 ו לפקודת הקרקעות (רכישה
(להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת ־  לצרכי ציבור), 943ו
ר ביתס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ש  בתוספת, א
 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4715, התשנ״ט, עמי 1417,
ן ו  תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירייה ראש-ן לצי

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 3943, ח״ח 40-38.

ן ית ראשו רי  העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעי
ת העבודה ן בו בשעו י ן רשאי לעי י י נ  לציון, וכל מעו

 הרגילות.

 זי באדר התשם״ד (29 בפברואר 2004)
 (חמ 3-4)

ר ניצן  מאי
ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ו ן לצי ן ולבניה ראשו  לתכנו

דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט  (להלן - התכנית), שהו
עדה  הפרסומים 1345, התשכ״ז, עמי 1098, מצהירה בזה הו
ן ולבניה תולון (להלן - הועדה), בהתאם  המקומית לתכנו
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 943ו2
ארת בתוספת, אשר ביחס  (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתו
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 5261, התשם״ד, עמי 1471, תהיה לקניינה הגמור
דעה זו ית חולון מיום פרסום הו רי  והמוחלט של עי

 ברשומות.

 גוש 7056, ח״ח 54 (חלקה קודמת 15) (מיתקן מים);
 הייעוד: שצ״פ.

ן ית חולו רי י הועדה בעי  העתק התכנית מופקד במשרד
ן ולבניה מחוז תל אביב, זית לתכנו י הועדה המחו ד במשר  ו

ת העבודה הרגילות. ן בו בשעו י ן רשאי לעי י י נ  ובל מעו

 ט״ו באדר התשס״ד (8 במרס 2004)
 (חמ 3-4)

 מוטי ששון
שב ראש הועדה המקומית ו  י

ן ולבניה חולון  לתכנו
 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

ף 19 דעה לפי סעי  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
ן והבניה, התשכ״ה-965ו  ולפי תוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
, ובהתאם לתכנית מסי ח/237א-בי/ '  והבניה, התשכ״ה-965ו
רה פורסמה דעה בדבר אישו  352 (להלן - התכנית), שהו
 בילקוט הפרסומים 4205, התשנ״ד, עמי 2859, מצהירה בזה
ן ולבניה תולון (להלן - הועדה),  הועדה המקומית לתכנו
 בהתאם לסעיף 9 ו לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,
דעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה  אשר ביחס אליה פורסמה הו
 בילקוט הפרסומים 5261, התשס״ד, עמי 1471, תהיה לקניינה
ן מיום פרסום הודעה זו ית חולו רי  הגמור והמוחלט של עי

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 7126, ח״ח 22 (מיתקן מים); הייעוד: שצ״פ.

ית חולון רי י הועדה בעי  העתק התכנית מופקד במשרד
ן ולבניה מחוז תל אביב, זית לתכנו י הועדה המחו  ובמשרד

ת העבודה הרגילות. ן בו בשעו י ן רשאי לעי י ני  ובל מעו

 ט״ו באדר התשס״ד (8 במרס 2004)
 (חמ 3-4)

ן  מוטי ששו
ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה חולון  לתכנו
 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 עייר 1943, ת1סי 1, עמי 32.

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, ת1ם׳ 1, עמי 32.

ם 5285, ב׳ בניסן התשס״ד, 24.3.2004 מי  2424 ילקוט הפרסו



ן טעות  תיקו

דת הקרקעות (רכישה  בהודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקו
 לערכי ציבור), 943 ו, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4303,
 התשנ״ה, עמי 3119, ותוקנה בילקוט הפרסומים 4312,
ן תבנית מיתאר מקומית מס׳ רצ/1/  התשנ״ה, עמי 3700, לעני
ות ״חלקה 222 ך להי י  6ב, בתוספת, במקום ״חיית 222״ צר

 בשלמות״.

 (וומ 3-2)

ן ו ש א ם ר שו י ר דעה על בקשה ל  הו

 לפי תוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

ל ן ש ם בזה כי הוגשה בקשה לרישום ראשו עי די  מו
 המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

ך ם בתו שו יש התנגדות לרי ן רשאי להג י י נ  כל אדם מעו
דעה זו. ם ימים מיום פרסום הו שי  שי

ם מקרקעין שו גדות תוגש בכתב למפקתת על רי  ההתנ
י עותקים ׳ פלי״ם 15א, קרית הממשלה, חיפה, בשנ  חיפה, שד
ש לו זבוח במקרקעין, י ף עותק אחד נוסף לבל אדם ש רו בצי  ו

 בהתאם לבקשה.

ית חיפה. רי  המבקשים: עי
 מס׳ תיק (חריג): 54/04.

 העיר: חיפה.
 השכונה: ורדיה.

 גוש שומה: 10771.
 חלקות: 50-46.

 שטח סך כל החלקוח: 8.595 דונם.
 סוג המקרקעין: ייעוד.

ר המקרקעין: דרכים.  תיאו

ש 10770, תלקות 30, 32, ו לות לחלקה 46: בצפון: ג  הגבו
 34, 36, 38, 40, 47; בדרום: חלקות 29-27, 31, 33, 35, 37, 39,
 ו4, 42, 45: במזרח: חלקות 29-27, 34, 40, 42. 47; במערב: גוש

 10770, תלקות 30, 36, 39, 41, 42.

לות לחלקה 47: בצפון: חלקות 8-1, 20-14, 48:  הגבו
 בדרום: תלקות 27-1, 30, 32, 34, 36, 38, 40; במזרח: חלקות
 8-1, 20-11; במערב: גוש 10770, חלקות 8-1, 30, 32, 34, 36,

.46 ,40 ,38 

לות לחלקה 48: בצפון: חלקה 10; בדרום: חלקה 47;  הגבו
 במזרח: חלקה 20; במערב: חלקה 19.

לות לחלקה 49: בצפון: גוש 10769, חלקה 8:  הגבו
 בדרום: חלקה 47; במזרח חלקות: 8, 47; במערב: חלקה 7.

 הגבולות לחלקה 50: בצפון: חלקה 44; בדרום: גוש
 10772, חלקה 1; במזרח: גוש 11191, חלקה 44: במערב: גוש

 10772, חלקה 1.

ר הזכות: בעלות. או  תי
ית חיפה. רי ת בעלי הזכות: עי  שמו

י םעין6 19 פ דעה ל  הו

ר/ 1943 בו  לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צי
ן והבניה, התשכ״ה-965ו  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
ית מס׳ רצ/24/22/1 בהתאם לתכנ , ו י  והבניה, התשכ״ה-965ו
רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן - התכנית), שהו
 הפרסומים 4409, התשנ״ו, עמי 3364, מצהירה בזה הועדה
ן (להלן - הועדה), ו ן לצי ן ולבניה ראשו  המקומית לתכנו
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
! (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,  943ו
דעה לפי סעיפי,ם 5 ו־7 לפקודת ר ביחס אליה פורסמה הו ש  א
 בילקוט הפרסומים 4677, התשנ״ת, עמי 5166, תהיה לקניינה
ן מיום פרסום ו ן לצי ת ראשו י י ר  הגמור והמוחלט של עי

דעה זו ברשומות.  הו

 תוספת

 גוש 4247, ח״ת 133, 135, 138, 407.

ן ית ראשו רי עדה בעי י הו ד  העתק התכנית מופקר במשר
דה ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי ן רשא י י נ ן, וכל מעו ו  לצי

 הרגילות.

 ל׳ בשבט התשס״ד (22 בפברואר 2004)

) מאיו ניצז ג ־ מ 4 ח < 
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
ן ו ן לצי ן ולבניה ראשו ו  לתכנ

ף 19 י סעי פ דעה ל  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
ן והבניה, התשכי׳ה-1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
ית מס׳ רצ/17/22/1 , ובהתאם לתכנ י  והבניה, התשכ־ה-965ו
רה פורסמה בילקוט שו דעה בדבר אי  (להלן - התבנית), שהו
עדה  הפרסומים 4217, התשנ׳׳ד, עמי 3499, מצהירה בזה הו
ן (להלן - הועדה), ו ן לצי ן ולבניה ראשו ו  המקומית לתכנ
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
ארת בתוספת,  943ו2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתו
דעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה  אשר ביחס אליה פורסמה הו
 בילקוט הפרסומים 4635, התשנ״ח, עמי 3112, תהיה לקניינה
ן מיום פרסום ו ן לצי ית ראשו רי  הגמור והמוחלט של עי

דעה זו ברשומות.  הו

 גוש ו424, ח״ח ו30.

ן ית ראשו רי עדה בעי י הו ד  העתק התכנית מופקד במשר
דה ת העבו ן בו בשעו י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו  לציון, ו

 הרגילות.

 ל׳ בשבט התשס״ד (22 בפברואר 2004)
 יחמ 3-4)

 באדר התשס״ד (3 במרס 2004)

 צפורה פיגנבויס
 מפקחת על רי־שום מקרקעין

 חיפה

 מאיר ניצן
ש הועדה המקומיח א ושב ר  י
ן ו ן לצי ן ולבניה ראשו  לתכנו

 ס״ה התשב״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תום׳ ו, עמי 32.
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י דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרד  ההו
ן ולבניה בית שמש, תייר 5, מרכז  הועדה המקומית לתכנו
 מסחרי בית שמש, טלי 02-9909882. העתק ההתנגדות יומצא
ן ולבניה מח־ז ירושלים, רח׳ ו זית לתכנ י הוערה המחו  למשרד

ן המלכה ו, ירושלים, טלי 6290222- 02. ו מצי  שלו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי
י תצהיר המאמת את ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

ת שעליהן היא מסתמכת. בדו  העו

 ת׳ באדר התשס״ד (ו במרס 2004)
 גיקי אדרי

שב ראש ועדת המשגה ו  י
ן ולבניה בית שמש  לתכנו

 מרחב תכנון מקומי הראל

ות מי ר מקו א ת י ות מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרד
ן י הועדה המחוזית לתכנו ן ולבניה הראל ובמשרד  לתכנו

 ולבניה מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הלימק.433׳ שינוי
ות הל/מת/250ד, מי/250 ומי/4ל2א  לתכני

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: מבשרה ציון, רח׳
ש 22 י ג  הכלנית 50 - גוש 30319, חלקה 3י בשלמותה, מ

 בשלמותו מתכנית מי/274א.

י בקווי הרנין המותרים ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ הל/בזק.434 י שינוי
ות הל/מת/250ד, מי/250 ומי/274ד  לתכני

 השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: מבשרת ציון, רח׳
ן סויסה 80 - גוש 30498, חלקה 18 בשלמיתה:  שמעו

 מגרש 41 בשלמותו מתכנית מי/274ד

י נו י בקווי הבניו׳, ב: שי ו נ  עיקרי הוראות התבנית: א) שי
די תוספת קומה מעל למאושר  במספר הקומות על י

 כיום.

ן בתכניות, בימים ובשעוח י ן רשאי לעי י ני  כל מעו
ן בקרקע, י ני ם האמורים פחותים לקהל. כל מעו  שהמשרדי
 בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
י תכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי ד  י
 לתגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאותרת בין הפרסומים בעיתונים למשי־די הועדה
ן ולבניה הראל, רח׳ החוצב־ם 2. ה״ד 3424.  המקומית לתכנו

 מבשרת ציון, ירושלים, טל׳ 02-5333125.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי
י תצה־י־ המאמת את ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

ת שעליהן היא מסתמכת. בדו  העו

 כ״ח בכסלו התשס״ד (23 בדצמבר 2003!
ן אינשטיין  שמעו

 •עשב ראש הועדה המקימית
ן ילבניה הראל  לתכנו

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התעוכ׳׳ה-1965

רושלים ז י  מחו

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17! לחוק התכנו
ר ״תכנית מיתאר  והבניה. התשכ״ה-965ו, בדבר אישו

י מסי 1/03 לתכניה 2715. ו נ  מקומית מם׳ מק/9014״, שי

ן  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ עי
ן קואורדינטות ן לדרך בנימינה, השטח שבי  כרם ושטח מצפו
ן קואורדינטות רוחב 630.520-  אורך 216.000-215.925 לבי

 630.575: מגרשים 116, 117 שלפי תבנית 2715.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איתור מגרשים 116 ו־117
י קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים: ג) נו  למגרש אחד: ב) שי
י מפלס ה־0.00 בשטח מגרש חדש מם׳ 1 ל־8.5ו7 מי; ד) נו  שי

ר שנקבעה בתכנית 2715. מו ץ לשי  ביטול ההוראה בדבר ע

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5235, התשם״ד, עמי 251.

י ה1עדה המקומית  התבנית האמורה נמצאת במשרד
ן ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים, טלי  לתכנו
ן ולבניה י הועדה המחוזית לתכנו  02-6297653. וכן במשרד
ן המלכה 1, ירושלים, טלי ו מצי  מחוז ירושלים, רח׳ שלו
ת בשעו ן בה בימים ו י ן רשאי לעי י י נ  02-6290222, ובל מעו

ם האמורים פתוחים לקהל.  שהמשרדי

 י׳ באדר התשס״ד (3 במרס 2004)
 יהושע פולק

עדת המישנה המקומית ש ו א ושב ר  י
רושלים ן ולבניה י  לתכנו

ש מ  מרחב תכנון מקומי בית ש

רטת ית מפו ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המקומית ד  והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשר
ש מופקדת ״תכנית מם׳ בש/מק/ מ ן ולבניה בית ש  לתכנו

י לתכנית בש/04ו. נו  04וה״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש, רח׳ בן
ן קואורדינטות  צבי 101 פינת רח׳ מורדי הגטאות, השטח שבי
ן קואורדינטות אורך 198.925-  רוחב 628.450-628.375 ובי

 199.000: גוש 5212, חלקה 30.

י בקווי בגין. ו נ  עיקרי הוראות התבנית: שי

ת בשעו ן בתכנית, בימים ו י י לעי ן רשא י ני  כל מעו
ין בקרקע, ם האמורים :פתותים לקהל. כל מעוני  שהמשרדי
 בבניין או בבל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
די התכנית. וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  י
ך 60 ימים מיום פרסומה של  רשאי להגיש התנגדות בתו
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י ד ן בתבנית ללא תשלום, במשר י י לעי א ש ן ר י י נ  כל מעו
ת בשעו ׳ בן גוריון 68, תל אביב, בימים ו  מינהל ההנדסה, שד
ן בקרקע, י י נ רים בתותים לקהל. בל מעו ם האמו י ד  שהמשר
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ן או בכל פרט תכנו  כבני
י התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, ד  י
דעה זו בעיתונים, ם מיום פרסום הו י דשי ך חו  רשאי בתו

י הועדה המקומית האמורה. ד ת במשר דו ג יש התנ  להג

ן אלא אם כן דו לא תי ית לא תתקבל ו גדות לתבנ  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

 ג׳ באדר התשס״ר (25 בפברואר 2004)
 דורון ספיר

שב ראש הועדה המקומית ו  י
ו פ י ב- י ן ולבניה תל־אב ו  לתכנ

ים  מרחב תכנון מקומי גבעתי

רטות ת מפו ו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
ן  נמסרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
עדה המקומית י הו ד  והבניה, התשכ׳יה-965ו, כי במשר
ן ית לתכני ז י הועדה המחו ד במשר ים ו ן ולבניה גבעתי ו  לתכנ

ות אלה: י ב מופקדות תכנ י  ולבניה מחוז תל אב

י לתכנית גבי,90 נו  (י) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/90ב״, שי
ייה. נו  על שי

ת ומקומם: גבעתיים, רח׳ י לים בתבנ  השטחים הכלו
שב 39. 41 - גוש 64י6, ת ים 29-18 ורח׳ עמי לו  מצו

.  חלקות 215-203 בשלמותן

י קווי בנין לתוספת ו נ ראות התכנית: שי  עיקרי הו
 בניה.

ות גב/53 י  (2) ״תכנית מפורטת מסי גבי,מק/458", שינוי לתכנ
 וגב/106.

לים בתבנית ומקומם: גבעתיים, רת׳  השטחים הכלו
ש 6166, תלקות 12-10 ו ן 100א, 102 ו־02וא - ג  כצנלסו

, ת״ח 593.  בשלמותן

ד וחלוקה ללא הסכמת ראות התכנית: איחו  עיקרי הו
ר 3  בעלים של חלק1ת 12-10 ו־593, במטרה ליצו

רים A .8 ו־").  מגרשים למגו

ת בשעו י לעיי־ בתבניות, בימים ו ן רשא י י נ  כל מעו
ן בקי־קע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד  שהמשר
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
די תכנית, וכן כל הזכאי לכך על בי סעיף 100 לחוק, רשאי  י
דעה ת בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההו דו ג יש התנ  להג
ש  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. התנגדות לתכנית זו י
ד ן ולבניה גבעתיים, משר ו  להגיש לועדה המקומית לתכנ
א מצי ים 53299. המתנגד י ן 2. גבעתי  אגף ההנדסה, רת׳ שינקי
ן ית לתכנו ז י הועדה המחו תו למשרד גדו  את העתק התנ
דל של!ם, תל  ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אהד העם 9, מג

 אביב 61290.

ן אלא אם כן דו גדות לתכנית לא תתקבל ולא תי  התנ
י הצהיר המאמת אה ו ו  הוגישה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

ז תל־אביב  מחו

ו פ י ב- י אב  מרתב תכנון מקומי תל־

רטת ת מפו י ת תבנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר הפקדת ״תבנית מס׳ תא/מק/
ת 2003 של תכנית מפורטת י מס׳ ו לשנ ו נ  788וא-ו״, שי

 788וא.

, רח׳ פו ב-י ית ומקומם: תל־אבי לים בתכנ  השטחים הכלו
ת - גוש 7050, תלקה 52 (ארעית): מגרשים י נ  מתרוזת פעמו
 1603 ו־1604 לפי תבנית מפורטת 788וא; גבולות התכנית:
ם ובמערב ן - רח׳ מחרוזת, במזרח - רח׳ חלמית, בדרו  בצפו

- שצ״פ.

 עיקרי הוראות התכנית: התאמת אופי הפרוייקט לתנאי
ש של תכנית מפורטת 1788א על מו כולת המי ר י פו שי  השוק ו
ת המותר לבניה מ־60 יח״ד לפי דו חי דלת מספר הי י הג ד  י
דלת השטחים המותרים  תכנית 1788א ל־84 יח־ד, ללא הג

 לבניה.

י ד ן בתכנית ללא תשלום, במשר י י לעי א ש ן ר י י נ  כל מעו
ת בשעו  מינהל ההנדסה, שדי בן גוריון 68, תל אביב, בימים ו
ן בקרקע, י י נ רים פתותים לקהל. כל מעו ם האמו י ד  שהמשר
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  כבני
י התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 ו נ  ידי שי
דעה זו ם מיום פרסום הו י דשי י בחוך חו א ש  לחוק, ר
י הועדה המקומית ד גדות במשר  בעיתונים, להגיש התנ

 האמורה.

ן אלא אם בן דו ת לתכנית לא תתקבל ולא תי דו ג  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

הן היא מסתמכת. ת שעלי ו בד  העו

ו פ י ב- י  מרחב תכנון מקומי תל־אב

רטת מפו ת במתאר ו י נ ר הפקדת תכ ב ד דעה ב  הו

ן ד הידעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו ז  נמסרת ב
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הפקדת ״תבנית מסי תא׳,מקי׳

ת 2001 של תבנית 1111א1במ9. י מסי 1 לשנ ו נ  3344״, שי

, פו ב-י ת ומקומם: תל־אבי י  הישטחים הכלולים בתכנ
ן - גוש י נשטי י ח לרח׳ אי מי דרו ל ו ו ת לרח׳ ליי אשכ  מערבי
 6885, חלקות 8, 9, 16-11, 18, 23-21, ח״ח 10, 17. 26

 (דרכים).

ת זו מכילה הוראוח של י  עיקרי הוראות התכנית: תכנ
ניים במבננים ו ו־2 ים תכנו י ו נ ת שי ללו ת מפורטת הכו י  תכנ
י הוראות קווי בנין ו נ ל כמפורט להלן: א) שי ו ד  בגוש הג
י ו נ י הוראות בינוי: ג) שי ו נ  לתזית, לאחור ולצדדים: ב) שי
ד מסחרי עו י  חלוקת שטתי הבניה המתוארים בתבנית מי
לל המוחר לבניה: ד) ות את סך השטח הבו  למגורים, בלי לשנ
ת גן, ללא הגדלח השטח למטרות רו ת להקמת די ו  מתן אפשר
רשם הערת אזהרה  עיקריות: ה׳ קביעת שטחים שבהם תי
ר כתנאי להיתר בניה: ו) ביטול בו  לגבי זבות מעבר לצי
ת בתחום התכנית: ז) הוראה ו ר י ת בדבר תמהיל הד ראו  הו
פציה י פתות עם או ר בו ש כדרך בשטת צי ו מ י  בדבר ש

 לדרך.

2427 24.3.2004 , ד יסן התשס״ ם 5285, ב׳ בנ מי  ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה - גוש
. S 7  6531חלקות , 16, 28, 38, 39, 51-49, 60-55, 67, 98 ,97 ,79 .
 113, 114 בשלמותן, ח״ח 81ו: גוש 6532, חלקות ! 1, 37-32,
-165 ,147 ,135 ,134 ,119 ,118 ,116 ,115 ,112 ,111 ,59 ,56 ,55 
: גוש , 0S2 .227 ,208 ,207 ,192 ,191 ,178 בשלמותן 1 7 5 ,172 
 6533, חלקות 2, 3, 7, 8, 66, 91, 104-102, 109 155. 155, 205,

 206, 208, 228, 248, 253, 254 במלואן.

ד הבניה והפיתוח ברחי ו ד י  עיקרי הוראות התבנית: ע
ת קביעת הוראות גמישות בענין: א׳ המרת  סוקולוב באמצעו
רות למגורי•  שטתים ממסתר למגורים: ב) תוספת שטח שי

דות דיור.  במקרה של תוספת יחי

נות ביום  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 8.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5223, ההשס״ג ע:!׳ 4056.

י הועדה המקומית  התכנית האמורה נמצאת במשרד
י במשרד ן ולבניה הרצליה, רח׳ סוקולוב 22. הרצליה, ו  לתכנו
זית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד  הועדה המחו
ן י י לעי ן רשא י ני  העם 9, תל אביב, טלי 03-5193216, וכל מעו

ם האמורים פתיתים לקהל. ת שהמשרדי בשעו  בה בימים ו

 י״ט בשבט התשס״ד (11 בפברואר 2004;
 יעל גרמן

ושבת ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה הרצליה  לתכנו

 מרחב תכנון מקומי גבעתיים

מית רטת מקו ת מפו י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו
ר ״תכנית מפורטת  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו
י לתכנית גב/53 על נו  מקומית מסי גב/מק/452״, שי

 שינוייה.

לים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רח׳  השטחים הכלו
 שיגקין 28-26 - גוש 6166, חלקות 327, 328 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד חלקות 327 ו־328
 למגרש בניה אחד: ב) קביעת קווי בנין: ג) הרתבת רה׳

 שינקין בדרך של הפקעה.

נות ביום  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 29.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5220, התשס״נ, עמי 3981.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה גבעתיים, רח׳ שינקין 2, גבעתיים, וכל  לתכנו
ם י ת שהמשרד בשעו ן בה בימים ו י י לעי א ש ן ר י י נ  מעו

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ו בשבט התשס״ד (18 בפברואר 2004)
 אפי שטנצלר

ושב ראש הועדה המקומית  י
ים ן ולבניה גבעתי  לתכנו

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חדרה

רטת ו ר מפ א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המקומית ד  והבניה, התשב״ה-965ו, בי במשר
ן זית לתכנו י הועדה המחו ן ולבניה חדרה ובמשרד  לתכנו
 ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מם־

י לתכנית חד/780. ו נ  חד/מק/780ו״, שי

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם. הדרה - גוש
 10041, תלקה 30 בשלמותה.

י בקו בנין אחורי למבנה נו  עיקרי הוראות התכנית: שי
ו לפי  קיים. כל תוספת בניה ו/או בקשה לבניה הרעיה יהי

 הוראות תב״ע חד/780, לרבות ההוראות בדבר קווי בנין.

ת בשעו ן בתבנית, בימים ו י ן רשאי לעי י ני  בל מעו
ן בקרקע, י י נ ם האמורים פתוחים לקהל. בל מעו  שהמשרדי
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
די התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 00! לחוק,  י
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
י  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרד
ן ולבניה חדרה, ו־ח׳ הלל יפה 9,  הועדה המקומית לתכנו
י ימצא למשרד  חדרה, טל׳ 04-6303728. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז חיפה. רה׳ פלי״ ם 5 ו, זית לתכנו  הועדה המחו

 חיפה, טלי 04-8616205.

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת אה ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

ת שעליהן היא מסתמכת. בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

ר א ת י ר הבנת תבנית מ ב ד דעה ב ל הו טו  בי
ת מי  מקו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנו
 והבניה, החשב״ה-965ו, ובהתאם להחלטת הועדה
ן ולבניה הרצליה מעם 31.12.2003, המבטלח  המקומית לתכנו
דעה בדבר הכנת ״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/  את ההו
 מק/2000/דר״, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5060, התשס״ב,

 עמי 1667.

צעו בהחלטה הקודמת מבוטלים. ים שהו י ו נ  השי

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

ר קביעת תנאים ב ד דעה ב ל הו  ביטו

 נמסרת בזה הודעה, מכוח ׳סמכותה לפי סעיף 78 לחוק
ן ן והבניה, התשכ״ה-965ו, כי הועדה המקומית לתכנו  התכנו
 ולבניה הרצליה, התליטה בישיבתה מסי 304 מיום 31.12.2003
 לבטל את התנאים בתבנית הר/מק/2000/דר, שלפיהם לא
 יינתנו היתרי בניה בתחום שיפוט העיר הרצליה, במגרשים
 גובלים בדרכים שרותבם הסטטוטורי הוא כ־0ז מ׳, אלא
 באופן שיבטיח את הרחבתם עד ל־ 11 מ׳ והתאמת קווי

 הבניה בהתאם.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
ן ו נ כ ת ם לסעיף ד 11 לחוק ה א ת ה , ב ה ע ד ו ה ה ז ת כ ר ס מ  נ
ר ״תכנית מיתאר  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית הר/1485. ו נ  מקומית הרי׳מק׳ 1485/ב״. שי

מים 5285, ב׳ בניסן התשס״ד. 24.3.2004  2428 ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומי חדרה

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

ן ו לתוק התכנו ו ף ל  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
ר ״תכנית מפורטת מס־ שו  והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אי

 חד/מק/988ד״.

ית ומקומם: חדרה, ממערב לים בתכנ  השטתים הכלו
 לרח׳ השדרה - גוש 10049, חיית 308.

י בקווי בנין. ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי

ות ביום נ ת פורסמה בעיתו י דעה על הפקדת התכנ  הו
 13.12.2002 ובילקוט הפרסומים »514, התשס־ג, עמי a ו ו ו.

י הועדה המקומית ד ית האמורה נמצאת במשר  התבנ
ן ולבניה חדרה, רח׳ הלל יפה 9, הדרה, טל׳ 6303728- ו  לתכנ
ן ולבניה מחוז חיפה, ו ית לתכנ ז עדה המחו י הו ד במשר  04, ו
י א ש ן ר י י נ  רח׳ פלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8616205, וכל מעו
רים פתוחים ם האמו י ד ר ש מ ה ת ש בשעו ן בה בימים ו י  לעי

 לקהל.

ד (17 בפברואר 2004)  ב״ה בשבט התשס־
ן  ישראל סד

עדה המק1מית ש הו א שב ר ו  י
ן ולבניה חדרה ו  לתכנ

ן ן מקומי שומרו ו  מרחב תכנ

ות מי ר מקו א ת י ת מ ו י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ל
ות אלה: י ר תכנ שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י ו נ  (1) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ ש/מק/501/ג״, שי
ות ש/11, ש/501, וש/מק/501/א, ובהתאם י  לתכנ

ות ש/מק/383/א וש/מק/950/א. י  לתכנ

ית ומקומם: זכרון יעקב - גןש לים בתכנ  השטחים הכלו
 11309, ח״ח 179.

ב צו עי י ו מ י י הוראות ב ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
י קו בנין. ו נ  ארכיטקטוני; ב) שי

ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו
 20.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5220, התשם־ג, עמ׳

.3982 

י ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ש/מק/063ו־, שי
ות ש/730 וש/מק/733. י  לתכנית ש/9ו5 ובהתאם לתכנ

לים בתכנית ומקומם: גיסר א־זרקא -  השטתים הכלו
ם לתכנית 2053, 2054,  גוש 10397, ת״ת 54-37; מגרשי

 2055 ו־2067 בשלמותם. 9401 ו־9402 בחלקם.

ל מגרשים ד וחלוקה ש חו ראות התכנית: א) אי  עיקרי תו
 ללא הסכמת הבעלים: ב) הקטנת קו בנין למבנים

.  קיימים: ג) הגדלת שטח ציבורי

ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו
 23.8.2002 ובילקוט הפרסומים 5115, התשס״ג, עמי 75.

עדה המקומית י הו ד ת במשר רות נמצאו ות האמו י  התכנ
יסדים 52, זכרון יעקב, ן, רה׳ המי ן ולבניה השומרו  לתכנו
ן ולבניה מחוז היפה, שדי ו ית לתכנ ז י הועדה המתו ד במשר  ו

2429 

ן מקומי חדרה  מרחב חכנו

ת ט ר ו פ ת מ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
י הועדה המקומית ד  והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשר
ן ו ית לתכנ ז עדה המחו י הו ד במשר ן ולבניה חדרה ו ו  לתכנ
 ולבניה מתוז היפה מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ תד/מק/

י לתכנית חד/773. ו נ  773ד״, שי

לים בתכנית ומקומם: חדרה, שכ׳  השטתים הכלו
בות הנריאטה סולד ופיק״א - גוש נת הרתו  יוספטל בפי

 10032, תלקה 365 בשלמותה.

ראות התכנית: א) קביעת תוספת יח־ד: ב)  עיקרי הו
ת גן ללא קומת עמודים-, ו ר י  קביעת בניה בקומת הקרקע לד

 ג) קביעת שטחים עיקריים ושטחי שירות.

ת ו ע ש ב ן בתכנית, בימים ו י י לעי ן רשא י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד ר ש מ ה  ש
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבני
י התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, ד  י
ל ום פרסומה ש ך 60 ימים מי גדות בתו ש התנ י  רשאי להג
י ד דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשר  ההו
ן ולבניה חדרה, רח׳ הלל יפה 9, ו  הועדה המקומית לתכנ
י ד ומצא למשר ת י דו ג  חדרה. טלי 04-6303728. העתק ההתנ
ן ולבניה מחוז חיפה, רח׳ פלי״ם 15, ו ית לתכנ ז עדה המתו  הו

 היפה, טלי 04-8616205.

ן אלא אם כן ו ד ית לא תתקבל ולא תי ת לתכנ דו ג  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

הן היא מסתמכת. ת שעלי ו בד ו  הע

ן מקומי הדרה  מרחב תכנו

ת ט ר ו פ ר מ א ת י ת מ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

ן ף 89 לחוק התכנו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
עדה המקומית י הו ד  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשר
ן ו ית לתכנ ז עדה המתו י הו ד במשר ן ולבניה חדרה ו ו  לתכנ
 ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מסי

 חד/מק/767א".

- גוש לים בתבנית ומקומם: חדרה ,  השטחים הכלו
 10042, ח״ח 371.

י דרומי ד י קו בנין צ ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
ו לפי  למבנה קיים. כל תוספת בניה ו/או בניה חדשה יהי

ת בדבר קווי בנין. ראו ראות תב״ע תד/767, לרבות ההו  הו

ת בשעו ן בתכנית, בימים ו י י לעי ן רשא י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד ר ש מ ה  ש
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  כבני
די התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  י
ת בתוך 60 ימים מיום פרסומה של דו ג ש התנ י  רשאי להג
י דעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרד  ההו
ן ולבניה חדרה, רח׳ הלל יפה 9, ו עדה המקומית לתכנ  הו
י ד מצא למשר ו ת י דו ג  חדרה, טל׳ 04-6303728. העתק ההתנ
ן ולבניה מחוז חיפה, רח׳ פלי״ם 5ו, ו ית לתכנ ז עדה המתו  הו

 היפה, טלי 6205ו04-86.

ן אלא אם כן ו ד ית לא תתקבל ולא תי גדות לתכנ  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

ן ד7י<* 3לס1תמב1ת. ז ד י ^ ע ^ ! ר ר ר ב ר ע  ה

24.3.2004 , ר סן התשס״ י ם 5285, ב׳ בנ מי  ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומל כפר סבא

ר א ת י ת מ ו י ר הפקדת תכג ב ד דעה ב  הו
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המקומית  והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרד
ן ו זית לתכנ י הועדה המחו ד במשר ן ולבניה כפר סבא ו ו  לתכנ

ות אלה:  ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכני

 (1) ״תכנית מיתאר מסי בס/מק/1/217/ב״.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רת׳
 העמק 40 - גוש 6436, חלקה 52.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת תכסית בניה׳, ב)
 קביעת קווי בנין: ג) קביעת בינוי; ד) תכסית הבניה
 הכוללת תהיה תכולת השטת שבמסגרת קווי הבנין: ה)
ו לפי התשריט; ו) זכויות הבניה נשמרות ן יהי י  קווי הבנ
י לפי תכנית כס/דו2/ו ותכנית המיתאר כס/ ו נ  ללא שי
 1/1 על תיקוניה לרבות הקלות הקבועות בחוק. תבוטל
ת בעבור מדרגות. רו  ההורדה משטח עיקרי לשטח שי
יכלל במגין שטחי השירות. שטחי  שטח המדרגות י
ת תכוללים ממ״דים, מערכות טכניות ומרפסות רו  השי
 שירות, חניה, אחסנה, מבואה וחדרי מדרגות, קומת
י הועדה המקומית עם ד ; יאושרו על י ד ב ם ו די  עמו
ות להיתר בהיקפם המוצע: ז) מתן הקלה  הגשת תכני
ר ו־5% בגין ו ר הדי פו  של 6% באתוזי הבניה בגין שי
ן י  מעלית; ח) מספר ית״ד בבנין הנובע מגובהו כמצו
 בתכנית כס/ד 1/21 ייקבע ל־ 11 יח״ד: ט! תותר הקמת
 מחסנים דירתיים לפי הנתיות תכנית כם/1/1/מ בקומת
 הקרקע ובמקומות המגורים. גובה המחסנים כגובה
יר שטחים עיקריים י  הקומה שבה הם מצויים׳, י) ניחן לנ

 מקומה לקומה.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי כס/מק/416/ג״.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח• דב
 הוז 8 - גוש 6428, תלקה 287.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי: ב) קביעת קווי
ות י לפי תכני נו ת ללא שי יות הבניה נשמרו  בנין; ג) זכו
 כס/416 וכס/ו/ו על תיקוניה לרבות הקלות: ד) מתן
ר הדיור, הקלה ל 6% באהוזי בניה בגין שיפו  הקלה ש
 של 2.5% באתוזי בניה בגין תוספת קומה והקלה של
י בניה בגין מעלית: ה) מגדל מספר יח״ד ז  5% באחו
 בשטח התבנית מ־7 יח״ד ל־9 יחייד: ו) תוספת קומה:
 במקום ע+ג+ג יהיה ע+4+ג; ז) קווי בנין: ח) חתך הבנין
 יהיה על פי הנחיות התכנית בס/6ו4: ט) דירת הגו.
ך התחשבות בצורת חתך ת תמוקם בבנין תו עי  התשי

ן הקיים.  הבני

ת בשעו ן בתכניות, בימים ו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ ם האמורים פתוחים לקהל. כל מעו י ד  שהמשר
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו גפגע על
די תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק. רשאי  י
דעה  להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההו
י הועדה  המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרד
יצמן 137, כפר סבא, ן ולבניה כפר סבא, רה׳ ו ו  המקומית לתכנ
י הועדה ומצא למשרד  טלי 09-7649177. העתק ההתנגדות י
̂ר־/̂ג 91, ר־מ^דז. ה פלחוז דזמו-בז, שד׳ ד י ג ב ^ ן י ו נ מ ת ת ל י ז ו ח מ  ה

 טלי 08-9270170.

ן רשאי י י נ  הפלי״ם 5ו/ב, חיפה, טל׳ 04-8616252, וכל מעו
ם האמורים פת1חים ת שהמשרדי בשעו ן בהן בימים ו י  לעי

 לקהל.

ן  מרחב תכנון מקומי שומרו

רטת ת מפו י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו
ר ״תכנית מפורטת מם׳  והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישו

 ש/מק/1128״, שינוי לתבנית ש/מק/901.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדים - גוש
 11288, חלקה 39 בשלמותה; מגרש 2 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין.

נות ביום דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו
 4.4.2003 ובילקוט הפרס1מים 5178, התשס״ג, עמי 2224.

י הועדה המקומית  התכנית האמורה נמצאת במשרד
יסדים 52, זכרון יעקב, ן ולבניה השומרון, רח׳ המי  לתכנו
ן ולבניה מחוז חיפה, שדי זית לתכנו י הועדה המחו ד במשר  ו
י ן רשא י ני  הפלי״ם 15/ב, חיפה, טל׳ 04-8616252, וכל מעו
רים פתוחים ם האמו ת שהמשרדי בשעו ן בה בימים ו י  לעי

 לקהל.

 כ״ד בשבט התשס״ד (16 בפברואר 2004)
ר  איתמר בר־ עז

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ן ולבניה שומרו  לתכנו

 מרחב תכנון מקומי יהוד

רטת ית מפו ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנ
י הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרד
ן זית לתכנו י הועדה המחו ד במשר ד ו ן ולבניה יהו  לתכנו
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי יד/מק/

 5025/א״.

ד - גוש 6685,  השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: יהו
 ח״ח 11; מגרש 54 בחלקו.

ר ן בעבו  עיקרי הוראות התכנית: א) התאמת קווי הבני
 בית הספר הקיים; ב) הגדלת התכסית המותרת.

ת ו בשע ן בתכנית, בימים ו י ן רשאי לעי י ני  כל מעו
ן בקרקע, י ני ם האמורים פתוחים לקהל. בל מעו  שהמשרדי
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,  י
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
י ד  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשר
ן ולבניה יהוד, רח׳ מרבד הקסמים 3,  הועדה המקומית לתכנו
י ד ומצא למשר  יהוד, טל׳ 03-5391282. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז המרכז. שד׳ הרצל 84,  הועדה המחוזית לתכנו

 רמלה טלי 08-9270170.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי
י תצהיר המאמת את ז ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

ת שעליהן היא מסתמכת. ו בד  העו
ר 2004) א ו ר ר פ ד (4 ר ־ ם ש ח ט ה כ ש  י״ר ב

 יוסי בן דוד
ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה יהוד

ם 5285, ב׳ בניסן התשס״ד, 24.3.2004 מי  2430 ילקוט הפרסו



 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת ג יח״ד מ־5.52 ירו־ ד
ן ו־5% למעלית; ג) ו  ל־8 יח״ד; ב) הוספת 6% לתכנ

 קביעת קווי בנין.

ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו
 29.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5225. התשס־ג, עמ־

.4128 

עדה המקומית י הו ד ת במשר רות נמצאו ות האמו י  התכנ
ן לציון, ן לציון, רדו׳ דבוטינסקי 16, ראשו ן ולבניה ראשו ו  לתכנ
ן ולבניה ו ית לתכנ ז עדה המחו י הו ד במשר  טל׳ 03-9682727, ו
 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי
ת בשעו ם ו מי ן בהן בי י י לעי א ש ן ר י י נ  08-9788800, וכל מעו

רים פתוחים לקהל. ם האמו י ד ר ש מ ה  ש

 ב״ו בשבט התשס״ד (18 בפברואר 2004)
 מאיר ניצן

עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
ן ו י ן לצ ן ולבניה ראשו ו  לתכנ

ן מקומי רחובות  מרתב תכנו

ר א ת י ת מ י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנו
י הועדה המקומית ד ר ש מ  והבניה, התשב״ה-965ו, בי ב
ן ו ית לתכנ ז עדה המתו י הו ד במשר ן ולבניה רחובות ו ו  לתכנ
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/

ות רח/1250 ורח/2000/י. י י לתכנ ו נ  71/1250״, שי

ית ומקומם: רחובות, רת׳ לים בתכנ  השטתים הכלו
 ארלוזור1ב - ג1ש 3701, חלקה 148 בשלמותה.

ל ע דלת מספר יח״ד כך ש ראות התכנית: א) הג  עיקרי הו
 התלקה ניתן יהיה לבנות 0ו יח״ד במקום 6 יח״ר המותרים:
ם ל־5 קומות י ד דלת מספר הקומות מ־4 קומות על עמו  ב) הג
י בקו בנין קדמי למרפסות לא מקורות ו נ  על עמודים; ג) שי
י בקו בגין אחורי למרפסות לא מקורות ו נ  מ־5 מ׳ ל־3 מ׳ ושי

 מ־6 מי ל־4 מ׳.

ת בשעו ן בתכנית, בימים ו י י לעי ן רשא י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתותים לקהל. כל מעו ם האמו י ד ר ש מ ה  ש
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ן או בכל פרט תכנו י נ  בג
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,  י
גדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ש התנ י  רשאי להג
י ד דעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשר  ההו
ן ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, עדה המקומית לתכנו  הו
י ד ומצא למשר ת י גדו  רחובות, טל׳ 08-9392293. העתק ההתנ
ן ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91. ו ית לתכנ ז  הועדה המחו

 רמלה, טל׳ 08-9788444.

ן אלא אם כן ו ד ת לתכנית לא תתקבל ולא תי דו ג  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

 ב״1 בשבט התשס״ד (18 בפברואר 2004)
 יהושע (שוקי) פורר

עדה המקומית  יוישב ראש הו
ת בו ן ולבניה רחו ו  לתכנ

ן אלא אם כן ו ד ית לא תתקבל ולא תי ת לתכנ דו ג  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הגמקות ובלי  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד ו  הע

ן מקומי כפר סבא  מרחב תבגו

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

ן ו  גמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכג
ר ״תכגית מיתאר מם׳ שו  !הבגיה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

 כס/מק/ו/27/ז״.

ת ומקומם: כפר סבא, ירחי י לים בתבנ  השטחים הכלו
ן - גוש 6429, תלקות 20-11, ו ת צי ב י  טשרגיחובסקי ורת׳ ש
 28, 29, 39, 40, 45, 47, 48, ו5, 53, 209, 216, ו23, 237, ח״ח 26,

.190 ,176 ,173 ,169 ,161-159 ,156 ,35 ,32-30 

ך דים תו עו י י במיקום י גו ראות התכגית: שי  עיקרי הו
ים י ו ג ותרו שי ד השטתים הבולל. י עו י ן י רה על מאז  שמי
ן לבנין, נים ובגורלם, העברתם מבגי י ית שטתי הבנ  בגיאומטרי

ן השטתים הכללי יישמר. בלבד שמאז  ו

נות ביום ת פורסמה בעיתו י דעה על הפקדת התכנ  הו
 8.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5223, תתשס־ג, עמ׳ 4057.

י הועדה המקומית ת האמורה נמצאת במשרד י  התכנ
יצמן 137, כפר סבא, טלי ן ולבניה כפר סבא, רה׳ ו ו  לתכנ
ן ולבניה מחוז ו ית לתכנ ז עדה המתו י הו ד במשר  7649177 - 09, ו
ן י ני  המרכז, שדי הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9270170, 1כל מעו
ם האמורים י ד ת שהמשר ו ע ש ב ן בה בימים ו י י לעי א ש  ר

 פתוחים לקהל.

ד (23 בפברואר 2004) ר התשם־ ד א  א׳ ב
 יהודה בן חמו

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ן ולבניה כפר סבא  לתכנו

ן ו ן לצי ן מקומי ראשו ו  מרתב תכנ

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

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכגו
ות אלה: ר תכני שו  והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אי

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רצ/מק/1/ו/34״.

ן לציון, כל ת ומקומם: ראשו י לים בתכנ ם הכלו  השטתי
ן לציון. ן המקומי ראשו  תהום מרחב התכנו

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת גובה מרבי לקומת
ת ראו ני מגורים בבניה רוויה; ב) קביעת הו  מסד כבני
ות בתנועה בבתי י גבלו ם עם מו ת לאנשי שו י ג ר נ ב  בד

ם בגובה 4 קומות ומעלה. רות תרשי  די

ות ביום נ דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו
 15.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5223, התשס״ג, עמי

.4059 

ות י לתכני ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/1/1ו/38״, שי
 רצ/1/1/ג ורצ/11/1.

ן - ג1ש ו ן לצי ית ומקומם: ראשו לים בתכנ  השטחים הכלו
לות התכנית: רח׳  3945, תלקה 202 בשלמותה: גבו

. ם 0ו ה ה ש ו י 3, רח־ ב ק ס ב ו ח י נ ר ש  ט

2431 24.3.2004 , ד יסן התשס״ מ 5285, ב׳ בנ מי לקוט הפרסו  י



 המסומן בתשריט 2003 למגרש המסומן בתשריט 2001; ב)
 קביעת בינוי.

בשעות ן בתכנית, בימים ו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י ני ם האמורים פתוחים לקהל. בל מעו י ד  שהמשר
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  י
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
י דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרד  ההו
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, רח־ השוק 6, רעננה,
י הועדה מצא למשרד ו  טל׳ 09-7610516. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז המרכז, רה׳ הרצל ו 9. רמלה, ית לתכנו ז  המתו

 טלי 08-9788444.

ן אלא אם בן לא תידו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

ת שעליהן היא מסתמכת. בדו  העו

 י״ת בשבט התשם״ד (10 בפברואר 2004)
 יצחק גושן

עדת המשגה שב ראש ו ו  י
ן ולבניה רעננה  לתכנו

ן  מרחב תכנון מקומי דרום השרו

ות מפורשות י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרד
זית י הועדה המחו ד במשר ן ו ן ולבניה דרום השרו  לתכנו

ן ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה  לתכנו

י לתכנית ו נ  (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ שד/מק/5/101ו׳ 2״. שי
 שד/15/101/ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עור נתן - גוש
 8901, ח״ח 7, 14-11, 21; מגרשים 3000. 3008-3004,
 5002, 6000, ו600, 7000, 7002, 7016 ו־7י70 בשלמותם

 מתבנית שד/5/101ו/ד.

י קווי בנין קדמיים מ־6 ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
 מ׳ ל־5 מי, ל־4 מ׳, ולקו בנין אפס במגרש המסחרי; ב;
י נו : גי! שי ב אדריכלי צו עי י הוראות בדבר בינוי ו ו נ  שי
 גובה הבנינים באזור מגורים ג׳ מ־5 קומות ל־6 קומות
ת גג: ד) י ית גג, ול־7 קומות בתוספת עלי  בתוספת עלי
ור מגורים גי מ־452 ר באז ו  הגדלת מספר יחידוח הדי
י ו נ יות הבניה: ה! שי  יח״ד ל־490 ית״ד, ללא הגדלת זכו
 חלוקת שטחי הבניה על ידי העברת שטחים למגורים
וחד לאזור מגורים ג׳, ם ומגורים מי ור מסחר, משרדי  מאז
ות את סך כל השטח הכולל המיתר לבניה.  בלי לשנ
 ובחנאי שהשטח הכולל המותר לבניה בכל ייעוד־ קרקע
י במיק־ם המגרש נו גדל ביותר מ־50%: ו) שי  לא י
ודד, בדרך של ם ומגורים מי ו מסחר, משרדי ד עו י  שי
לל של כל י בשטה הבי נו ד והלוקח מגרשים ללא שי  איחו

ד קרקע. עו י  י

י לתכניות נו  (2) ״תכנית מפורטת מסי שד׳,מק/35/594״ שי
 משמ/25ו, שד/594י3ו ושד/594י,6.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: גי היים - גוש
תו  7620, ח״ח 2, 23, 24, 28-26, 49- 51: מגרש as? בשלמו

 מתכניח משמ/25ו(שד).

S.2004.24 ד מים 5285, ב׳ בניסן התשס״  ילקוט הפרסו

 מרחב תכנון מקומי רמלה

רטות ות מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרד
ן זית לתכנו י הועדה המחו ד במשר ן ולבניה רמלה ו  לתכנו

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ לה/מק/60ו/א/2״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4348,
 חלקה 36 בשלמוחה.

י קו בנין קדמי מ־3 מ׳ ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
י נו  ל־0 מי; ב) שינוי קו בנין קדמי מ־3 מ׳ ל־1 מי: ג) שי

י מ־4 מ׳ ל־0 מי.  קו בנין צדד

י לתכניה נו  (2) ״תכנית מפורטת מסי לה/מק/4/3/223״, שי
 לה/223׳׳3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4356,
תו מתכנית לה׳.23:/3.  ח״ח 16: מגרש ד בשלמו

ון ו י קו בנין אחורי לכי נו  עיקרי הוראות התכנית: שי
ן מ־5 מ־ ל־3 מי.  צפו

ת בשעו ן בתבניות, בימים ו י ן רשאי לעי י ני  בל מעו
ן בקרקע, י ני ם האמורים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדי
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
די תכנית, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  י
דעה  להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההו
י הועדה  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרד
ר ו, רמלה, ן הגיבו ן ולבניה רמלה, רח׳ שמשו  המקומית לחכנו
י הועדה  טלי 08-9771564. העתק ההתנגדות יומצא למשרד
ן ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה, זית לתכנו  המחו

 טל׳ 08-9270170.

ן אלא אם בן די  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי
י תצהיר המאמת את ו ו  הוגשה בכחב, בפירוט הנמקות ובלי

ת שעליהן היא מסתמכת. ו בד  העו

 כ״ה בשבט התשס״ד (דו בפברואר 2004)
 יואל לביא

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה רמלה  לתכנו

 מרחב תכנון מקומי רעננה

ר עם א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
רטת ראות כמפו  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-965ו. כי במשרד
ן זית לתכנו י הועדה המחו ד במשר ן ולבניה רעננה ו  לתכנו
 ולבניה מחו: המרכז מופקדת ״חכנית מיתאר עם הוראות
י לחכנייח רע/מק/ נו  במפורטת מסי רע/מק 2002׳ כא״, שי

 2002/ה, רעי.261/1 ורע׳בת/2002.

 השטחים הכלילים בתכנית ומקומם: רעננה - גוש
 7658. ה״ח 90.

י הלוקה שטתי הבניה ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
ות את סך כל השטח הכולל המותר  בתהום התכנית בלי לשנ
 לבניה, וזאת על ידי העברת חלק מזכויות הבניד; של מגרש
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 מרחב תכנון מקומי זמורה

רטת ו ר מפ א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
ן ו לתוק התכנו ו ף ד  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
ר ״תבנית מיתאר שו  והבניה, התישכ״ה-965ו, בדבר אי
ות מיתאר מפורטות י לתכני ו נ  מפורטת מסי זמ/מק/547/ג״, שי

 מסי זמ/ד1/54 ולתכנית תרש״צ 3/60/12.

לים בתבנית ומקומם: גדרה - גוש 5159.  השטחים הכלו
 חלקות 22-20, 37, ח״ח 4, 9-7, 44, 46, 46.

רי בו ד משטח צי עו י י י ו נ ראות התבנית: א) שי  עיקרי הו
ד משצ״פ לדרך ולהפך: ג) עו י י י ו נ  פתוה לשב״צ ולהפך: ב) שי
 הקטנת שטח מסחרי להרתבת דרך ללא הקטנת 'שטחי

י בשטחים העיקריים. ו נ ללא שי ם ו י רי בו ם הצי די עו י  הי

ות ביום נ דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו
 7.2003.ונ ובילקוט הפרסומים 5220, התשם״ג.

ית ז י הועדה המחו ד  התכנית האמורה נמצאת במשר
ן ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רת׳ הרצל 91, ו  לתכנ
ן ולבניה זמורה, י הועדה המקומית לתכנו ד  רמלה, וכן במשר
ן בה י י לעי ן רשא י י נ  רח׳ בית הפועלים 6, רתובות, ובל מעו

רים פחוחים לקהל. ם האמו י ד ת שהמשר בשעו  בימים ו

 ט״ז בשבט התשס״ד (8 בפברואר 2004)
 בנצי גרובר

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ן ולבניה זמורה ו  לתכנ

ן ן מקומי חוף השרו  מרחב תכנו

ית ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
ן ו  נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנ
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר הפקדת ׳׳תבנית מפורטת
; ש ות חש/0ו׳,10, ח י י לתכנ ו נ  מקומית מס׳ חש/מק/28/12", שי

 11/10, שגפ/ו8, משמ/46, תש/2ו/ב (מופקדת).

שב בצרה - לים בתכנית ומקומם: מו  השטחים הכלו
 גוש 8975, חלקה 34: מגרש 70 ימשמ): שטח התכנית: 9.68

 דונם.

נימלי בין  עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת מרחק מי
 שני מבני מגורים בנחלה-, ב) קביעח הוראות בדבר הקמת
ל ראות הפעו  בריבת שחיה פרטית בנחלה: ג) קביעת הו

בוח סביבה לבריכה השחיה הפרטית.  ואי

ת ו בשע ן בתכנית, בימים ו י י לעי ן רשא י י נ  כל מעו
ן בקדקע. י י נ רים פתותים לקהל. כל מעו ם האמו י ד  שהמשר
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבני
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק.  י
גדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של יש התנ  רשאי להג
י ד דעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשר  ההו
ים ץ שפי בו ן ולבניה חוף השרון, קי  הועדה המקומית לחכנו
זית י הועדה המחו ד  60990, טלי 09-9596505, וכן במשר
ן ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טלי  לתכנו
ת בשעו ן בה בימים ו י י לעי ן רשא י י נ  08-9788444, וכל מעו

רים פתוחים לקהל. ם האמו י ד  שהמשר

ר וחלוקה בהסכמת  עיקרי הוראות התבנית: איחו
י בשטח הכולל של כל ו נ ן בתכנית שי ד שאי בלב ם ו  בעלי

ד קרקע. עו י  י

ת ו בשע ן בתבניות, בימים ו י י לעי א ש ן ר י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד  שהמשר
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבני
י תבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי ד  י
ך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה יש התנגדות בתו  להג
י הועדה ד  המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשר
ד ן ולבניה דרום השרון, ת״ד 62, דואר הו ו  המקומית לתכנ
י ד ומצא למשר  השרון, טלי 09-7476024. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, ו ית לתכנ ז עדה המחו  הו

 רמלה, טל׳ 08-9788444.

ן אלא אם כן דו ת לתבנית לא תתקבל ולא תי דו ג  התנ
י חצהיר המאמת את ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד ו  הע

 ג׳ בשבט התשס״ד (26 בינואר 2004)
 מוטי דלגיו

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ן ו ן ולבניה דרום השר  לתכנו

ן מקומי הדרים  מרתב תכנו

רטת ת מפו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המקומית ד  והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשר
ן ולבניה הדרים מופקדת ״תכנית מסי הר/מק/1/600ו/ ו  לתכנ

י לתכנית הר/במ/11/600/א. ו נ  א/7״, שי

ד השרון, רח׳ לים בתכנית ומקומם: הו  השטתים הכלו
 חנקין 32 - גוש 6412, תלקה 803.

 עיקרי הוראות התבנית: יותרו בחלקה בסך הכל 2
ת דיור. הגובה המרבי יהיה 9 מ׳ מעל מפלס הכניסה דו חי  י
א גג הרעפים. התכסיח המותרח עד שי ן ו  הקובעת לבני
י הוראות בדבר ו נ ל ידי: א) שי  תהיה עד 38%, כל זאת ע
י ו נ דת דיור ללא שי ; ב) תוספת יחי דל מגרש מינימלי ו  ג
י בתכסית ו נ ת בינוי: ד) שי ראו י הו ו נ י הבניה: ג) שי ז  באחו

 הקרקע.

ת בשעו ן בתכנית, בימים ו י י לעי א ש ן ר י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד ר ש מ ה  ש
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבני
די החכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,  י
ך 60 ימים מיום פרסומה של גדות בתו יש התנ  רשאי להג
י דעה המאוהרה בין הפרסומים בעיתונים, למשרד  ההו
ן ולבניה הדרים, רה׳ בני ברית 7, ו עדה המקומית לחבנ  הו
ומצא ת י גדו ד השרון, טל׳ 09-7759666. העתק ההתנ  הו
ן ולבניה מחוז המרכז, שדי ו ית לתכנ ז י הועדה המחו ד  למשר

 הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

ן אלא אם כן דו ית לא תתקבל ולא חי ת לתכנ דו ג  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

הן היא מסתמכת. ת שעלי בדו  העו

 ט״ז בשבט התשס״ד (8 בפברואר 2004)
ב  חי אדי

ש הועדה המקומית א ושב ר  י
ן ולבניה הדרים  לתכנו
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נות ביום דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו
 28.2.2003 ובילקוט הפרסומים 5149 התשס״ג. עמי

 226ו.

י נו  (2) ״תכנית מיתאר מפורטת מס׳ בר/מק• 206׳ ר׳, שי
 לתכנית בר/244.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קבוצת יבנה -
ש 958, ח״ח 11, 13. ו  ג

יעוד קרקע מחקלאי י י נו  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
 לתתנות תדלוק: ב) קביעת זכויות והיראות בניה.

נות ביום דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו
 17.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5161. התשס״ג, עמי

.1620 

עדה המקומית י הו ד ות האמורות נמצאות במשר י  התבנ
ן ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר 60948, טל׳  לתכנו
ן ולבניה זית לתכנו  08-9412991, וכן במשרדי הועדה המחו
 מתוז המרכז, קרית הממשלה, שד׳ הרצל 91 רמלה 72430,
ין בהן בימים ין רשאי לעי  טל• 08-9788444, וכל מעוני

ם האמורים פתוחים לקהל ת שהמשרדי בשעו  ו

ן התשס־ד (16 בנובמבר 2003 •  כ״א בחשו
 משה קזולה

ושב ראש היערה המקומית  י
ן ולבניה שורקות  לתכנו

 מרחב תכנון מרחבי שרונים

רטות ות מפו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המרחבית ד  והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשר
ן זיה לתכנו י הועדה המחי ד במשר ן ולבניה שרונים ו  לתכנו

ות אלד.  ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכני

י לתכנית נו  (1) ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/מק׳.1-1/ 331;•:־ שי
 הצ/מק/331/1-1.

דה - גוש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן יהו
 8015, חלקה 134, ח״ח 138.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש
ם בין מגורים א• י  בהסכמת בעלי הקרקע, החלפת שטד
ד קרקע: ב) עו י לל של בל י  לשצ״פ ללא שינוי בשטה הבו
ני במגרשים 2642 ו־2643 מ־6 מ׳  הקטנת קו בנין צפו
 ל־3 מי: ג) הגדלת תכסית במגרשים 2642 ו־2643 מ־0/נ35
נוי העקרוני המנחה בתחום י הבי נו  ל־40%: ד) שי
י מיקום החניות במגרשים 2641, נו  התכנית על ידי שי
ואי זכוה המעבר בכל י תו נו  2644 ו־2646; ה) שי

 המגרשים בחחום התבנית.

י לתבנית  (2) ״תכנית מפורטת מם׳ הצ/מק/1-1•,371־ ש־נו
 הצי• במי-,303/1-1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן יהודה - גיש
 8015, חלקות 2 ו־52, ח״ח 85 (דרך;.

ד והליקר. מחדש, ללא  עיקרי הוראות התכנית: א) איחו
 הםכמח בעלי הקרקע: 1) חלוקה מגרש 64 לשלושה
י י י בית ד ח  מגרשי מגורים, במגרש 64א ו־64ג בכיי א

ן אלא אם כן דו ית לא תתקבל ולא תי  התנגדות לתכנ
ר המאמת את י תצהי ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

ת שעליהן היא מסתמכת. בדו  העו

 ט״ז בשבט התשס״ד (8 בפברואר 2004)
ן בז׳רנו  אהרו

שב ראש הועדה המקומית ו  י
ן ן ולבניה תוף השרו  לתכנו

 מרתב תכנון מקומי עמק חפר

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

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו
ר ״תבנית מיתאר מס׳  והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישו

ות משמ/7(עח) ועח/200. י לתכני נו  עח/מק/31ו/20־, שי

לים בתכנית ומקומם: כפר ויתקין - גוש  השטחים הכלו
 8348, חלקות ו, 2 בשלמותן, ח״ח 37, 38: מגרשים 818 ו־9ו8

 בשלמותם מתכנית משמ/7(עח).

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של נהלה
ללא  818 ומגרש מבני משק 819 בהסכמת בעלי הקרקע ו
ד קרקע בתכנית: ב) הסדרת עו י י השטח הכולל של כל י ו נ  שי
י קווי ו נ  קווי בנין נקודתיים לפי בניה קיימת: בנחלה 818: שי
 בנין קדמיים למגורים: בבית המזרחי מ־5 מ׳ ל־4.38-4.12 מ׳,
ישארו בגבולותיהם  מבני המשק החקלאיים בתתום הנתלה י
ו לתקלאות-, במגרש מבני משק 819: ש מ ש  הקיימים כל עוד י
י קו בנין נו י קו בנין קדמי מ־5 מ׳ ל־ 3.80-3.41 מ׳, שי נו  שי

ג מ׳ ל־0 מ׳ בהסכמת השכן. י מערבי למחסן מ־ ד ד  צ

נות ביום ית פורסמה בעיתו  הודעה על הפקדת התבנ
 14.11.2003 ובילקוט הפרסומים 5250, התשס״ד, עמי 1094.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ד מדרשת רופין. טלי 8981661- ן ולבניה עמק חפר, לי  לתכנו
ן ולבניה מחוז המרכז, ית לתכנו ז י הועדה המחו ד במשר  09, ו
 רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 88466י08-9, וכל
ם י ח שהמשרד בשעו ן בה בימים ו י ן רשאי לעי י ני  מעו

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ו בשבט התשס״ד (18 בפברואר 2004)
ץ  נחום איצקובי

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה עמק חפר  לתכנו

 מרחב תכנון מקומי שורקות

רטות ר מפו א ת י ות מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

ר תכניות אלה: שו  והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אי

י ו נ ו) ״תכנית מיתאר מפורטת מס׳ בר׳.מקי,199 /6״ שי ) 
ות בר/99ו ובר/3/199.  לתכני

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר הנגיד - גוש
 3774 (ישן) 2665 (חדש), ח״ח 13: מגרש 52.

י מערבי ד ד  עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין צ
י ד ד י בקו בנין צ נו  לחממה מ־3 מ׳ ל־2.94-2.23 מי: ב) שי
י קו בנין אחורי מ־6 מ׳ נו ג מ׳ ל־3-0 מי: ג) שי  מזרחי מ־

 ל־6-0 מי.

24.3.2004 . ד ם 5285, ב׳ בניסן התשםי מי  2434 ילקוט הפרסו



ן אלא אם כן ו ד לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. הן הי י ת שעל ו בד  העו

 י״ח בשבט התשס״ד (0ו בפברואר 2004)
 ראמז גיראיםי

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ן ולבניה נצרת ו  לתכנ

 מרתב תכנון מקומי צפת

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

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד
ר ״תכנית מפורטת מס׳ שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית ג/ד 981. ו נ  צפ/מק/ד2״, שי

ש 11701, ו ית ומקומם: צפת - ג לים בתכנ  השטחים הכלו
 תלקות 6, 8, 15-11, 19-17, 44, 50, ג5, 55.

דלת מספר יח׳׳ד מ־2 יח״ד ראות התכנית: הג  עיקרי הו
 ל־5 יח״ד למגרשים 59-52, סך הכל 24 יח״ד במקום 16

 ית״ד.

ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו
 25.7.2003 ובילקוט הפרסומים 5214, התשס־ג, עמי 3770.

עדה המקומית י הו ד  התכנית האמורה נמצאת במשר
רושלים 50, צפת, טלי 04-6927465, ן ולבניה צפת, רח׳ י  לתכנו
ז הצפון, ן ולבניה מתו ו ית לתכנ ז י הועדה המחו ד במשר  ו
ד הפנים, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל׳ 6508508-  משר
ם י ד ר ש מ ה ת ש בשעו ן בה בימים ו י י לעי ן רשא י י נ כל מעו  04, ו

רים פתוחים לקהל.  האמו

 ה׳ בשבט תתשס״ד (28 בפברואר 2004)
 ישי מימון

עדה המקומית שב ראש הו ו  י
ן ולבניה צפת  לתכנו

נה  מרחב תכנון מקומי קרית שמו

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

ן ו ף 89 לתוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
עדה המקומית י הו ד  והבניה, התשכי׳ה-1965, בי במשר
נה מופקדת ״תכנית מפורטת ן ולבניה קרית שמו ו  לתכנ
ות ג/ו365, ג/5ווד, י י לתכנ ו נ  מקומית מם׳ קש/מק/494ו״, שי

 ג/במ-80.

נה - ת ומקומם: קרית שמו י  השטחים הכלולים בתבנ
ש ד0ו3ו, חלקות 36, 90, ו9, 93. ו  ג

מת יהודה ר צו פו שי  עיקרי הוראות התבנית: הרהבה ו
די כיכר בצומת. יאל על י ד רז ו ד - י ו ל  ה

ת בשעו ן בתכנית, בימים ו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל, כל מעו ם האמו י ד ר ש מ ה  ש
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  כבני
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  י
ל גדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה ש ש התנ י  רשאי להג
ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי- דעה המאותרת בי  ההו

. במגרש 64ב בית חד־משפחתי (סך הבל 5  משפתתי
ם (47א ו־ד4ב)  יח״ד)-, 2) חלוקת מגרש ד4 ל־2 מגרשי
י ו נ ך הכל 2 יח״ד); ב) שי ס ) י ת ת פ ש מ ־ ד רש בית ת  בכל מג
ת תד־משפתתי דל מגרש מינימלי: 1) במגרש 44 לבי ו  ג
ת ; 2) במגרשים 64א ו־64ג לבי  מ־450 מ״ר ל־403 מ״ר
ד מגרשים חו ־משפחתי מ־50ד מ־ר ל־555 מ״ר: 3) אי ו  ד
ד מגרשים 39 ו־40 ש 2389 ואיחו ד  ד3 ו־38 למגרש ח
ש 2390; ג) תוספת יח״ד אתת במגרש 64: ד) ד  למגרש ת
דלת שטת ם 44 ו־64ב; ה) הג  קביעת בינוי מנתה במגרשי

י פתוח (במגרש 76). ר בו  צי

ת בשעו ן בתכניות, בימים ו י י לעי א ש ן ר י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד  שהמשר
ני אתר הרואה את עצמו נפגע על ן או בכל פרט תכנו  בבני
י תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק, רשאי ד  י
דעה ל ההו ום פרסומה ש ך 60 ימים מי גדות בתו ש התנ י  להג
י הועדה ד  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשר
רן וג, אזור ן ולבניה שרונים, רת׳ הצו  המרתבית לתכנו
ה פולג, נתניה, טלי 09-8636030. העתק ההתנגדות  התעשי
ן ולבניה מחוז ו ית לתכנ ז עדה המחו י הו ד מצא למשר ו  י
 המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל• 9788444-

.08 

ן אלא אם כן ו ד ת לא תתקבל ולא תי י גדות לתכנ  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

 י״ת בשבט התשס״ד (10 בפברואר 2004)
לי  יצחק שאו

ש הועדה המרחבית א שב ר ו  י
נים ן ולבניה שרו ו  לתכנ

ן ז הצפו  מחו
ן מקומי נצרת  מרחב תכנו

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

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנו
עדה המקומית י הו ד  והבניה, התשב־ה-1965, בי במשר
ן ולבניה נצרת מופקדת ״תבנית מפורטת מקומית מסי  לתכנו

י לתכנית ג/7ו34. ו נ  נצ/מק/044ו־, שי

ית ומקומם: נצרת - גוש לים בתכנ  השטתים הכלו
 16577, חיית ו ו/ד.

י קווי בנין. ו נ ראות התכנית: שי  עיקרי הו

ת בשעו ן בתכנית, בימים ו י י לעי א ש ן ר י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד ר ש מ ה  ש
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנו
די התכנית, וכן כל תזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  י
ך 60 ימים מיום פרסומה של ת בתו דו ג ש התנ י  רשאי להג
י דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרד  ההו
ן ולבניה נצרת, ת״ד 31, נצרת 16100, ו  הועדה המקומית לתכנ
א את העתק התנגדותו מצי ד י ג  טלי 04-6459203. המתנ
ן ולבניה מחוז הצפון, קרית ו ית לתכנ ז י הועדה המתו ד  למשר

לית 17000, טלי 04-6508508.  הממשלה, נצרת עי

2435 24.3.2004 , ד ם 5285, ב׳ בניסן התשם״ מי  ילקוט הפרסו



י לתכנית נו ו) ״תכנית מפורטת מם׳ גא/מק/02׳.2ו״, שי ) 
 ג/7735.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
 17572, חלקה 23 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בנין והגדלת מספר
 קומות.

נות ביום דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו
 10.5.2002 ובילקוט הפרסומים 5077, התשס״ב, עמי

.2485 

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מם׳ גא/מק/03/03״, שי
 ג/7403.

ר -  השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ביר אר־מבסו
 גוש 10361. ת״ה 41.

י בקו הכני; הקדמי ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
י הקבועים בתכנית. ד הצד  ו

נות ביום  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 26.9.2003 ובילקוט הפרסומים 5235, ההשס״ד עמי 261.

י הועדה המקומית ת במשרד ות האמורות נמצאו י  התבנ
ן ולבניה גבעות אלונים, ת״ד 505, שפרעם, טלי  לתכנו
זית לתכנון ולבניה מחוז י הועדה המחו  04-9502021, ובמשרד
ין ני  הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508508. וכל מעו
רי• ם האמו ת שהמשרדי ן בהן בימים ובשעו י  רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

 ב״ז בשבט התשס״ד (19 בפברואר 12004
 בדיע נקר

ושב ראש הרעיה המקומית  י
ן ולבניה :;נעיר. אלונים  לתכנו

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

רטות ות מפו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ?8 לחיק התכנ
י הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרד
ן י הועדה המחוזית לתכנו במשרד ן ולבניה הגלבוע ו  לחכנו

ן מופקדות תכניוח אלה:  ולבניה מתוז הצפו

 (1) ״תבנית מפורטת מסי ג/גל/מק׳ 54", שיג.״ להבניה
 ג/6462.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בפר מוקבדה -
 גוש 20012, ח״ח 56-46.

י בקווי בנין קדמיים. נו  עיקרי הוראות התכנית: שי

י לתכנית נו  (2) ״תבנית מפורטה מסי ג׳,גל/מק/60״, שי
 ג/3990.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: גדע־נה - גוש
 23159, ח״ח 37.

י בקווי בניד־ הקבועים ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
י בניה בלי למנוח אד. סך בל ז וד אחו  בתכנית: ב) ני

 אחוזי הבניה המותרים עד ג/=99.

ן בתכניות, בימים ובשערה י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ם האמורים פתוחים לקהל. כל מעינ־י• בקרק־ע.  שהמשרדי
ן או בבל פרט חבנוני אחר הרואה את עילגי־ נפגע על  כבני

ן ולבניה קרית שמונה, רח׳ הרצל 37,  הועדה המקומית לתכנו
א מצי  ת״ד 1, קרית שמונה 10200, טל׳ 04-6908430. המתנגד י
ן זית לתכנו י הועדה המתו  את העתק התנגדותו למשרד
ד הפנים, קרית הממשלה, נצרת  ולבניה מחוז הצפון, משר

 עילית 17000, טלי 04-6508508.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתכניה לא תתקבל ולא תי
ר המאמת את י תצהי ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

בדות שעליהן היא מסתמכת.  העו

 הי בשבט התשס״ד (28 בפברואר 2004)
 חיים ברביבאי

ש ועדת המשנה א ושב ר  י
ן ולבניה קרית שמונה  לתכנו

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

רטות ות מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
ית ז ן ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המתו  לתכנו

ן מופקדות תכניות אלה: ן ולבניה מחוז הצפו  לתכנו

 (1) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/17/01״. שינוי לתכנית
 ג/7735.

 השטחים הכלילים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
 17572, ח״ח 3: מגרש 3/2 בשלמותו.

י בקווי בנין הקבועים נו  עיקרי הוראות התכנית: שי
 בתכניה מאושרת.

י לתכנית נו  (2) ״תכנית מפירטת מסי גא׳,מק/83/03״, שי
 ג/7676,

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
.s6 . 17568ח״ח 

 עיקרי הוראות התכנית: ׳שינוי בקווי בנין הקבועים
 בתכנית וחלוקה למגרשים

ת בשעו ן בתכניות, בימי• ו י ן רשאי לעי י ני  כל מעו
ן בקרקע, י ני ם האמורים פחותים לקהל. כל מעו  שהמשרדי
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
די תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  י
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
י הועדה  המאוחרת בין הפרםימים בעיתוני•, למשרד
ד 505, שפרעם, ן ולבניה גבעות אלונים, הי  המקומית לתכנו
י הועדה  טלי י04-950202. העתק ההתנגדות יומצא למשרד
ן ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית,  המחוזית לתכנו

 טלי 04-6503508.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי
י תצהיר המאמת את ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

בדות שעליה; היא מסתמכת,  העו

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

רטות ר תרביות מפו שו ר אי ב ד דעה ב  הו
ן  נמסרת בזה ה־דעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

ר תכניות אלה: שו  והבניה. התשב״ה-965ו בדבר אי

ד 24.3.2004 מים 5285, ב׳ בניסן התשס״  2436 ילקוט הפרסו



ית ומקומם: כפר יחזקאל - גוש לים בתכנ  השטחים הכלו
 23085, ח״ח 43ו.

ר וחלוקה בהסכמה תו ראות התכנית: אי  עיקרי הו
ת את סך ו די החלפת שטתים בלי לשנ  והרתבת דרך על י

לל המותר.  כל השטח הכו

נות ביום ת פורסמה בעיתו י דעה על הפקדת התכנ  הו
 8.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5223, התשס״ג, עמ׳ 4064.

עדה המקומית י הו ד ת במשר ת נמצאו רו ות האמו י  התכנ
ן ית לתכנו ז י הועדה המתו ד במשר ן ולבניה הגלבוע, ו ו  לתכנ
, ת״ד 595, נצרת עילית, טל׳ 04-6508508, ן  ולבניה מתוז הצפו
ם י ד ר ש מ ה ת ש בשעו ן בהן בימים ו י י לעי א ש ן ר י י נ  ובל מעו

רים פתותים לקהל.  האמו

 ה׳ בבסלו התשם״ד (30 בנובמבר 2003)
 דניאל עטר

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ע ן ולבניה הגלבו ו  לתכנ

ל המזרחי ן מקומי הגלי  מרחב תכנו

ית ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המקומית ד  והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשר
ל המזרחי מופקדת ״תכנית מס׳ מק/גמ/ ן ולבניה הגלי ו  לתכנ

 281/9034״.

ראת ית ומקומם: בועינה נוג י לים בתכנ  השטתים הכלו
- גוש 15438, ח״ח 3; מגרש 59.

ל ׳שביל י קו בנין מגבו ו נ ראות התכנית: שי  עיקרי הו
רי מ־3 מ׳ ל־0 מי. בו  צי

ת ו בשע ן בתכנית, בימים ו י י לעי ן רשא י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתותים לקהל. בל מעו ם האמו י ד  שהמשר
ני אתר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנו
כאי לכך על פי סעיף 100 לתוק, די התכנית, וכן כל הז  י
ם מיום פרסומה של י דשי ך חו ת בתו דו ג יש התנ  רשאי להג
ן עדה המקומית לתכנו י הו ד דעה זו בעיתונים, למשר  הו
, ת״ד 515, בפר תבור ן דל השעו ל המזרהי, מג  ולבניה הגלי
א את העתק מצי  15241, טלי רב קווי 04-6772333. המתנגד י
ן ולבניה מחוז ית לתכנו ז עדה המחו י הו ד  התנגדותו למשר
ת 17000, טלי 6508508- לי  הצפון, קרית הממשלה, נצרת עי

.04 

ן אלא אם כן ו ד ית לא תתקבל ולא תי גדות לתכנ  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

 הי בכסלו התשם״ד (30 בנובמבר 2004)
 נתנאל אל6סי

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ל המזרחי ן ולבניה הגלי ו  לתכנ

ן ו  מרחב תכנון מקומי הגליל העלי

ת ט ר ו פ ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנו
י הועדה המקומית ד ר ש מ ה, התשכ״ה-965ו, כי ב המי  ו

די תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  י
דעה ל ההו גדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה ש ש התנ י  להג
עדה י הו ד ן הפרסומים בעיתונים, למשר  המאוחרת בי
ן ולבניה הגלבוע, ד״נ הגלבוע, טל׳ ו  המקומית לתכנ
עדה י הו ד ומצא למשר ת י דו ג  04-6533237. העתק ההתנ
ן ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, ו ית לתכנ ז  המחו

 טלי 04-6508508.

ן אלא אם כן דו ית לא תתקבל ולא תי ת לתכנ דו ג  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד ו  הע

ן מקומי הגלבו>1  מרתב תכנו

רטות ת מפו ו י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנו
ות אלה: י ר תכנ שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית ו נ ו) ״תבנית מפורטת מם׳ ג/גל/מק/34״, שי ) 
 ג/6462.

ת ומקומם: כפר מוקבלה - י לים בתכנ  השטתים הכלו
 גוש 20012, ח״ח 26.

י ואחורי. ד י בקווי בנין צ ו נ  עיקרי הוראות התבנית: שי

נות ביום ת פורסמה בעיתו י דעה על הפקדת התבנ  הו
 2.2.2002 ובילקוט הפרסומים 5256, התשס״ד, עמי 1337.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/גל/מק/53״.

לים בתכנית ומקומם: מוקבלה - גוש  השטחים הכלו
 20012, חלקה 46 במלואה, ח״ח 24.

י בקו בנין קדמי. ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התבנ  הו
 5214, התשס״ג, עמי 3772.

י לתכנית ו נ  (3) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/גל/מק/56״, שי
 ג/6462

ית ומקומם: כפר מוקבלה - לים בתכנ  השטתים הכלו
ש 20012, ת״ת 46. ו  ג

י נו י בקווי בנין; ב) שי ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
י בסך כל אחוזי ו נ י קרקע ללא שי י בניה לכיסו ז  באחו

 הבניה המותרים.

ות ביום נ ת פורסמה בעיתו י דעה על הפקדת התכנ  הו
 19.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5214, התשס״ג, עמי

.3772 

י לתכנית ו נ  (4) ״תכנית מפורטת מסי ג/גל/מק/57״, שי
 ג/6462.

ית ומקומם: כפר מוקבלת - לים בתכנ  השטחים הכלו
 גוש 20014, ח״ח 12.

י בקווי בנין קדמי, אחורי ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
. י צדד  ו

נות ביום ת פורסמה בעיתו י דעה על הפקדת התבנ  הו
 5.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5214, התשס״ג, עמי 3772.

י לתכנית ו נ  (5) ״תכנית מפורטת מסי ג/גל/מק/66״, שי
.8  ג/84ו

2437 24.3.2004 , ד יסן התשס״ ם 5285, ב׳ בנ מי לקוט הפרסו  י



ן זית לתכנו י הועדה המחו זרעאלים ובמשרד ן ולבניה י  לתכנו
ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/  ולבניה מתוז הצפו

י לתכנית גבמ1ו2. נו  01/211״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומק1מם: שדה יעקב - גוש
 10601, ח״ח 13.

י בקו בני! אחורי מ־6 מ׳ נו  עיקרי הוראות התכנית: שי
 ל־0 מי.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ין בקרקע, רים פתוחים לקהל. כל מעוני ם האמו  שהמשרדי
 כבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  י
 רשאי לתגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
י  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרד
ן ולבניה עמק יזרעאל, טלי 6520038-  הועדה המקומית לתכנו
זית י הועדה המחו ומצא למשרד  04. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מתוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל׳  לתכנו

.04-6508508 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי
י תצהיר המאמת את ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

הן היא מסתמכת. ת שעלי בדו  העו

 ט״ו בכסלו התשס״ד (10 בדצמבר 2003)
 יוחי ברנר

שב ראש הועדה המקומית ו  י
זרעאלים ן ולבניה י  לתכנו

 מרתב תכנון מקומי לב הגליל

רטת ית מפו ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
ן זית לתכנו י הועדה המחו ן ולבניה לב הגליל ובמשרד  לתכנו
ן מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/לג/  ולבניה מתוז הצפו

י לתכנית ג/69ו9. ו נ  69ו0/03/9ד״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרכז העיר סכנין
- גוש 19317, ח״ח 8.

י קווי בנין לפי תשריט נו  עיקרי הוראות התכנית: שי
י ל־3 מבנים י דל מגרש מינימלי ל־1,000 מ צע וקביעת גו  מו

 מדוברים.

ת בשעו ן בתכנית, בימים ו י ן רשאי לעי י י נ  בל מעו
ן בקרקע, י ני ם האמורים פתותים לקהל. בל מעו  שהמשרדי
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הריאה את עצמו נפגע על
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  י
יש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של  רשאי להג
י  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. למשרד
ן ולבניה לב הגליל, תייר 80, סבנין,  הועדה המקומית לתכנו
י הועדה ומצא למשרד  טלי 04-6746741. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית. ת״ד 595, זית לתכנו  המחו

 טלי 04-6508555.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי
י הצהיר המאמת אח ו ו  הוגשה בכתב. בפירוט הנמקות ובלי

ת שעליהן היא מסתמכת. בדו  העו

זית י הועדה המחו ן ובמשרד ו ן ולבניה הגליל העלי  לתכנו
ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ן ולבניה מחוז הצפו  לתכנו

 גע/מק/036״, שינוי לתכנית ג/4984.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: כרכום - גוש
 13624, חלקה ו בשלמותה: מגרש 134 בשלמותו.

י מיקום קו בניה קדמי. נו  עיקרי הוראות התכנית: שי

ת בשעו ן בתבנית, בימים ו י ן רשאי לעי י ני  בל מעו
ן בקרקע, י ני ם האמורים פתוחים לקהל. בל מעו  שהמשרדי
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
די התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לתוק,  י
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
י  ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרד
ן ולבניה הגליל העליון, ת״ד 90000,  הועדה המקומית לתכנו
ומצא  ראש פינה, טלי 04-6816372. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז הצפון, נצרת י הועדה המחוזית לתכנו  למשרד

 עילית, ח״ד 595, טלי 04-6508508.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי
י תצהיר המאמת את ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

בדות שעליהן היא מסתמכת.  העו

ן התשס״ד (17 בנובמבר 2003;  כ״ב בחשו
ן ולנסי  אהרו

שב ראש הועדה המקומית ו  י
ן ו ן ולבניה הגליל העלי  לתכנו

 מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

רטת ית מפו ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו
ר ״תכנית מפורטת מס׳ שו  1הבניה, ההשכ״ה-965ו. בדבר אי

י לתבנית גבת181. ו נ  גת/מק/גבת4/181״, שי

ן -  השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: הגליל התחתו
 גוש 15243. חלקות 52-45 בשלמותן.

ד וחלוקה של המגרשים  עיקרי הוראוח התכנית: איחו
ד עו י י בשטח הכולל של בל י נו  בהסכמת הבעלים ללא שי

 קרקע שבחחום התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.2.2003 ובילקוט הפרסימי• 5209, התשס״ג, עמי 3589.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה הגליל התחתון, ד״נ גליל תחתון, טלי  לתכנו
זית לתכנון ולבניה מחוז  04-6628210, ובמשרדי הועדה המחו
 הצפ1ן, קרית הממשלה, נצרת עיליח, טל׳ 04-6508508, ובל
ם ן בה בימים ובשעות שהמשרדי י ן רשאי לעי י ני  מעו

 האמורים פתוחים לקהל.
 ב׳ באדר התשס״ר (24 בפברואר 2004)

 מוטי דוהן
ש הועדה המקומית א ושב ר  י

ן ולבניה הגליל החחתון  לתכנו

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
רטת ית מפו ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרד

ם 5285, ב׳ בניסן התשם״ד, 24.3.2004 מי  2438 ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומי משגב

רטת ו ת מפ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנו
י הועדה המקומית  והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרד
ן זית לתכנו עדה המחו י הו ד במשר ב ו ן ולבניה משג  לתכנו
ן מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ מש/מק/  ולבניה מחוז הצפו

ת ג/במ/149. י י לתכנ ו נ  49ו/ג״, שי

לים בתכנית ומקומם: גוש 17675, ח״ת 4;  השטתים הכלו
 גוש 17678, ח״ח 8.

ד וחלוקת מגרשים: ב) ראות התבנית: א) איחו  עיקרי הו
. י בקו בנין צדי נו  שי

ת בשעו ן בתבנית, בימים ו י י לעי ן רשא י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתותים לקהל. בל מעו ם האמו י ד  שהמשר
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
כאי לכך על פי סעיף 100 לתוק, די התבנית, וכן כל הז  י
ך 60 ימים מיום פרסומה של גדות בתו יש התנ  רשאי להג
י ן הפרסומים בעיתונים, למשרד דעה המאוחרת בי  ההו
ה ור התעשי ן ולבניה משגב, אז ו  הועדה המקומית לתכנ
ומצא ת י גדו  תרדיון, משגב, טל• 04-9990102. העתק ההתנ
ן ולבניה מחוז הצפון, ת״ד ו ית לתכנ ז י הועדה המתו ד  למשר

 595, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

ן אלא אם כן ו ד ית לא תתקבל ולא תי גדות לתכנ  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

 ח׳ באדר התשס״ד (1 במרס 2004)
 אריק רז

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ב ן ולבניה משג  לתכנו

ז הדרום  מחו
ד ו ד ש ן מקומי א ו  מרחב תכנ

מית רטת מקו ו ת מפ י נ ת תכ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנו
עדה המקומית י הו ד  והבניה, התשב״ה-1965, בי במשר
ן ו ית לתכנ ז י הועדה המתו ד במשר ד ו ו ד ש ן ולבניה א  לתכנו
 ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי נ/מק/

ית מיתאר 70/101/02/5. י לתכנ ו נ  2117״, שי

ד - גוש ו ד ש ית ומקומם: א לים בתכנ  השטחים הכלו
 2019; מגרשים 511א, 24-21: שטח התכנית: 19.147 דונם.

צירת מסגרת תכנוגית ראות התכנית: י  עיקרי הו
 כמפורט להלן: א) העברת שטחי בניה למטרות עיקריות
ת ממגרשים 21 ו־22 למגרשים 25, 24: ב1 רו  ולמטרות שי
 העברת יח״ד למגרשים 25 ו־24 ממגרשים 21 ו־22 כך
 שמספר יח״ד המותר במגרשים 25 ו־24 יהיה 58 יח״ד,
י במספר קומות ו נ  ובמגרשים 21 ו־22 - 22 יח״ד: ג) שי

י בינוי. ו נ  המותר לבניה בבל מגרש: ד) שי

ת בשעו • ו מי ן בתכנית, בי י י לעי ן רשא י י נ  כל מעו
ן בקרקע. י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד  שהמשר
ני אתר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנו
י התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק. ד  י

ל  מרחב תכנון מקומי לב הגלי

רטת ו ת מפ י נ ר תכ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו
ר ״תכנית מפורטת מם׳ שו  והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי

ת ג/ 6761. י י לתכנ ו נ  ג/לג/ 57/02/6761״, שי

ת ומקומם: עראבה, בתלק י  השטחים הכלולים בתכנ
די א׳ - גוש  המזרחי של הכפר עראבה בדרך לבית ספר יסו

 19546, ח״ח 9.

י נסיגות מקו בנין מ־5 מ־ ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
 לנסיגות כפי שמסומן בתשריט.

נות ביום דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו
 7.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5175, התשס״ג, עמי 2116.

עדה המקומית י הו ד  התכנית האמורה נמצאת במשר
ן ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, םכנין, טל׳ 04-6746741, ו  לתכנ
ן, נצרת ן ולבניה מחוז הצפו ו ית לתכנ ז י הועדה המתו ד במשר  ו
ן י י לעי ן רשא י י נ כל מעו  עילית, ת״ד 595, טלי 04-6508555, ו

רים פתוחים לקהל. ם האמו י ד ר ש מ ה ת ש בשעו  בה בימים ו

 א׳ באדר התשס״ד (25 בפברואר 2004)
 חנוכה סולומון

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ל ן ולבניה לב הגלי ו  לתכנ

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

ת י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
י הועדה המקומית ד  והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשר
ית ז י הועדה המחו ד במשר א העמקים ו ן ולבניה מבו ו  לתכנ
ן מופקדת ״תכנית מם׳ 1/מע/מק/ ן ולבניה מחוז הצפו ו  לחכנ

י לתכנית ג/במ/55. נו  במ57/55״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית, רח׳
ות 5/2 - גוש 1855 1, חלקה 51: מגרשים 194-21.  דלי

י קווי בנין אחורי מ־5 מ׳ ו נ  עיקרי הודאות התבנית: שי
 ל־5.80 מי.

ת בשעו ן בתכנית, בימים ו י י לעי ן רשא י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ ם האמורים פתוחים לקהל. כל מעו י ד  שהמשר
ן או בכל פרט תכנוני אתר הרואה אח עצמו נפגע על  בבני
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  י
גדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של יש התנ  רשאי להג
י ד ן הפרסומים בעיתונים, למשר דעה המאוחרת בי  ההו
א העמקים, דחי ציפורן ן ולבניה מבו ו עדה המקומית לתכנ  הו
ומצא ת י גדו  5, נצרת עילית, טלי 04-6468585. העתק ההתנ
ן ולבניה מחוז הצפון, קרית ו ית לחבנ ז  למ׳שרדי הועדה המתו

 רבין, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

ן אלא אם כן דו ית לא תתקבל ולא תי גדות לתכנ  התנ
ר המאמת אח י תצהי ו ו גשה בכהב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

הן היא מסתמכת. ת שעלי ו בד  העו

 י״ט בשבט התשם״ד (11 בפברואר 2004)
 גנרי קיפניס

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ם י ק מ ע א ה ו ב ה מ י נ ב ל ן ו ו  לתכנ

2439 24.5.2004 , ד יסן התשס״ ם 5285, ב׳ בנ מי לקוט הפרסו  י



 מרחב תכנון מקומי באר שבע

ות י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

ן ו לחוק התכנו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דו
ר תכניות אלה.  והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישו

י לתכניה 5־במי206. נו ו) ״תכנית מסי 5/מק/2261״, שי ) 

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: באד שבע. שכ׳
 נווה זאב, פלה 6 - גוש 38195 (בהסדר;

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת תכסית מרבית
י בסך כל השטח ו נ  מ־50ו מ״ר ל־80ו מ״ר ללא שי

י בקווי בנין. ו נ  המותר לבניה: ב) שי

נות ביום  הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 25.72003 ובילקוט הפרסומים 5175. ההשס־כ, עמי

.2120 

ות 05,5-.25/167 י לתכני ו נ  (2) ״תכנית מם׳ 5/מק/2269״, שי
 ו־67/05/5ו/25.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שב׳
 עמק שרה, רח׳ נפחה - גוש 38144, חלקה 62, ח״ח 55,

 70: מגרש 2.

י חלוקת שטהי הבניה נו  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
די העברת שטחי• מקומה א־  המותרים בתבנית על י
 לקומת קרקע (הגדלת סך בל השטה בקומת קרקע
י בסך בל השטח המותר ו נ  מ־60% ל־5%ד) ללא שי

י בקו בנין קדמי: 0 מ׳ במקום 5 מי. נו  לבניה: ב) שי

נות ביום  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 5.6.2003 ובילקוט הפרסומים 5175. התשס־־ג עמי 2120.

י לתכניה 5 02׳ 81/102 ו נ  (3) ״תכנית מסי 5/מק/2277״, שי
 ולתשריט הלוקה 81/102/02/5(8).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שב
 נאות לון - גוש 38599 (בהסדר).

 עיקרי הוראות התכניח: הרחבת הדרך להסדרת מעגל
ן אזור לבניני ציבור.  התנועה על חשבו

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות בי־•
 29.8.2003 ובילקוט הפרסומי• 5223, התשסיג עמי

.4066 

. ו j 0 9 1 . ׳ s י לתכניה נו ת מס׳ 5/מק/2232״. שי י נ כ ת ״ ( 4) 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שכ׳ ו׳,
 רח׳ אבוחצירא - גוש 38353.

ר וחלוקת מגרשלים 202  עיקרי הוראות התכנית: א) איתו
י בהוראות בדבר נו  ו־203 למגרשים 3012 ו־3ו30; ב) שי
( ו בנין (גודל מנרש מזערי  גודל שטח שמותר להקים עלי

 מ־9.5 די ל־2.5 די.

נות ביום  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 13.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5201, ההשט״ג, עמי

.5222 

י לתבנית 5 03־ 192 5. נו  (5) ״תכנית מסי 5י.מק/7*22־. שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראר שרע, שרי
ד ניב - גוש ו»1*5 בהסדר):  נווה זאב, פלח 3, רוך דו

 מגרש 145.

ים מיום פרסומה של דשי  רשאי להגיש התנגדות בתוך חו
י  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרד
ית רי , בית עי ד ו ן ולבניה אשד  הועדה המקומית לתכנו
, טלי 08-8545318-9, פקס ד ו ד, הקריה, ת״ד 28, אשד  אשדו
י הועדה ומצא למשרד  0ו08-86778. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז הדרום, רדו׳ התקוה 4, קרית זית לתכנו  המתו

 הממשלה התדשה, ת״ד 68, באר שבע, טלי 08-6296439.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי
ר המאמת את י תצהי ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

ת שעליהן היא מסתמכת. בדו  העו

 א׳ באדר התשם״ד (23 בפברואר 2004)
 יחיאל לסרי

ש הועדה א ושב ר  ממלא מקום י
ד ו ד ש ן ולבניה א  המקומית לתכנו

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

ר הפקדת תכניות ב ד  הודעה ב

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
 והבניה. התשכ״ה-1965, כי במישרדי הועדה המקומית

ן ולבניה באר שבע מופקדות תכניות אלה:  לתכנו

 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ 5/מק/2284״, שינוי לתכנית 03/5/
.201 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר שבע, רובע
 רמות רבתי, מהחם 2 - חלק מגוש 100213: מגרש

.626 

י בחלוקת שטתי הבניה ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
י סך בל השטח המותר נו  המותרים בתבניח ללא שי
 לבניה על ידי העברת שטחי שירות מתחת הקרקע אל

 מעל הקרקע.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 5/מק/2299״, שינוי לתכנית 5/במ/
.208 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רת׳
ת פינת דחי עלי דיווים - גוש 38035, חלקה 62:  העצמאו

 מגרש 20.

 עיקרי הוראות התכנית: הוספח 3 יח״ד נוסף על 14
 יח׳׳ד שניתנו בהקלה להיתר (תוספת שב״ס) סך הכל 89

ד במקום 72 יחיד.  יחי

בשעות ן בחכניוח, בימים ו י י לעי ן רשא י ני  כל מעו
ן בקרקע, י ני ם האמורים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדי
ן או בכל פרט הכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבני
י תכניח, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי ד  י
ים מיום פרסומה של ההודעה דשי  להגיש התנגדות בתוך חו
י הועדה  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. למשרד
ן ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת״ד  המקומית לחבנו

 15, באר שבע, טלי 08-6463656.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי
י הצהיר המאמת את ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

ת שעליהן היא מסתמכת. בדו  העו

מים 5285, ב׳ בניסן התשס״ד, 24.3.2004  2440 ילקוט הפרסו



נית לים בתכנית ומקומם: להבים, רח׳ פני  השטחים הכלו
 2 - גוש 100466, חלקה 55 בשלמותה.

ר ן בעבו  עיקרי הוראות התכנית: קביעת קווי בני
י קו בנין אתורי. ו נ  המצללה, שי

ת בשעו ן בתכנית, בימים ו י י לעי ן רשא י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. בל מעו ם האמו י ד  שהמשר
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  כבני
די התכנית, וכן כל תזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,  י
ש התנגדות •בתוך 60 ימים מיום פרסומה של י  רשאי להג
י ד דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשר  ההו
ן ולבניה להבים, טלי 08-9554777. עדה המקומית לתכנו  הו
ן ו ית לתכנ ז עדה המתו י הו ד מצא למשר ו ת י גדו  העתק ההתנ

ז הדרום, ת״ד 68, באר שבע, טלי 08-6296434.  ולבניה מתו

ן אלא אם כן דו לא תי גדות לתכנית לא תתקבל ו  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

 י׳ בטבת התשס״ג (4 בינואר 2004)
 אליהו לוי

עדת המשנה ש ו א שב ר ו  י
ם ן ולבניה להבי ו  לתכנ

נים  מרתב תכנון מקומי שמעו

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

ן ו ף 117 לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
תאר ר ״תכנית מי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי
י לתכנית מפורטת 02/7/ ו נ  מקומית מם׳ 7/מק/ו204״, שי

.1/326 

ת - ר ש ר שב ש ת ומקומם: מו י לים בתבנ  השטתים הכלו
 גוש 100280/3, תלקה ו.

נית ו רת מסגרת תכנ צי  עיקרי הוראות התכנית: א) י
י מסי 2 על ו נ  להקמת תחנת תדלוק מדרגה ב׳ לפי תמא8ו שי
תי רו ור תקלאי לשטת לתחנת תדלוק ושי ד מאז עו י י י ו נ י שי ד  י

ות בניה. י כו ז ת ו  דרך: ב) קביעת הוראו

ת ביום ו נ תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו
 10.1.2003 ובילקוט הפרסומים ו6ו5, התשס״ג, עמי 1626.

ית ז עדה המחו י הו ד  התכנית האמורה נמצאת במשר
עדה המקומית י הו ד ן ולבניה מתוז הדרום, וכן במשר ו  לתכנ
ן בה בימים י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו ן ולבנית שמעונים, ו ו  לתכנ

רים פתוחים לקהל. ם האמו י ד ר ש מ ה ת ש בשעו  ו

 ז׳ באדר התשס״ד (29 בפברואר 2004)
 עמיר ריטוב

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ם י נ ן ולבניה שמעו ו  לתכנ

י חלוקת שטחי בניה ו נ  עיקרי הוראות התבנית: שי
י בסך כל השטת המותר ו נ  המותרים בתכנית ללא שי
ת (650 מ״ר) מתתת רו ך העברת שטתי שי  לבניה תו
רך הוספת 4 יח״ד בהקלה  הקרקע לעל הקרקע לצו

 במסגרת היתר בניה.

ות ביום נ דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו
 7.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5223, התשס״ג, עמי 4066.

ות 81/102/02/5 י לתכני ו נ  (6) ״תכנית מסי 5/מק/2289״, שי
 ו־5 מק/2012.

ית ומקומם: באר שבע, שכ׳ לים בתכנ  השטתים הכלו
ש 38359: מגרש ו ה וילנסקי 51 - ג ש ת לון, רח׳ מ  נאו

.1200 

דלת תכסית הקרקע  עיקרי הוראנת התכנית: א) הג
ת ו  מ־36% ל־40% (ללא שטת של הניה מקורה) בלי לשנ
י בקווי בנין. ו נ תר לבניה: ב) שי  את סך כל השטת המו

ות ביום נ ת פורסמה בעיתו י דעה על הפקדת התבנ  הו
 30.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5250, התשס״ד, עמי

.1101 

י לתכנית 5/במ/206. ו נ  (7) ״תכנית מס׳ 5/מק/2294״, שי

ית ומקומם: באר שבע, שכ׳ לים בתכנ  השטתים הכלו
שראל - גוש 38193 רות י  נווה זאב, פלח 6, רח׳ או

 (בהסדר): מגרש 3072.

דלת תכסית מרבית מ־50ו  עיקרי הוראות התכנית: הג
י בסך כל השטת המותר ו נ  מ״ר ל־ 191 מ־ר ללא שי

 לבניה.

ות ביום נ ת פורסמה בעיתו י דעה על הפקדת התכנ  הו
 2.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5235, התשס״ד, עמי 263.

עדה המקומית י הו ד ר ש מ ת ב רות נמצאו ות האמו י  התבנ
ן ולבניה באר שבע, כיכר מנתם בגין, ת״ד 15, באר ו  לתכנ

 שבע. טלי 08-6463807.

 יי באדר התשס״ג (3 במרס 2004)
 יעקב טרנר

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ע ל ן ולבניה באר ש ו  לתכנ

ן מקומי להבים  מרחב תכנו

ר א ת י ת מ י נ ת תכ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
י הועדה המקומית ד  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשר
ן ו ית לתכנ ז עדה המחו י הו ד במשר ן ולבניה להבים ו ו  לתכנ
 ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תבנית מיתאר מסי 6 ו/מק/

ות 103/03/16 ו־6ו/במ/205. י י לתבנ ו נ  2015״, שי
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 תאריך
 מכו תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת
 1/8655 מרכוס ג׳ק 18/01/2004 מרכוס פרל

 1/8658 שטונברג אריה 25/01/2004 שמונבדג בוטה
 1/8659 קרמדמריס 05/10/2003 שקד(ש9ע! אורלי

 1/8661 ג׳יניאו משה 05/02/2004 ג׳ינאו פרידה
 1/8662 גילדה פרידריך וו 14/09/2003 גל אריה

 1/8668 גותי תטה 14/10/2003 גורני יגאל
 1/8669 מזרחי יצחק 26/12/2003 מזרחי שולמית

 1/8670 צברלינג שושנה 25/11/2003 צנרלינג מלי
 1/8671 נאסה פלורה 09/03/2003 דרורי חנה

 1/8672 אנגלהרד בנימין 11/11/2003 אנגרהרד עליזה
 1/8674 הרץשרלוט 04/06/2000 הרץ ג׳נסוב דינה

 1/8679 ביאזי רחל 08/12/2003 ביאזי נוריאל
 1/8680 בצלאליצביה 08/07/2003 קליין הילה

 1/8681 יצחק זאדה יעקב 29/12/2003 יצחק זדה בתיה
 1/8682 פחו מריס 25/12/2003 אבלס נעמי

 1/8684 חליפא שושנה 25/11/2003 כליפא אברהם
 1/8685 חיטיבאשווילי יש 10/06/2000 חיטיבשווילי יעקב

 1/8686 ברליין אלכסנדר 29/01/20001 ברלייו עתה
 1/8687 אמסלם חנה 01/11/2003 סילבו שליו אהדה

 1/8688 ריקיו עליזה פריז 29/01/2004 פינסקר עדנה
 1/8689 ריינהדץשלמה 09/07/2001 ויינהרץ חיים
 1/8690 ריינהרץלאה 22/12/2003 ריינהרץחיים

ןרוז 21/12/2003 לוץ דניאל י  1/8691 לו

 בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

 הרשם לעגיני ירושה בתל אביב, רה׳ השלושה 2, יד אליהו

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

 ירושות
 1/55808 ניסמן נתן 15/01/1944 ניסנזון שרה

 1/55809 קלורפיין צילה 28/11/2003 מוהליבר האוב ני
 1/55810 ע1בד יעקב 30/12/2003 מזל עובד

 1/55811 רוטנברג יעקב 13/12/2003 רוטנברג צפורה
 1/55812 מס! רמל 11/02/2001 חס! עמוס
 1/55813 חי רחל 03/12/2003 גדין פנינה

 1/55814 חיימוב שלום 20/09/2003 שמעונוב אסתר
 1/55815 איצקוביץ נחמר 16/01/1997 איצקוביץ פנינה

 1/55818 ששו דליה 11/12/2003 טוש! רוני
 1/55819 מיניקס פועה 02/09/2003 מיניקס גדי

 1/55820 כה! אברהם 26/10/2003 כהן קלו
 1/55822 לחון רנה 07/12/2002 כהן אינם

 1/55821 מרינברג מדים 13/10/2002 מרינברג אמיד
 1/55826 וסומן איגוד 02/12/2003 וסומן מינה

 1/55829 אוליקר ירחמיאל 24/01/2002 אוליקר רוחמה

ד 24.5.2004 ־ ס ש ת ם 5285, ב׳ בניסן ־ מי  ילקיט הפרסו

 הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה-965ו

ואה או רושה, צו קיום צו ו י צ ת ל דעות על בקשו  הו
ן ו ב י מנהל עז נו  מי

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לתוק הירושה,
גשו לרשמים  התשכ״ה-965ו, כי בתיקים המפורטים להלן הו
ות בקשות לצו ירושה, לצו נ  לעניני ירושה בלשכות השו

ואה או למינוי מנהל עזבון.  קיום צו

 הרשם לעניני יתשה בירושלים, חח׳ יפו 216, ירושלים

 מס תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המכקש/ת

 ירושות
 1/8637 פידד יוסף 17/09/1962 פדר אדי

 1/8638 לונהיים אידו 22/04/2002 לוונהיים אביגדור
 1/8640 רוזנבלס קלמן 12/09/2003 רוזנבלטצבי

 1/8642 ששון יעקב 24/11/2001 ממן אסתר
 1/8644 בונדר חוה חנה 29/01/2004 אקרמן תאנה

 1/8645 קצב יחזקאל 24/12/2000 קצב רבקה
 1/8652 טמוזרטי פורטונר 28/05/2003 זקלין אדרי
 1/8654 ביבי חגי(יתזקא 22/12/2003 ביבי צביה

 1/8656 אשבלאליה 07/06/2000 נהיר שמעון
 1/8657 שמול אסתר 08/12/2003 שמול שמעון

 1/8660 ביבי דוד 24/01/2003 ביבי מנשה
 1/8663 לימוניק נתניה 10/06/2003 פייבוש גרוס אסתד

 1/8664 גרפץ הרצל 25/12/2003 גרפץאסתר
 1/8665 ידיד לוי משה 23/05/2003 ידיד לוי רחל

 1/8666 גרינבאום רחל 23/07/1993 גרינבאום חיים
 1/8667 גרינבאום משה 25/10/2003 גרינבאום חיים
 1/8673 בן אהרון הרצל 13/01/2004 בן אהדו! רחל
 1/8675 עדיקה יוסף 24/05/2003 עדיקה פנינה
 1/8676 גנדלמן רחל 31/01/1997 גנדלמן יוסף

 1/8677 קורט לאה 07/10/2003 קורט עמי
 1/8678 בן הדוש סמי 26/08/1984 ממן רינה

 1/8683 גרינבוים יצחק מ 11/08/2002 גרינבדם דינה
 1/8692 לוין שמואל 02/11/1997 לוין דניאל

 צוואות
 1/8635 אליעזר רבקה 10/01/2004 שפירנגר נרקיסית
 1/8636 קובלסקי מאיר 26/12/2003 ויסנשטרן מרדכי

 1/8639 שטיינס מנדליס 20/06/1991 שטיין עזרי
 1/8641 מרקו חוריט 20/03/2003 מרקו אנה

 1/8643 מנדל אסתר 24/11/1994 יוגב אפרת
 1/3647 אורלוב לאו 10/08/1981 אורלוב נודה

 1/8648 סוינוב בסנדה 29/12/2003 סויונונ בורים
 1/3649 עזר! נזשה חיים 22/06/2003 אזרן דוד

 1/8650 קוטנו־ מנחם 15/12/2003 קוטנר יואב
 1/8651 קרתי יחזקאל 23/01/2004 שניראליזבט

 1/8653 סימתובה מריה 03/09/2002 פרנקל ולדימיר
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 הרשם לעניני יחשה בתל אביב, דחי השלושה 2, יד אליהו
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוה/ה הפטירה שם המבקש/ת
 (המשך)

 מס־ תאריך 1/55902 כץ לריסה 19/05/1999 זגיל גדת

 תיק שם המגוח/ה הפטירה שם המכקש/ת 55904/ו פרידמן פני 02/12/2002 פרידמן אברהם

ת 1/55911 אברהם שושנה 03/10/2002 אבידן יעקב שו ו ר  י
 1/55830 לירון שלי 17/04/2002 לירון(ליפשי רוינ 1/55912 אברהם יוסף 09/12/2003 אבידן יעקב
 1/55831 סווביובוריס . 21/10/2003 סוונעה פרידה 1/55916 סירוטה אסתר 03/10/2003 את שלמה
 1/55832 משען נסים 15/01/2003 משעןאיבס 1/55917 אבייב שרה 13/01/2001 אבייב ציו!

 1/55833 שויכס ריזה 02/04/1998 שמידט קלוה 2/29679 יחיא שמחה 31/01/1968 זוהר תת
 1/55835 ברנשטין אסתר 19/09/2000 ברנשטיין יצחק 4/40190 בשארי שרה 01/10/2001 בשארי יחיאל
 1/55836 פדר פנינה 22/11/2003 ברייםמן יוסף . 2/53998 יעקובסוו שלום 28/02/2001 יקובסון מרק

 1/55837 הלר יואל(מאיר 17/03/2003 קופמן ומל 1/55919 ביצצו אסתרה 13/08/2002 נינודל קורינה
 1/55838 דסנינסקי אורסול04/12/2003 אזמנוב רינת 1/55921 יצחק סעידה 2004/ 5/01 ו יצחק יחזקאל

 1/55839 מוסאדה יהודה 18/07/1993 טסטר שרה 1/55923 הולר שמואל 04/12/1969 הולר וזיים

 1/55840 בן זאב משה 27/03/2003 בן זאב ציפורה 1/55930 קורנגולד איזידור 27/04/2000 קורנגולד תרה

 1/55841 ברונו יונה 09/08/2003 ברונר בנימיו 1/55932 מינץ יוסף 08/05/1984 מינץמשה חיים

 1/55842 לפק יצחק אליעז 20/07/2003 לפק דורון 1/55933 מינץ א טל 30/12/2003 מינץ משה חיים

 1/55846 סרבניק בוריס 29/06/2003 סרבניק פרידה 1/55936 טיטלבויס טובה 05/09/2003 סיטלבויסזאב

 1/55847 וסרמ! שפרה 22/01/2003 וסומן יוסף 1/55937 יעיש יהודה 2004/ 19/01 יעיש מזל

 1/55848 ורדי סוניה 17/12/2003 אשוו שלומית 1/55940 כהן יאיר 17/09/2003 כהן אירן

 1/55849 וסרמן בנימין 17/05/1989 וסרמן יוסף 1/55944 נחשון אביגדור 31/12/2003 סלע דורית

 1/55850 יצתקוב יצחק 20/10/2002 אוזן עדנה 1/55950 לשץ יוסף 08/08/1999 לשץבלה

 1/55851 גולדמן שמואל 28/03/1994 כהן גולדמן טובה 1/55951 שטיינו נחום 03/10/2003 שסיינר שרית

 1/55852 קרונקופ שמעון 04/06/2003 קרונקוף פרידה 1/55953 פטרברג יבגני 04/04/2003 גצליס מאיה

 1/55854 סיטונצ׳י רינה 12/11/2003 טוטונצ׳י יחזקאל 1/55957 ליכטנשטיין מנחם 16/07/1992 ליכטנשטיין הרסה

 1/55855 רצון שלום 20/10/2003 רצון ברכה 1/55958 לונצקי מאיר 15/12/2003 אסיאו מרים

 1/55862 גרינגלז משה 01/11/2003 גביש יוחנן 1/55959 ספדיה זכיה 21/08/2002 חיים ספדיה צפדיה

 1/55864 קירפיצניקוב שוש20/12/2000 קיופיצ׳ניקוב שרה 1/55960 ברימה מרי 11/12/2003 ויקטורין ניומן

 1/55865 דוידוף אנא 16/01/1975 דוידוף יוסף 1/55961 פוגל זאב 12/10/1986 פוגל חיים

 1/55867 ירמונסקי יצחק 21/10/1984 ירום שמעון 1/55962 פוגל יהודית 09/02/2002 פוגל חיים

 1/55869 דוידוף אריאל 16/02/1990 דוידוף ציפורה 1/55967 סלמון לטיפה 15/10/1986 גן-אל ריעני רחלה

 1/55871 ירמונסקי זהנה 29/11/2003 ירום שמעון 1/55968 גואטה ויטוריו 12/06/2000 גואטה רחל

 1/55875 כספי רון 14/12/2003 כספי אורי 1/55969 גבר זלמן 06/10/1989 בקרמן רינה

 1/55877 לאויאן דוה 09/11/2003 לאויאן משה 1/55973 קצוביץ מירב 03/01/2004 קצוביץ מנחם

 1/55878 יצחק חנניה 23/06/2003 יצחק רחל 1/55974 שקלים מרגריט 10/08/2003 שקלים דניאל

 1/55879 רוסו חיים 19/09/1991 רוסו 3זודכי 1/55975 סלמן מריס 15/04/2003 סלע בנימין

 1/55883 וירזנסקי מריס 12/12/2001 לבנת בתיה 1/55976 ינקוביץ יצחק 14/01/2001 קלמנטינה ינקוביץ

 55885/ 1 רומני תנה 18/09/2003 רומנו שי 1/55978 דניאל מאיר 16/12/2003 כה! רחל

 1/55886 פרל יהודית(אי 22/12/1986 ומון וחן רות 1/55982 מזרחי מבא ל 23/08/2003 מזרחי ויקטוריה

 1/55888 היימן אדולף 17/05/1999 בוו מלי 1/559S3 לב צביה 16/04/2002 לב מסף

 1/55890 הופמן דורית 05/02/2003 הופמן רון חיים 1/55984 פלקסמן ישראל 22/12/2003 פלקסמןחיה

 1/55891 אונלס גליה 30/07/2003 אובלס אהיה 2/55986 סופר נעים 12/06/2003 בוכה רות

ן ששון דניאל 04/03/2003 בן ששון בלינה 1/55987 גבאי אלי 9/11/2002? גבאי תקווה  1/55892 י נ

 1/55893 נגיל ווליאו 03/12/1996 נגלמרצה 1/55988 רחינוביץ אדם 02/10/2003 קאופמן אנה

 1/55894 מגיד משה 30/05/2003 נק ציפורה 1/55990 הדס סולצי 17/09/2003 הדס אווי

 1/55895 נסטוניץ משה 23/12/2003 יערי לאה 1/55992 טאובה לאופולד<11/01/2004 טאובה יגאל

 1/55899 פוקו סיציליה 24/10/1987 לדרברג בריג׳טה דו 1/55993 גרופי סאלם 29/11/1996 חן רחל

2443 24.3.2004 , ד ם 5265, ב׳ בניסן התשם״ מי  ילקוט הפרסו



 שם יזמבקש־-ת
 תאריך

 מסי תיל שם המנות/ה הפטירה

ל אביב, רה׳ השלושה 2, יד אליהו ז  הרשם לעניגי ירושה מ
 (המשך)

 אוסטרמן אברהם
 כהן תייס

 אבולעפיה רמי
 חכם דליה

 רובין אפרים
 באומן דוד
 היכל דפנה

 דודקביץ דוד חיים
 גביש עליזה
 ליבל פרחיה

 סימון פווה
 הדדי רבקה
 קוט שלמה

 מוסלחטולדו) או
 שלמה מרגלית

 תמס משה
 אוניקובםקי יונה;

 מאיר בנו
 כהו רמי

 נווה שלמה
 אליאס לבנה
 אליאס לבנה

 מאיר עופר
 זגורי אדר

 גולדברג חנה
 חוה

 שרגל יוסף
 תזה יצחק

 קינססלר רות
 יצחקי דליה
 גולז גלינה

 צ׳רנוב ליאורה
 בן עמי רונן
 לרמן רפאל

 דוידוביץ פרדי
 זלוסו משה
 זלוטו משה

 פלבינסקי אסתר
 שפירא רות

 עוסט בת אל
 אהרון איילת
י שמסי ר ז  לל

 שרפי אודי
 גריקמן אדיה

30/07/2003 
15/03/1977 
11/01/2004 
13/09/2003 
07/03/1997 
11/10/2003 
22/09/2002 
19/07/2003 
23/09/2002 
22/09/2002 
13/10/2003 
10/09/1957 
29/04/2003 
11/10/2003 
11/02/2003 
05/11/1996 
13/01/1983 
23/10/2003 
24/11/2003 
05/11/2003 
19/12/2003 
03/05/1997 

30/11/2003 
23/08/2003 
02/11/2003 
24/10/2003 
07/01/2004 
24/11/2003 
22/07/2003 
27/12/2003 
10/01/2002 
19/12/2003 
30/09/2003 
16/12/2003 
20/09/2003 
16/07/2003 
21/06/1996 
17/10/2003 
05/01/2004 
31/12/2003 
02/10/2001 
16/01/2004 
25/12/2002 
16/04/2003 

 אוסטרמן שרה מרי
 כהן מסעוד

 אבולעפיה פנינה
 חכם יוסף

 רובין נפתלי
 באומו בלה

 למלר עמנואל
 דודקביץ מלכה חנ

 גביש יצחק
 ליבל אלברם

 סימון דוד
 שרפסקי זלמן

 קוט גולדה
 טולדו מרי

 שלמה רחמים
 תמס שלום
 לרר רבקה
 מאיר לאה
 כהן אשר

 נבל עליזה
 ששון שפיקה

 ששון אהרן

 מאיר פנינה
 אלבויס קלרה
 גולדברג משה

 גל יצחק
 אקבר אריה
 רוזא אהרון

 פז במי
 יצמקי יוסף בנימי

 יכניס ולנטין
 צרנוב יצחק

 בן עמי אהרון
 לימן רינה

 דודוביץ אברהם
 זלוטו הלנה

 זלוטו שממה
 פלבינסקי מנחם

 שפירא חיים
 קרבם הלה
 םגער יפת

י אברהם ר י ז ו ל  ל
 שרפי שלום

 גליקמו בנימין

1/56091 
1/56092 
1/56094 
1/56097 
1/56098 
1/56101 
1/56102 
1/56104 
1/56106« 
1/56107 
1/56109 
1/56110 
1/56112 
1/56114 
1/56116 
1/56122 
1/56125 
1/56126 
1/56127 
1/56128 
1/56131 
1/56132 
 צוואות
3/54579 
1/55816 
1/55817 
1/55821 
1/55823 
1/55825 
1/55827 
1/55828 
1/55834 
1/55843 
1/55844 
1/55845 
1/55853 
1/55856 
1/55857 
1/55858 
1/55859 
1/55860 
1/55861 
1/55865 
1/55866 
1/55868 

 ש• המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 חיק

 כהן מנחם
 גאלי סיגל

 רביב איריס
 שמש נסים

 גובשייב אלכסנדר!
 גולדשטיין אנדור
 פאר יאיר הרצל

 הדס שרה
 שרון נעמי
 סדן טובה

 רזניק בנימין
 חבוב מרים

 רחנבלום נחמיה
 רחגמן צילה
 רוזנמן צילה

 ווב משה
 לוי רבקה

 מור חיים רבקה
 כהן-צדק יוסף
 יעקוני הניה

 אברישמי אליאס
 רחנצווייג מיכאל

 שורץ אפרים
 טולוקונסקי אמיל

 נחרב ציונה
ץ  שמי פו

 בווידה רוזה
 זילכה יואל
 זילכה יואל

 קרסנופולר אפרימ
 בחר גילת ענת
 מלא רוו דניאל
 רייכרט גלילה
 מימון סיגלית
 רפאל סרינה

 שוהם יורם
 צוונג שירלי לובל

 עמיה מזל
 סקיטל יחיעם

שראל  ארד י
 עוזיאל מזל
ן אסתר י  קלי

 כהן מתתיהו 31/12/1994
 גאלי יהודה 03/10/2002
 רביב תעי 04/12/2003
 אנגלוסטראסתר 10/10/2003
 ובשייב מורטקן 02/11/2003
 גולדשטיין נודגיט 02/08/2001
 פאר שי חיים 16/01/2004
16/03/1998 
27/11/1994 
25/01/2004 
13/01/2003 
22/09/2003 
30/10/2003 

 דור מנחם
 קטשור בתיה

 סדן דוד
 רזניק מלכה

 שקווי סבימה
 רוזנבלום ליאת

 הורוביץ נזגדלנה 21/12/1989
 הורוביץ קרול עמו19/01/2004
 ווב פלה 26/03/2001
 לוי אהרן 01/06/2003
 מור חיים דריו-דוד 02/12/2003
 כהן צדק נעימה 15/12/2002
 הכטמנחם 07/02/1997
 אברושמי אגאזאן 03/08/1988
 רוזנצוייג טטיאנה 23/11/2003
 שורץ פנינה 21/04/2000
 מולוקונסקי סבטל08/09/2003
 מזרב דוד 19/12/2003
 שמי ברכה 18/11/2003
 בתידה רובין 28/11/2003
05/09/2001 
02/04/2000 

 זלחה סלימה
 זלחה אפרים

 קרסנופולר פנינה 02/11/2003
 בחרדת 15/09/2003
 מלא רוו יונה 07/12/2003
 רייכרט עזרא אפר 4/11/2003 ו
 2003/ 0/11 ו
02/12/2003 
27/08/1998 
30/12/2003 
01/04/2003 
09/04/2003 
09/03/2003 
02/01/2004 
18/10/2003 

 בנימין אלינה
 רפאל חסקל

 שוהם צבי
 צויינג פאולה

 גולן אסתר
 סקיטל אסתר

 ארד חיים
 עוזיאל גבריאל

 קליין יהושע

ת שו רו  י
1/55999 
1/56002 
1/56007 
1/56008 
1/56011 
1/56012 
1/56013 
3/9688 

2/40989 
1/56024 
1/56025 
1/56028 
1/56030 
1/56031 
1 /56032 
1/56036 
1756039 
1/56041 
1/56042 
1/56046 
1/56047 
1/56048 
1/56049 
1/56050 
1/56051 
1/56053 
1/56056 
1/56057 
1/56058 
1/56063 
1/56064 
1/56065 
1/56071 
1/56072 
1/56073 
1/56083 
1/56084 
1/56085 
1/56086 
1/56087 
1/56089 
1/56090 

 2444 ילקוט הפרסומי;־ 85י5, ב,



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מם׳ תיק ש• המנוח/ה הפטירה

 הרשם לשיני ירושה בתל אביב, רוז׳ השלושה 2, יד אליהו
 (המשך)

 רחנבאום תזה
 פולמבו אברהם

 פריד שרה
 חכם יחזקאל

 פטימר הלן
 קונפינו יעל

 קורפל חנן
 באומל אסתר

 ססובר אלה
 בדודי פנינה

 ספקטור מקס
 מכלוף לוי רונו

 שץ פלגיה
 קהירי יצחק

 קלר דה-מנואל
 אשכנזי לבנה

 וודובוז,חנה
 ורוצלבסקי בנימיו

 וילקוקס לילי
 סימון ואוב!
 אלבז דליה

 אמר רחל
 האגודה למען העי
 קנדלשיין אסתר 0

 לוי עדנה
 אברמוב מרינה
 קופרמן לידיה

 גרשונוביץ לווי
 מרקס ארתור
 גרוס איילת

 גנור יעקב
 אבוהרון פורטונה

 סויצקי ברטה
 מאיר מרי

 ברונט ליאורה
 כהן מנחם

 ועקנין איילה
 ליכטנשמין דניאל

 בלוטינגר ברנרד
 לומרנץ ליעד רחל

 לקסד עקיבא
 רדר ויסמן גוני
 שכנאי אלישע

 סולסקי זאב
 מתוק יעקב

22/03/2003 
09/01/2004 
30/03/2003 
06/01/2003 
11/09/2001 
01/12/2003 
26/03/2003 
25/12/2003 
23/11/2003 
26/12/2002 
15/01/2004 
08/01/2004 
24/10/2003 
22/12/2002 
13/1 1/2003 
17/10/2003 
05/12/2003 
28/12/2000 
12/09/2003 
25/11/2003 
10/12/2003 
01/06/2003 
12/06/2003 
19/1 1/2003 
11/08/2003 
04/09/2003 
27/12/2002 
02/11/2003 
12/03/2003 
04/03/2003 
05/08/2003 
29/11/2003 
10/08/2002 
06/01/2004 
11/10/2003 
12/07/2000 
06/11/2003 
09/07/2003 
23/12/2002 
10/10/2003 
29/09/2003 
03/09/2003 
26/01/2004 
29/12/2003 
17/11/2002 

 רוזנבאום אוליק
 פלומבו פליכס

 הופר מנה
 חכם מדלין

 פמימר יעקב
 מיטתי דינה

 קןרפל אברהט
 לוין איסר

 רוט פרידה
 רנרט לאופר שרה

 ספקטור רייןל
 ארדיש ארנסט

 שץ אפרים
 קהירי חיים
 קםחי וידה

 לוי משה
 וודובוז משה

 ורוצלבסקי שושט
 ווילקוקס יעקב

 סימון דחה
 אריאל ארלת

 מאיר תיים
 סופר נעים

 לפון יצחק חיים
 לוי דוד

 קובה איוונוב ליו
 מאיר סלי

 גרשנוביץ חיים
 פנט פארל

 מוגרבי מנטינה
 גנור יהודית

 אבוהרוו ציוו
 סביצקי אליעזר
 לימבק לוסינה

 ברונט אדית
 בנימיו ברטה
 מנצור אריה

 ליכטנשסין יורם
 בלוטינגר הרמן

 בו מוריו יונה אוו
 חקק יחזקאל

 רדר אפרימ
 שכנאי אנה

 סולסקי שושנה
 מתוק נרזימה

1/55942 
1/55945 
1/55946 
1/55947 
1/55948 
1/55949 
1/55952 
1/55954 
1/55955 
1/55956 
1/55963 
1/55964 
1/55965 
1/55966 
1/55970 
1/55971 
1/55972 
1/55977 
1/55979 
1/55980 
1/55981 
1/55985 
1/55986 
1/55989 
1/55991 
1/55994 
1/55995 
1/55996 
1/55997 
1/55998 
1/56000 
1/56001 
1/56003 
1/56004 
1/56005 
1/56006 
1/56009 
1/56010 
1/56014 
1/56015 
1/56016 
1/56017 
1/56018 
1/56019 
1/56020 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 גליקמן אריה
 דוידוף יוסף
 דוידוף יוסף
 אליאס שרה

 ניר אליהו
 שםלץ יצחק
 שמלץ יצחק

 ברק עמוס
 אריאלי אפרים

 רמון רוזן רות
 תגיר יוסף י
 קרן מרדכי

 האובר אלכסנדר
 זמורה זהרה
 ברכה עפרה

 פרודן קונסואלה
 מילמו מאירה

 פוגל אסתר
 קלמיו סולומון

 ראיר ברוניה
 גסניו יוסף

 עמיצור דוד
 להב (לאה) חיים

 בוקובסקי לאה
 גלד צבי

 פולק יהודה
 מאטיאס סרגיו

 אשכנזי תמר
 לוב בורים

 בנשיר סמואל יהו
 בוסין לידיה
 דיגמי אמל

 יהב חן
 הנאמנות למטרות

 סרנגה אברהם
 פאליי אדוארד
 יעקובוביץ רות

 בן נתן חביבה
 סנדלר צילה
 הייזלר רפי

 דר שרית
 פרידלר חנה

17/09/1985 
13/09/1999 
04/02/2003 
24/11/2003 
14/01/2004 
02/01/1991 
26/06/1998 
18/12/2003 
10/09/2003 

 גליקמן סופיה
 דוידוף מרים

 דוידוף אוסנת
 אליאס צפורה

 ניר לאה
 שמלץ יוסף

 שמלץ פייגה
 ברק דוד

 פלדמן פני
 פרל גדליה (גור 11/06/1999
 תגיד רבקה 27/12/2003
 קותפלדרבקה 05/10/2003
 בלינדרמן מלכה ( 26/10/2003
22/12/2003 
23/11/2003 
24/10/2003 
15/11/2003 
11/07/2003 
06/01/2004 

 זמורה אהד
 רוזנברג מנה
ח פאול ת  פ

 מילמו שמואל
 פוגל מאיר

 קלמין מרים
 רוגינסקי גריגורי 27/12/2003
 גמניו משה 15/11/2003
 הירש הינדה הלל 06/01/2004
13/11/2003 
11/11/2000 
08/02/2002 
15/01/2004 
12/03/1999 
27/01/2004 
30/09/2003 
29/12/2003 
02/11/2003 
12/12/2001 
30/12/2003 
12/12/1999 

 לאה מנחם
 בוקובסקי דוד

 גלד טוסיה
 מיקא אנדרש

 שלזינגר לידיה
 מייקיו ראובן

 כץ גניה
 יפה בסי

 בוסיו משה
 דגמי זמיר
 דוחני חנה
 בש אסתר

 סרנגה ויקטוריה 22/12/2003
 גופמן ישראל 17/09/1995
 ניימן איזאק 17/09/2003
 אוסובסקי אליעזו 09/07/1991
 לויף אטל 23/09/2003
 גולדברגר אנה 13/01/2004
 ברמן גבריאלה 26/12/2003
 פרידלר יעקב 13/12/2003

 צוואות
1/55870 
1/55872 
1/55873 
1/55874 
1/55876 
1/55880 
1/55881 
1/55882 
1/55884 
1/55887 
1/55889 
1/55896 
1/55897 
1/55898 
1/55900 
1/55901 
1/55903 
1/55905 
1/55906 
1/55907 
1/55908 
1/55909 
1/55910 
1/55913 
1/55914 
1/55915 
2/43356 
1/55918 
1/55920 
1/55922 
1/55924 
1/55925 
1/55926 
1/55927 
1/55928 
1/55929 
1/55931 
1/55934 
1/55935 
1/55938 
1/55939 
1/55941 

2445 24.3.7004 , ד ם 5285, ב׳ בניסן התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 שכ המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 הרשם לעניגי יותשה מתל אביב, רה׳ השלושה 2, יד אליוע
 (המשף

 גביוצמן דניאל
 נרונדלנד חנה

 ריבק קדיש
 קום שלמה

 מוסלרימולדו) אתי
 דוד יוסף
 ב! אבנר

 מרגליות הדסה
 שפר יעקוב
 ניר שמואל

 קורדובה יוסף
 תמס משה

 דרוגשנסקי בסי
 שסיימו מרים רעות

13/11/2003 
07/01/2004 
26/12/2001 
20/12/1988 
07/01/1985 
28/12/2003 
25/08/2003 
06/05/2001 
15/11/2003 
18/01/2004 
03/01/2004 
29/06/2003 
20/12/2003 
05/04/2003 

 01/01/2004 קיז

 יוסף זילביגר, רשם

 גברצמן אורה
 גורוביץ קלר
 ריבק ישראל

 קוט ליב
 מולידו דוד

 םשולמ צדוק
 בו משה מיכאל

 הרשקוביץ סופיה
 שפר יצחק
 ניר שיינה

 זמורה-קורדוב שר
 תמס אנגלינה

 דרוגשנסק׳ אברהו
 שסיימו אליהו ש*

 וצוואות
 קסטנד דוד

1/56103 
1/56105 
1/56108 
1/56111 
1/56113 
1/56115 
1/56117 
1/56118 
1/56119 
1/56120 
1/56121 
1/56123 
1/56129 
1/56130 

 ירושות
1/56124 

׳ פל־ימ 15א׳ קרית  הרשם לעגעי ידזשה בחיפה, שד
 הממשלה, חיפה

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 בן ישראל יפה
 מקל אסתר

 גיבארין חסן
 ונונו אתי

 קודחא סורייא
 אלזסד יפה
 סנדו מרדכי

 שחר יהודית
 גיב דורון

 ראובויעקב
 באזוב לריסה

 שיצבלונ אירית
 שלש עומר

 גוייכמן מיכאל
 דויטש לודוביק

 יוסף בלום הלוי
״ד פריאל  ז

 שקד אילן

 קמפורסי משה
 מנגד אביעד
 ליסון אריה

18/07/2003 
27/05/2003 
05/08/1994 
13/04/2002 
24/09/2003 
05/04/1987 
24/09/2003 
29/01/1991 
24/01/2004 
07/07/2003 
30/01/2004 
28/01/2004 
10/05/2002 
24/08/2003 
14/03/2003 
25/11/2003 
09/08/2000 
15/12/2003 

02/06/2003 
04/01/2004 
04/02/2004 

 בן-ישראל יעקב
 מקל אריה

 גיבאריו חיסן
 ונונו דוד

 קודחה מהא
 ברגזון יעקב

 סנדו חיים
 דרייפוס שולמית

 פיגובי ראובן
 ראובן ציון

 באזוב ישראל
 שיצבלוב פולינה

 שלש מוסמפא
 גויכמן סמיון
 דויטש יוסף

 בלום רחל
 בו עקל מממוד

 סטופר רחל
 קונפורסי שושנה

 מנגד אברהם
 ליסון מיה

ת ן ש ת  י
1/20324 
1/20325 
1/20326 
1/20327 
1/20328 
1/20329 
1/20333 
1/20335 
1/20336 
1/20339 
1/20342 
1/20343 
1/20347 
1/20348 
1/20350 
1/20352 
1/20354 
1/20355 

2/18624 
1/19862 
1/20356 

 ש0 המבקש/ת
 תאריך

 שס המנוח/ה הפסירה
ד  מ
 חיק

 גוויה לאורה 14/10/2001 בו דב צבי
 שמש נסים 24/09/2003 שמש אמנון

 אוקרנם ינקיאל 09/01/2004 קנר אשר ברוך
 פולק לופו 15/12/2003 הושקו דחה

 אבוטבול דוד 22/08/1989 אבוטבול רונית
 לוי קלריס 27/01/2004 לוי אברהם

 איזנשטדס לובה 18/12/2002 איזנשטדטמיכל
 איזנשטדט חוסה 03/06/1998 איזנשטדט מיכל

 גולדשטיין ו. יעק 29/05/1987 היבשמן גולדש נזו
 גולדשטיין פולי 13/08/2002 גולדשטיין טוביה

 גיל עמנואל 28/02/1983 גיל עמיחי
 גיל אסקה 22/04/2003 גיל עמיחי

 בנימין הדסה 07/12/2003 אשכנזי רותי
 30/11/2003 אשכנזי רותי

 31/08/2002 גור אליהו
 בועז אהרון שמוא 15/12/2003 בועז יהודית

 פינצבסקי יעקב *14/01/2004 מומשון יולנטה יח
 שטתהייס לזר 03/01/2004 שמרנהייםאנה
 08/01/2004 אילינסקי מניה

 00/00/0000 פולו םסיל
 16/12/2003 כהןרוזה
 26/10/2002 ברק עדי
 08/11/2003 ויסמן לב

 06/02/1991 ברייר לילי
 אהרונוביץ חיים 03/02/1995 אהרונוביץ עמירם
 אהרונוביץ מוסיה 19/05/2003 אהרונוביץ עמירם

 ליטבק פרימה 05/11/2003 שחד רות
 31/10/2000 דרור עדה

 23/03/2003 ניסןאיבלין
 18/03/1986 צדיק של1ס
 11/10/1999 צדיק שלום

 30/12/2003 קפלו הגלד עדנה
 21/01/2004 פלד אריאלה

 06/01/2004 ניימן חיקה
 30/12/2003 לוי יצחק

 28/10/1997 גזית אלונה
 02/08/1983 שימקובלנקה
 20/02/2003 קרבם שלמה

 08/09/2003 כץ פפי
 22/01/2004 שניצר בעז
 24/09/2003 וייס משה

 12/08/2003 בלוך מרים

 בנימין יגאל
 שגב שרה

 גופיו יוסף
 פולן סם

 כהן יעקב
 ברק פרידה
 ויסמן דיבה
 בוייר משה

 דרוו דוד
 ניסן שאול
 צדיק לולו
 צדיק סלם

 הגלד יוהנה
 בן חורין משה

 ניימן יעקב
 לוי זלמהמימבו
 זלוסניק צפורה

 שימקו יוחנן
 קרבס שושנה

 כץ יוסף
 שניצר יקיר

 שפיגל מרגרטה
 בלוד שמואל

ת ו א ו ו  צ
1/56021 
1/56022 
1/56023 
1/56026 
1/56027 
1/56029 
1/56033 
1/56034 
1/56035 
1/56037 
1/56038 
1/56040 
1/56043 
1/56044 
1/56045 
1/56052 
1/56054 
1/56055 
1/56059 
1/56060 
1/56061 
1/56062 
1/56066 
1/56067 
1/56068 
1/56069 
1/56070 
1/56074 
1 /56075 
1/56076 
1/56077 
1/56078 
1/56079 
1/56080 
1/56081 
1/56082 
1/56088 
1/56093 
1/56095 
1/56096 
1/56099 
1/56100 

ם 5285, ב׳ בניסן התשס״ד, 24.3.2004 מי  2446 ילקוט הפרסו



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מכו תיק שם המנות/ה הפטירה

 הרשם לעניגי יחשה בחיפה, שד׳ פל־ים 5 ואי כתת
 הממשלה, חיפה

 (המשך)

 לוסקי דרור
 אביב רבקה חוה

 רגניאנו סובה
 ברגנז1 סופיה

 בשותי אליאס
 לריח יעקב

 רוסו אליעור
 קופלר ברנדד

 מצה אנה אניטה
 ממים שרה

 גומא צפי
 גרינשפוו לאוניד
 גרינשפון לאוניד
 אופרייה סימונה

 שוורץ שרה
 זילברמן מרדכי

 באבא נחום
 רוגינסקי רומן

 וולף רות
 וולף רות

 אג׳באריה אמנה

 ברנפלד ברכה
 פולטשק מלכה

 ברוט צפורה
 אזולאי מימון

 אוגרובה ליודמיל
 אלבויס חנה

 פיינשטיין רחליה
 אפריאט שמחה

 מור אורית
 אברהמ משה

 פיקט רחל רבקה
 רנד בינה

 בהרד לאה
 אסור מירי
 ברק פנחס

 יחיה שושנה
 עינן רונית

 טקסירו שלמה
 לוריג רפאל

 חוסין מוממד חסן
 חוסין מוממד חסן
 חוסי! מזחמד חסן

 רוהסין דורון

 לוסקילוי 10/10/2002
 אביב יוסף 02/02/2004
 ריג׳יניאנו רבקה 26/12/2003
 ברגמן יהונתן 2/02/2004ו
 אלבישס ג׳יריס אי1945/ 09/01
 לרעהרחה 29/11/1984
 רוסו נתן 11/02/2004
 קופלרפרנץ 19/01/2004
 אישביה לווט 01/02/2004
 טמיס שמעון גיל 4/01/2004 ו
 גומא עמיר 26/01/2004
 גרינשפון מניה 30/01/2004
 גוינשפון אברהם 09/08/2003
 אופרייה סטפן 09/06/2003
גן 19/04/2003 יאאו  לו
 זילברמן שמעון 07/12/2001
 באבא נגמה 15/12/2003
 גאיסינסקי לידיה 13/06/1999
 ליאון קלאוס ארת6/05/1998 ו
 ליאוןמריס 02/11/2002
 אגבאריה חוסי! 24/04/1993

02/02/2004 
12/11/2003 
31/01/2004 
02/01/2004' 
05/02/2004 
11/12/2003 
24/05/1988 
10/01/2004 
04/02/2004 
26/09/2003 
13/12/2003 
09/09/2003 
16/10/2003 
03/11/2002 
02/01/2004 
14/01/2003 
10/02/2004 
20/10/2003 
17/01/2004 
20/12/1991 
12/06/1997 
16/02/1996 
18/03/2003 

 דוידוביץ ברוך
 בלאופלד קלרה

 בלום ארנה
 אזולאי יהודה

 אברמוב אירינה
 אלבאום משה

 פיינשטיין סימון
 אפדיאס יעקב

 אורן עדינה
 אברהם אני

 מוקוביצקי טובה
 רנד אשר-זליג

 יעקובסון יוסטינה
 אסור מיה

 ברקוביץ חנה
 אטיאס חנה
 צורי בלנש

 טקסירו דניאל
 וואלדר יוהנה

 חוסיין חסן
 חוסין יוסף

 ספורי חמודה
 רוהטין פרדריק ש

2/15175 
 ו2043/ו
1/20433 
1/20435 
2/20437 
1/20439 
1/20442 
1/20443 
1/20448 
1/20449 
1/20452 
1/20454 
1/20455 
1/20456 
1/20457 
1/20460 
1/20462 
1/20465 
1/20469 
1/20470 
1/20471 
 צןןאות
1 /20330 
1/20331 
1/20332 
1/20334 
1/20337 
1/20338 
1/20340 
1/20341 
1/20344 
1/20345 
1/20346 
1/20349 
1/20351 
1/20353 
3/20111 
1/20168 
1/20358 
1/20359 
1/20360 
1/20363 
1/20364 
1/20365 
1/20368 

 שם המנקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס־
 תיק

 שפדיונם 31/01/2000 שפר סופיה
 נבואני מוחמד 16/10/1983 נבואני עלי מחמד

 אדרי יחיא 05/11/2003 אדרי יוסי
 בר גסי 10/01/2004 אשמן גןלן

 איציק הרש 04/01/2004 שמילוביץ רחל
 כהן דוד 07/11/2002 כהן חיים

 דודמןיוסף 29/12/2003 דוידמן ברוריה
 כחלי חוא 22/10/2002 אבו אלעראדאת מ

 שטורפריעקב 29/01/2004 שמורפר מזל
 תמדאן סליע 30/08/2003־• חמדאן סאלת

 צ׳רנין זינאיזה 18/07/1998 צירנין אלכסנדר
 רבינוביץ עמליה 20/01/2004 לביורבינוביץ
 רבינוביץ אברהם 21/03/1992 לביורבינוביץ

 בולוס מישיל 24/11/2002 בולוס ויויאן
 בחי בדריה 13/01/2002 מורדוך סמדר
 בחי כדורי 16/10/2003 מוךדוך סמדר

 גאלי מוסיין 12/04/1984 מוסין גאלי
 נממיאס יעקב 13/02/2004 נחמיאס מאיר

 גאלי מ1חמד 19/02/1997 גאלי כמאל
 אבו ניל מסעוד 24/10/1991 אבו ניל תיסיר מס

 ביניש מאיר 30/10/2003 ביניש אברהם
 רומן איון 17/01/2004 רומו פני

 פזובסקי פאינה 06/01/2004 פזובסקי גריגורי
 פיירשטיין אלכסנ 12/02/2003 פיירשטיין אלה

 סבאג יעקב 08/08/2003 סבאג יפה
 הופרט רינה 01/11/2003 הופרט דניאל

 סרדיוק ביילה-גיו 30/01/1996 סרדיוק מוה
 כתאנה רשיד 12/09/2003 כתאנה תמימה

 חשמה חליל 02/12/1986 משסה רסמיה חסן
 לוי דנם 17/01/1995 עוזיאל אסתר

 אביטבול פריחה 06/09/2002 אביטל נסים
 סבת סימי 03/07/1992 לוגסי רחל
 וינסר שרה 08/12/2003 חנן וינסר

 סבמ יעקב 10/08/2002 לוגסי רחל
 סבח דוד 24/05/2000 סבמ אסתר
 שפיצר מקסימה 17/10/2003 שפיצר ערן

 חורי רחמים 01/02/2003 מורי גבי
 עמר רחמים 19/10/1995 עטר אברהם
 חם1 חלה 20/05/1997 עמר אברהם

 לוי גמילה 24/11/2003 גבאי שרה
 אסדי מוסטפא 04/03/2001 אסדי מרימ מוחמד

 מאיר שרה 28/10/2001 אפריאמ רחל

 ירושות
1/20357 
1/20361 
1/20362 
1/20366 
1/20367 
1/20370 
1/20372 
1/20373 
1/20374 
1/20377 
1/20380 
1/20381 
1/20382 
1/20383 
1/20384 
1/20385 
1/20386 
1/20387 
1/20390 
1/20391 
1/20392 
1/20394 
1/20396 
1/20400 
1/20401 
1/20403 
1/20405 
1/20406 
1/20407 
1/20408 
1/20410 
1/20412 
1/20413 
1/20414 
1/20416 
1/20421 
1/20422 
1/20424 
1/20425 
1/20428 
4/9342 

2/12459 

ד, 24.5.2004 2447 ׳ ם 5285, ב׳ בניסן התשסי מי  ילקוט הפרסו



 ש0 המבקש/ת
ץ מו  ו

 am המנוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 1/20459 בסגריגורי 24/12/2001 בס יעקב
 1/20461 גדבאןפרתאן 01/04/2001 גדבאן סאלח

 1/20463 פרנקל יצחק 10/07/2003 פרנקל יהודית
 1/20464 סגדו שמואל 20/05/2002 שילוני תמר
 1/20466 שגיא דוד 25/01/2004 שגיא שרית
 1/20467 פולק חיים 28/12/2003 אלנקוה מל

 1/20468 ברוך עמנואל 18/02/2003 ברוך דוד

 לבנה בר עוז, רשם

 הרשם לענעי ירושה בבאר שבע, רח׳ התקוה 4, באר שבע

 הרשם לעניני יחשה בחיפה, שד׳ פל־ים 15א׳ קריה
 הממשלה, חיפה

 (המשף

 שם המרקש/ת
 תאריך

 שם המטה/ה הפטירה
 מס־
 תיק

 טאו ברוך
 נרוזמו יורי

 אנידזר אליהו
 נוולודצקי אינה
 בן זקן אלברט

 בן אשר זורה אולם
 מורדקוביץ׳ אליז

 אוחנה אילנה
 מל יוסף
 טל יוסף

 מחמלי נינה
 קלמנוביץ צבי

 יוקוביצי פרידה
 וייס נפתלי

 אזולאי לאה
 ארולקר נורה

 בלמיו משה
 בן חמו בת שבע

 עחוצוקומו) נילי
 לבני רות

 אוסטרובסקי יפיס
 סולימנמתסני יהוד

 סולימני יהודית
 איזגילוב בבצ׳

 רבינוביץ לילי-מרנ
 נבו ארנון

 חוכין זוניה בו אבר
 שפר נדב

 בוטנרו אבנר
 יחזקאל עליזה
 יחזקאל עליזה

23/05/1994 
16/09/1995 
22/01/2000 
31/08/2001 
07/04/2002 
23/09/2003 
16/10/2003 
18/01/2004 
21/10/2003 
01/08/1999 
08/09/2002 
19/03/1994 

29/11/2003 
27/12/2003 
21/01/2004 
15/11/2003 
29/08/2002 
23/11/2003 
31/01/1994 
11/12/2003 
06/09/2003 
10/10/1999 
05/11/1999 
04/09/2003 
11/01/2004 
26/06/2003 
06/03/2001 
17/08/2003 
04/06/1995 
02/02/2001 

02/07/1995 

 טאוזלטה
 פרוכסמו אלה

 אניחר לונה
 קפלן אריה

 אלרגרבלי פורטו
 בן אשר רפאל

 סורדקוביץ יעקב
 אוחנה יוסף
 טל יהודית

 טל חיים
 טיס פורטונה

 קלמנוביץ לסלו
 ינקוביצי לזר

 וייס לילי
 אזולאי מימון
 ארולקר יוסף
 בלמיו יצחק
 בן חמו אשר

 צוקרמן שפטל
 לבני מרדכי

 אוססרובסקי תמו
 חסני צדיקה
 חסני בנימיו

 איזגילוב שיפרה
 רבינוביץ אהרן

 נבו מקס
 חוכין סופיה
 שפר אליהו
 בוטנרו דוד

 וקולקר משה

 וקולקר נורה

 ירושות
1/8125 
1/8127 
1/8128 
1/8129 
1/8130 
1/8133 
1/8134 
1/8135 
1/8136 
1/8137 
1/8138 
1/8142 
1/8143 
1/8146 
1/8148 
1/8150 
1/8151 
1/8152 
1/8153 
1/8154 
1/8156 
1/8157 
1/8158 
1/8160 
1/8163 
1/8164 
1/8166 
1/8167 
1/8168 
1/8169 
1/8170 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מיו
 תיק

 גלזמן עמי
 גלזמן עמי
 דינר משה
 ציג יעקב

 מקנולטי דנים גיהו
 מואס שלום
 שטרן לאה

 בורגאס אסמהאן
 מוצאלי חיים

 מיזרוחה שםואל
 הראל משה
 להב מיכל

 שבח יחיאל
 אלפסי שולמית

 תירם חנה
 צימברג טובה
 דבידה אסתר

 תיאבת מסעוד
 אנסו! בסט לאל

 כהן לאה
 כהן לאה

 אנסון בסט לאל
 קרוקובסקי ויליא
 ווזנבאום יחזקאל
 רוזננאום יחזקאל

 גבאי שוה
 אוקון גלית

 רייף יחזקאל
 שויפלד יוסף מאיו

 זלץ זליג
 אפריאט רחל
 הרניק מרדכי

 אלקווה גבריאל
 אלחסיד נגה
 גינגולז יוסף

 מחאן דוד

 וילנסקי חביב ארי׳
 יוגב אפרת
 כהן אילנה

 סנדלר רותי
 בס יעקב

18/05/1987 
16/12/1990 
21/12/2003 
01/03/2001 
04/02/2004 
30/01/2004 
03/03/2003 
08/12/2001 
16/10/2003 
31/10/2001 
27/12/2003 
02/12/2003 
18/03/2000 
05/02/2004 
15/11/2003 
15/01/2004 
28/08/2003 
24/01/1995 

 גלזמן אליהו
 גלזמ! ליציה

 דינר פאולינה
 אורליצקי אוה
 מקנולסי גלית

 ויילד אליס
 ארפה אדית

 ברג׳אס ודיע
 קדוש לאה

 מיזרוחה ריבה
 פרבר יהושע
 להב סבינה
 שבח נעמי

 אביסרור סימי
 תרם קמר לבנה

 ביקסין רחל
 דבידח יוסף

 תאבת סלמאן

 בסס אייב אביגא 21/09/2001
 אורהו צבי 21/12/1995
 אורהו מלכה 30/10/2003
 בסט אליעזר משו 05/06/2003
 קרוקובסקי הנרי?1/01/2004ו
 רוזנבאוםיונה 04/01/2002
 רחנבאום וגינה 29/12/2003
24/01/2004 
04/09/2003 
03/06/2002 
29/12/2003 
09/02/1989 
11/05/2002 
26/12/2003 
10/12/2003 
07/03/1992 

 לוי סלומון
 פולק חיה

 אדלר רבקה
 שויפלד משה

 זלץ זליג
 מאיר שמואל
 הרסמן ברנה
 אנקווה אלי

 גולדברג שרה
16/03/2002 y גינגולד אריקה 
 טחאו אברהם 17/01/2000
30/09/2003 
15/03/2003 
16/12/2003 
05/01/2004 
02/11/2003 

 וילנסקי יהודה
 מנדל נסים
 כהן רעיה

ן  סנדלר אהר
 קנפלמן גניה

 צוואות
1/20369 
1/20371 
1/20375 
1/20376 
1/20378 
1/20379 
1/20388 
1/20389 
1/20393 
1/20395 
1/20397 
1/20398 
1/20399 
1/20402 
1/20404 
1/20409 
1/20411 
1/20415 
1/20417 
1/20418 
1/20419 
1/20420 
1/20423 
1/20426 
1/20427 
1/20429 
1/20430 
1/20432 
1/20434 
1/20436 
1/20438 
1/20440 
1/20441 
1/20444 
1/20445 
1/20446 
1/20447 
1/20450 

1/20451 
1/204SS 
1/20458 
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 הרשם לעניני יחשה בבאר שבע, דחי התקוה 4, באר שבע
 תאריך

 שם הםנ1ח/ה הפגודה שם חמבקש/ת
 מסי
 תיק

׳ —י ׳ ו י ׳ ־ — — —  (המשף ״

ן ו וצי יפו  נום־ תאריך 1/5492 לוי פור אייל 18/09/2003 לו

 תיק שם המטח/ה הפטירה שבז המבקש/ת 1/5494 קלינגר מויה 16/11/2002 קלינגריפיס

 ירושות 1/5496 גרמן ינקל 01/06/2003 גרמן פנינה
 1/8171 לייבוניץ סימיליו 2/1998 ו/ 31 ליבוביץ מוקו 1/5497 בשאראת עפיף 07/06/2003 בשאראת נוהא

 1/8172 חזן אברהם 09/05/2001 חזן סוליקה 1/5498 מעדי סאלח 04/11/1983 נזועדי פח

 1/8173 הראל דרורה 20/01/2004 הראל רלי 1/5499 ריישובסקי אליזב 09/11/2000 ריישובםקי סרגיי

 1/8174 סלמןאסתרה 08/02/1993 מלמו משה 1/5501 סבג נסים 11/01/2004 סבג אורן

 1/8175 ברסינסקי אליאס 11/08/2003 ברסינסקידורה 1/5502 שבו אדיבה 26/09/2003 שבו יהושוע,

 1/8176 היינה מרים 08/11/2003 היינה אלי 1/5504 אטון רוזה 01/2003/ו2 אטון רפאל

ת 2/5505 אלפסי ברוך 24/01/2002 דיין ברוריה או ו ו  צ
ל 02/11/2003 דיין ברוריה  1/8126 הלנברג משה 26/12/2000 הלנברג מרגיט 1/5506 אלפסי ש
 1/8131 פיינטוך מיכה 08/02/1986 לב שרה 1/5508 םרוסי חיים 2002/ו20/0 סרוסי רחל

 1/8132 פיינטוךמינדל 08/12/2003 לב שרה 1/5509 שפסו שאקר 12/09/2001 שפסו למיהא
 1/8139 צור דוד 15/10/2003 צור איטה 1/5510 שובסו סופיה 19/02/2003 שובמר ססיון

 1/8140 שושן דוד 07/10/2003 מדינת ישראל הא 1/5511 מקארי מוסא 23/06/2002 עואודה הייג׳ר
 1/8141 קלמנוביץ קטלין 21/10/2003 קלמנוביץצבי 1/5512 ג׳ומעה מחמוד 10/07/1990 ג׳ומעה לטיפה

 1/8144 בנק מסטר מרסיו 06/01/2002 הראל אריעד 1/5513 פיצ׳רסקי ריקרדו 06/07/2003 פיצ׳רסקי ויאולסו
 1/8145 בלומנפלד מגדה 22/07/2003 בלומנפלד מיכאל 1/5514 מרחום ומל 19/06/2002 נורחוס זכריה
 1/8147 3לדמן פליק 23/01/2004 פלדמן אלכסנדר 1/5515 מדחום צדוק 08/09/1993 מדחום זכריה

 1/8149 סתר אליהו 17/12/2003 סרור רחל 1/5517 בחאני שרח 22/11/1995 בחני רפאל
 1/8155 ברנשטיין צפורה 18/06/2003 ברנשטיין ישראל 1/5518 דנן ביבה 22/06/2001 דנן אליהו
 1/8159 ציקבשוילי בורינ 2/07/2003 ו דויסשוילי אלזה 1/5519 דנן ויקטור 22/03/1987 דנן אליהו

 1/8161 הימן משהממסה) 12/02/2004 מצחהיימן) כרמלו 1/5521 שפיצו יצחק 22/02/2003 שפיצר אלון

 1/8162 אינדיצקי אבגני 20/11/2003 אינדיצקי אוליה צוואות
 1/8165 חסאןאבראמינו 17/08/2002 חסן אברהם 2/4648 סורופוב אלכסי 28/03/2003 מורומדבה מריה

 שןשנה אנקור-שניר, רשם 4/5276 עטון יוסף 16/01/2003 כהן אסתר
 1/5483 הדס ושיץ רות 28/08/2000 ושיץעודד

 שןשנה אנקור-שניר, רשם

 הרשם לעניני יחשה בנצרת, רה׳ המלאכה ב, נערת 1/5489 ללוש פורטונה 2/06/2003 ו ללוש ויקטור
 1/5490 קרן אביבה 26/11/1986 מייטלר נאוה
 מס תאריך 1/5493 פרידמן ראובן 31/12/2003 פרידמן משה
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת 1/5495 קרן יעקב דוד 17/01/2004 טייטלר נאוה

ת 1/5500 זועבי עיזאת 27/10/2003 זועבי עאמר שו ו ר  י
 1/5476 צלרינג ראובן 08/01/2004 סלע מיכאל 1/5503 פרד טניה יאנה 21/10/2003 פריידוס ברוך

 1/5477 זאביןפאינה 04/05/1998 סירוסיו םריה 1/5505 אלפסי ברוך 24/01/2002 דיין ברוריה
 1/5478 סירוסין ולאדימר 13/04/2002 סירוטין מריה 1/5507 אברהמי יצחק 23/01/2004 אברהמי חיה

 1/5479 וקנין אלברט 02/02/2003 וקנין חביבה 1/5516 דר סוזן מרגרט 12/01/2004 דר מיכאל םרדכ
 1/5480 סויסה דדה 31/01/2004 סויסה דניאל 1/5520 קמינו יצחק 18/08/2003 קמינר אלי

 1/5481 דהן דוד 14/12/1994 דהן סעדה
 1/5482 נגראלברט 25/11/2003 נגר רחל לבנה בר עוז, רשם

 1/5484 ואנונו פיבי 05/06/2003 ואנונו משה
 1/5485 כעביה נור אלדין 18/07/1997 כעביה מרים
 1/5486 הייב אחמד 21/04/2003 הייב חידדה

 1/5487 אריה משה 21/01/1994 בן ארי מרדכי
 1/5488 שקריאב מינה 09/10/2003 זבולוסני רימה

 1/5491 פיינטיץ הירש צב 10/07/1988 פכט1ביץ דיאנה
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המטח/ה הפטירה

 0762 מיםרי יעקב a1992&2 מיסרי ליגדה
 0508 קורלק יהודית 255.2003 ניסל חוה
 2034 כהן אורה 2a1.2004 כהן יעקב

 3282 הימלפרב דינה 5.1Q2003 הימלפרב דוד
 5592 הימלפרב חנוך 215.1998 הימלפרב דוד

 3449 קטיפה מרים 12.2.2004 אשכנזי קטיפה
 סימה

 0573 ברקוביץ משה 19.12.1980 רוטנר מלבה
 0797 ברקוביץ לאה 27.9.1999 רוטנר מלבה
 3186 וויזל חנה 4.1.2004 שפר דבורה

 6382 לייטנר שרגא 17.2.2004 לייטנר אברהם
 5י25 אליאך אשר 142.2004 אאאך יהודה

 3196 םטרזלי שמואל 23.1.2004 גולדשטיין צפורה
 1575 ענבר שלמה 9.9.2003 ענבר חוה

 6551 בר שלמה 241.2004 בר רחל
 5874 פלוקסמן רבקה 2441998 פלוקסמן מאיר

 2890 גוסדורף הנס U004.31 גוסדורף אלישבע
 4019 דורי שלמה 3ae,1987 דורי עובד
 4027 דורי יונה 1997&.11 דורי עובד

 4301 גלעד חנה 28.12.2003 גלעד מאיר
 6915 חימי וינה 9.1.2004 חיימי יעקב

 8578 מגדל שרה 7.2.2004 מגרל־גרליץ רחל
 97S9 חיימוביץ אליה 6.61990 כפיר משה
 5647 סירי ברכה 24.11.2005 סירי יעקב

 9979 אביעד טוריקה 24.11.2003 אביעד אליהו

 י״א באדר התשס״ד (4 במרס 2004)
 יצחק פרץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
ת ו ע ד ו  ה

ת הדיו, בתיקים המפורטים גשו לבי ע כי הו דו וי י  להו
י ירושה• ו  להלן, בקשות למתן צו

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

 6467 גוטליב מרגיט 11.2.2004 יויס חנה
 2338 פולקר רבקה 32.2004 ו אליהו רינת

 י723 שמחי שלום 2a 1.2004 שמחי זכריה
 8311 חורי אברהם 21.1.2004 דורי דלמנטין

 2930 הלל עואד 52.2001 ו מוגמי מיכל
 4207 הרוש דור 152.2004 הרוש חיים יעקב

 4734 ראבד אליהו 26.10.2005 ראבד דיו־ אשר
 גייזבורג שמואל

 ייעזר
 2646 גינזבורג שלמה 20.2.2004

 י באדר התשס״ד (3 במרס 2004)
 משה הליי, המזכיר הראשי

 ילקוט הפרסומים 5285, ב׳ בניסן התשס״ד. 24.3.2004

 הודעות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב

ת ו ע ד ו  ה

גשו לבית הדין, בתיקים המפורטים ע כי הו דו י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי חיק שם המנוח/ה הפטירה

 9438 פםט הרש 1011.1970 פסט חנת
 6628 מר נחום 231.2004 מר־שרלין מאירה

 3924 סבאג אסתר 141.2004 סבג מאיר
 5335 אדלר משה 1811.1992 אדלר אברהם

 1871 גוני חיים 251.2004 נוני נעמי־נעמה
 0451 מיארה רקטור 29.102003 אסתר מיארה

 4546 עווד שלמה 2S7.1992 עווד לאה
 5321 לוי חיים 17.12004 לוי דליה

 6519 אשר־פריד 57.2003 אשר־פריד שרה
 אליהו

 5921 רונקין בנציון 261.2004 קרבץ ריבה
 3909 גרוםמן משה 101.1981 גרוסמן שפרה

 4345 שטמלו יעקב 54.1988 סטמלר צבי ברוך
 ברקה

 4234 כדורי אליהו 19.2.2004 כדורי אהובה
 6534 פרידמן זהבה 21.2.2004 פרידמן משה
 7291 אזיזוב סולומון 61.2003 יוניה יוכביל

 2430 זיזק דוד 286.20O5 עומר חנה נחמה
 5835 ערמי ברכה 27.31994 ערמי גילה

 3173 בכר ראובן 662002 בכר אריאלה
 2924 צרור דלילה 41.2004 קפויה יפה

 5נ44 שפירא שמואל־ 249.1966 אייזנברג דליה
 יוסף

 2375 גולדשטיין חיים 232.2004 גולדשטיץ לאה
 7663 ברוש מינה־ 132.2004 ברוש מתתיהו

 רבקה
 2121 בן אבו סעדה 49.1997 בן אבו דניאל

 0635 פרקאנסקי 11.52003 גולדגאמר ריבה
 קרסיה

 5246 לזרוביץ זאב 231.2004 ויסמן לזרוביץ יונה
 1נ89 קליבץ אהק 222.2004 קם שושנה

 2317 סינקובר ארנולד 27.11,1977 סינקובר מיכאל
 2825 טינקובר לולה 17.31996 סינקובר מיכאל
 1953 שרני שולמית 221.2004 מרדכי דרורית

 3611 קלו סופיה 7.1.2004 קלו מיכאל
 8911 כשדי אדם 62.2004 כשדי עסיה

 5467 מיטת יהרשע 28.1980 זיגמן ננה
 1222 כהן שרה 511.1999 כהן דינה
 1214 כהן שלמה 28.2000 כהן דינה

 363 ו בישולם שושנה 412.2003 משולם יעל
 S2 64 וייסמן אדיח 1312.2003 כהן קטלין

 2926 הורגיו אריה 30.10.2003 חורגין אסתר
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה

 מילוא נ^ניק
 שולמית

 ניניו לבנה
 אפרגן אלינור

 סגל חתה

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

1512004 
21.12004 
1a72003 

 מילוא מלניק
 מאיר

 ניניו מאיר
 אפרגן מרדכי

 סגל משה

0340 
2196 
9010 

 ב״א באדר התשס״ד (14 במרס 2004)

ן ו ל ק ש א רי ב ו ן הרבני האז ת הדי י  ב

ת ו ע ד ו  ה

ת הדין, בתיקים המפורטים גשו לבי ע כי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ת הפטירה

 בן ורון זהבה
 כהן עופר

 בקשייב יפריים

 אברהם פרץ, המזכיר הראשי

 2604 נאמן ישעיהו 2003*26
ק שלמה 31.1.2004  8815 כ

 5283 בקשייב גלינה 23111003

 כ״ב באדר התשס״ד (15 במרס 2004)

ד ו ד ש א ורי ב ן הרבני האז ת הדי י  ב

ת ו ע ד ו  ה

גשו לבית הדין, בתיקים המפורטים ע בי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנות/ה הפטירה

 אביקסיס רוחמה
 מנשתב שרה

1111.2003 
1.62003 

 אבקסיס יהודה
 מנשרוב דוד

4713 
5132 

 י״א באדר התשם־ד (4 במרס 2004)
 ניסים אדרי, המזכיר הראשי

ל א י ר א ורי ב ן הרבני האז ת הדי  בי

ת ו ע ד ו  ה

ת הדין, בתיקים המפורטים גשו לבי ע כי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 שם המבקש.ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 בוגורד אסיה

 צבי מודאד, המזכיר הראשי

 6522 בוגורד לאוניד 28.22004

 ט״ז באדר התשס״ד (9 במרס 2004)

ורי בנתניה ן הרבני האז ת הדי י  ב

ת ו ע ד ו  ה

ת הדין, בתיקים המפורטים גשו לבי ע כי הו דו י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

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

 0078 פרתי ריימונד 211.2003 פרחי מוריס
 8796 שיפר מליה 22112003 שיפר מרקו

 5523 מולדובן אסתר פולק חיה־רוזה
 8498 גולדברנר שיינה 15.1992 גולדברנר אריה

 7362 יצחק שמעS7.20O3 p שמעון יצחק
 1265 כהן שושנה 241.2004 בהן עזריהו

 7426 חזיז הילין 11.1.2003 חזיז יעקב
 6514 מילניצקי 2611004 מילניצקי רבקה

 אברהם
 3617 בן דוד עליזה 24.11.2003 בן דוד בנימין

 ט״ז באדר התשס״ד (9 במרס 2004)
 יהושע ישראל בייץ, המזכיר הראשי

בות רי ברחו ו ן הרבני האז י ת הד י  ב

ת ו ע ד ו  ה

גשו לבית הדין, בתיקים המפורטים ע כי הו דו י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

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

 6054 פופוביץ ישראל 152.2004 פופוביץ אסתר
 0754 שוורץ הרי 8.2.2004 שוורץ זיקלין
 1090 בהן רוזה 1212003 כהן אברהם
 8811 מלמוד אליזבטה 19.10.2001 בלוגורודסקי

 יקטירנה
 5C15 ויזנפלד מריס 24.31977 אבידור יעקב

 (־935 בדר אליעזר 9.2.2004 בדר רוזל
 4153 וקסברג ישראל 1.6.1995 וקסברג רתל

 0019 טגר זלמה 310.2003 גרםי אסף
 4202 לב יעקב 10.2.2004 לב מלכה

 כ״א באדר התשס״ד במרס 2004)
 חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

רי בטבריה ו ן הרבני האז י ת הד י  ב

ת ו ע ד ו  ה

ת הדין, בתיקים המפורטים גשו לבי ע כי הו דו י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 3561 שפר שלמה 29.1.2004 שפר צופיה
 9740 שמעון ישראל 22.2004 שמע1ן ש1שנה

 ילקוט הפרסומים 5285, ב׳ בניסן התשס״ד, 243.2004 2451



ץ גיאת.  והמבקשים: רונן לב ואחרים, ע־י ביב ע• יי -
זורוב 68, תל אביב.  מרח׳ ארלו

גשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2004.ן־ הו
 לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק אה החברה הנזכרת
ושב שמע בפני ביה המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 17.5.2004 בשעה 8.30.  בדי

 בל נושה או משתתף של החברה האמירה הרוצה
 לתמוך במתן צו בעני! הבקשה או להתנגד לבך רשאי
ן י ת עירך הד פיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו  להו

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על י־עונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
ע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום י  באופן שתג

.10.5.2004 

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

 רון גיאת, עו״ד
 בא כוח המבקשים

פו ב-י  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 היק :••:•רדי 107/04 ו

, התשמ׳ ג - 1983,  בענין פקודת התברות [נוסח הדש]

ר יצרני תובנה בע״מ ! פירוק תברת שד  ובעני

ן ו ן לצי  והמבקש: מרדכי אגסי, מרח׳ הכינור 10׳ ד ראשו
.75575 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 20.1.2004 הוגשה בקשה
ב לפרק את החברה הנזכרת  לבית המשפט המחוזי בתל אבי
ושב שמע בפני ביה המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 31.5.2004 בשעה 8.30.  בדי

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך. רשאי
ן י ת עורך הד  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו

 שלו, לאחר שימסור למבקיט הודעה על רעונו *ה

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר
ו לפי המען הנ״ל. ע לידי י  באופן שתג

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

י אגסי. המבקש ג ד ד  מ

פו ב-י  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 04׳ 7 י ו ו

. ההשמ״.:-1983  בענין פקודת החברות [נוסח חדש.:

ן בתי קפה בעימ, הים ־ ר ן פירוק חברת י  ובעני
 308160-4- 51, מרח׳ פרלוק 5, תל אביב,

־ דניאלה ר י ב ב ע  והמבקשים: עובדי החברה, עי
ב ני680, טלי  יעקובי, מבית שרבט, רח׳ קויפמן 4. הל אבי

 03-5100189, פקס 03-5160960.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 21.1.2004 דזוגעד, בקשה
ב לפרק את החברה הנזכרת  לבית המשפט המחוזי בתל אבי
ושב שמע בפני ביה המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו הי

ן ביום 27.5.2004 בשעה 6.30.  בדי

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
 בב־ת המשפט המחוזי בירושלימ

 תיק אזרתי 908/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

ן פירוק עמיתה צפנת פענח, עייר 58-023204-9,  ובעני
ן מהודר,  והמבקש: ירתמיאל ברלין, ע״י ב״ב עו״ד שמשו

 מרח׳ בן זכאי 23, בני ברק 51482.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.1.2004 הוגשה בקשה
רושלים לפרק את העמותה הנזכרת  לבית המשפט המחוזי בי
ושב שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 3.5.2004 בשעה 9.30.  בדי

 כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה
ך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמו
ן ת עורך הדי  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו

נו זה. דעה על רצו  שלו, לאחר שימסור למבקש הו

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 18.00 די ע לי י  באופן שתג

 ביום 27.4.2004.

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

ן מהודר, עו״ד  שמשו
 בא כוח המבקש

זי בירושליס  בבית המשפט המחו
 תיק אזרחי 913/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], החשמ״ג-983ו,
בה וכולל עצי חיים דיעגעט, שי ן פירוק העמותה י  ובעני

 ע״־־ 58-002467-7,
 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מיכל רוזנבוים,
רושלים  מרח׳ כנפי נשרים 15, בית התאומים, ח״ד 34071, י

.91340 

 נמסרת בזה הורעה, כי ביום 3.2.2004 הוגשה בקשה
רושלים לפרק את העמותה הנזכרת זי בי לבית המשפט המחו . 
ושב  לעיל. וכי בקשת פיר־ק זו הישמע בפני בית המשפט הי

ן ביום 17.5.2004 בשעה 9.30.  בדי

 בל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
ן ת עורך הדי  להופיע בשעה הבירור, אס בעצמו אי באמצעו

נו :ה.  שלו לאחר ׳שימסור למבקש הודעה על רצו

 את ההודעה יש למסור למבקש. או לשלחה בדואר,
ו •־יפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי די ע לי י  באופן שתג

ן עד השעה 12.00. ו דה לפני מועד הדי ו נ  ע

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,
 תמורת תשלו•, העתק מבקשת הפירוק,

 מיכל רוזנבוים, עו״ד
 באת כוח המבקש

פו ב-י  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי
רתי 1022/04 אז  תיק .

ץ פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,  בעג
שראל בע״מ, ת״פ ! פירוק הברת גרפנט י  ובעני

,51 -071500-6 

24.3.2004 . ו י ס ש ת ן ר ס י נ ם 5285, ב׳ ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  2452 י



 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
ה 3.30 ו ע ש ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ די ע לי י פן שתג  באו

ום 25.5.2004.  בי

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

ד ־  פ׳ מורוז, עו
 בא כות המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-י&ו

 תיק אזרחי 75/04 ו ו

ן פקודת התברות [נוסח תדש], התשמ״ג-1983, י  בענ

רותי תוכנה בע״מ, ת״פ ן פירוק תברת אייקון שי י  ובענ
,51 -293740-0 

ה דלי י דינר, ע״י ב־כ עו״ד או עד י ו  והמבקשות: מיה לו
ן לב ימר 5, בני עד אטינגר, מרת־ אופנהי י גגר ו/או אב י-אטי  לו
 הפארק, פארק ת.מ.ר, רחובות 76701, טל• 08-9477094, פקס

.08-9477095 

גשה בקשה ום 3.2.2004 הו  נמסרת בזה הודעה, כי בי
ב לפרק את החברה הנזכרת י בתל אבי ז  לבית המשפט המתו
שב ו שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, ובי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 2.6.2004 בשעה 8.30. י  בד

רה הרוצה  כל נושה או משתתף של ההברה האמו
י א ש ן הבקשה או להתנגד לכך, ר ך במתן צו בעני  לתמו
ן י רך הד ת עו ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש ע ב פי  להו

ו זה. נ ר למבקשות הודעה על רצו  שלו, לאחר שימסו

ש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
דיהן לפי .המען הנ־ל לא יאוחר משעה ע לי י פן שתג  באו

 19.00 ביום 26.5.2004.

בקש זאת, ימסרו המבקשות,  לנושה או למשתתף שי
רת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.  תמו

 אביעד אטינגר, עו״ד
ת  בא בות המבקשו

ו פ ב-י י בתל־אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 94/04 ו ו

ן פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,  בעני

ן פירוק תברת נ.ד. סעדיה בע־מ, י בענ  ו

ל י  והמבקשים: ניסים נמדר ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד אי
ב 62038, טל׳ דל המאה, רח׳ אבן גבירול 124, תל אבי  גור, ממג

 23ו03-5243, פקס 03-5243101.

גשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.2.2004 הו
ב לפרק את החברה תנזכרת י בתל אבי ז ת המשפט המחו  לבי
ושב ע בפני בית המשפט הי מ ש י  לעיל, וכי בקשת פירוק זו ת

ן ביום 3.6.2004 בשעה 8.30. י  בד

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש
י א ש ן הבקשה או להתנגד לכך, ר ך במתן צו בעני  לתמו
ן י רך הד ת עו ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש ע ב פי  להו

ו זה. נ דעה על רצו ר למבקשים הו , לאחר שימסו  שלו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

2453 

ף של החברה האמורה הרוצה ת ת ש  בל נושה או מ
י ך במתן צו בענק הבקשה או להתנגד לבך, רשא  לתמו
ן ת עורך הרי ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש פיע ב  להו

ו זה. נ דעה על רצו  שלו, לאתר שימסור למבקשים הו

ש למסור למבקשים, או לשלתה בדואר, דעה י  את ההו
דיהם לפי המען הנ״ל לא יאותר משעה ע לי י פן שתג  באו

 12.00 ביום 17.5.2004.

בקש זאת, ימסרו המבקשים,  לנושה או למשתתף שי
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 דניאלה יעקובי, עו׳׳ד
 באת כות המבקשים

ו פ ב-י  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי
 תיק אזרתי 1347/04

, התשמ״ג-983ו, ן פקודת החברות [נוסח תדש] י  בענ

ות אלחוטיות י ג לו ו לדט-טבנ ן פירוק חברת מו י  ובענ
 בע״מ,

ן לציון, טל׳  והמבקשת: רגינה רוזן, מרח׳ דן 13/4, ראשו
.03-9624044 

גשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, בי ביום 15.3.2004 הו
ב לפרק את החברה הנזכרת י בתל אבי ז  לבית המשפט המחו
שב ו שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 7.6.2004 בשעה 8.30. י  בד

ף של ההברה האמורה הרוצה ת ת ש  בל נושה או מ
י ן הבקשה או להתנגד לכך, רשא י ך במתן צו בענ  לתמו
ן י ת עורך הד ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש  להופיע ב

נו זה. דעה על רצו ר למבקשת הו  שלו, לאתר שימסו

ש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
דיה לפי המען הנ״ל לא יאותר משעה 13.00 ע לי י  באופן שתג

 ביום 27.5.2004.

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

 רגינה רוזן, המבקשת

ו פ ב-י  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 57/04וו

ן פקודת החברות [נוסח חדש], התשמיג-1983,  בעני

רא ת בע״מ, מרת׳ שפי י ן פירוק חברת הנעה חשמל י  ובענ
ן לציון.  3, ראשו

י ב״כ עו״ד פ׳ מורוז ו/או מ׳  והמבקש: ולרי רוזנטול, ע״
ן 65, בניני טויוטה, מגדל ^ גאל אלו ין, מרח• י  לרנר-קלי
ב 67443, טלי 03-5618626, פקס 5618613-  קומה 22, תל אבי

.03 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 2.2.2004 הוגשה בקשה
ב לפרק את החברה הנזכרת י בתל אבי ז  לביח המשפט המחו
שב ו שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 31.5.2004 בשעה 8.30.  בדי

 בל נושה או משתחף של החברה האמורה הרוצה
י ן הבקשה או להתנגד לכך, רשא ך במתן צו בעני  לתמו
ן י ת עורך הד ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש פיע ב  להו

ו זה. נ דעה על רצו ר למבקש הו  שלו, לאחר שימסו

24.3.2004 , ד ם 5285, ב׳ בניסן התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרהי 289/04ו

ן פקודת החברות [נוסח חדש], ההשמ׳׳ג-983 ו,  בעני

ד היקפי ו י צ ן פירוק חברת קי פי סי מחשבים ו י  ובענ
 בע״מ, ת״פ 51-134132-3, מרת׳ המנהרה 16, הרצליה

,46586 

רדי ו/או ר׳  והמבקש: אורן גל, ע״י ב״ב עו״ד אביחי נ׳ ו
ן ו/או צ׳ אברנ׳יל, מדרך י  בנין ו/או א׳ פישמן ו/או י׳ ברנשטי
 בן גוריון 24, בית ליגב, רמת גן 52573, טל׳ 03-7526633, פקס

.03-7526888 

 נמסרת בזה הורעה, בי ביום 26.2.2004 הוגשה בקשה
ב לפרק אח החברה הנזכרת  לבית המשפט המחוזי בתל אבי
ושב שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

 בדין ביום 9.6.2004 בשעה 8.30.

 בל נושה או משתתף של תהברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
ן רך הדי ת עו  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו

דעה על רצוני זה  שלו, לאחר שימסור למבקש הו

ש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
ו לפי המען הנ־ל לא יאוחר מיום די ע לי י  באופן שתג

.2.6.2004 

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

 אביחי נ׳ ורדי, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יהו

 תיק אזרחי 1329/04

 בענין פקודת התברות [נוסח חדש], ההשמ״ג-1983,

ועצים בע״מ. יצמן י י יל ו ו ן פירוק חברת נו  ובעני

ד יינתן דה פר־ס, ו  והמבקש: אוסיפ ויצמן, ע״י ב״כ ע
ורוב ו, רמת גן. ז  מרת׳ ארלו

 נמסרת בזה הודעה. כי ביום 10.3.2004 הוגשה בקשה
ב לפרק את החברה הנזכרת  לבית המשפט המחוזי בתל אבי
ושב שמע בפני ביר. המשפט הי כי בקשת פירוק זו תי ו ' , ל  לעי

 בדין ביום 16.6.2004 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
י ך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך. רשא  לתמו
ן ת עורך הדי ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש פיע ב  להו

דעה על רצונו זה.  שלו, לאחר שימסור למבקש הו

ש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
ו לפי המען ה1.״ל לא יאוחד משעה 13.00 די ע לי י  באופן שתג

 ביום 9.6.2004.

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

־ד  יונתן דה 6ריס, עו
 בא כוח המבקש

ע לידיהם לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה י  באופן שתג
 2.00 י ביום 27.5.2004.

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

 אייל גור, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 1211/04

ן פקודת התברות [נוסת תדש], התשמ־ג-983ו,  בעני

ן פירוק תברת אוריאלי ליבנה בע״מ. י  ובענ

 והמבקשות: בטון גליל ים ובטון פל ים בע״מ, ע״י ב״ב
ב 61205. ב פריצקי, מרח׳ הארבעה 10, תל אבי  עו־ד אבי

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.2.2004 הוגשה בקשה
ב לפרק את התברה הנזכרת  לבית המשפט המחוזי בתל אבי
ושב שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

 בדין ביום 19.5.2004 בשעה 8.30.

ל החברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש
ך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמו
ן י ת עורך הד  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו

ו זה. נ  שלו, לאתר שימסור למבקשות הודעה על רצו

ש למסור למבקשות, או לשלתה בדואר,  את ההודעה י
דיהן לפי המען הנ״ל. ע לי י  באופן שתג

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אביב פריצקי, עו״ר
 בא כוח המבקשות

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1264/04

ן פקודת החברות [נוסת תדש], התשמ״ג-983ו,  בעני

ו טקסטיל בע״מ, י ן פירוק חברת תד י  ובענ

בדי החברה, ע״י ב״ב עו״ד גלעד בכר,  והמבקשים: עו
לש, קומה 39, תל אביב 67023,  ממרכז עזריאלי, המגדל המשו

 טלי 6913999 - 03, פקס 03-6913998.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.2.2004 הוגשה בקשה
ב לפרק את החברה הנזכרת זי בתל אבי  לבית המשפט המתו
ושב שמע בפני בית המ׳שפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ן ביום 8.6.2004 בשעה 8.30.  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמו
ן י ת עורך הד  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו

ו זה. נ דעה על רצו  שלו, לאחר שימסור למבקשים הו

ש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההודעה י
ע לידיהם לפי המען הנ״ל. י  באופן שתג

בקש זאת, ימסרו המבקשים, ושה או למשתתף שי  לנ
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גלעד בבר, עו״ד
 בא כוח המבקשים

24.3.2004 , ד ם ש ת מים 5285, ב׳ בניסן ה  2454 ילקוט הפרסו



 בבית המשפט המחוזי בחיפה בבית המשפט המחוזי בנצרת
 תיק אזרחי 1017/04

 בענק פקודת התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ז,

ן פירוק תברת כל בו לזגג בע״מ, י  ובענ

שראל (זכוכית שטוחה) ניציה אמריקה י  והמבקשת: פי
ד שטמר, מרח׳ אבא הלל 7, רמת גן  בע־מ, ע״י ב״כ עו״ד אהו

.52522 

גשה בקשה ום 2004.ו.26 הו  נמסרת בזה הודעה, כי בי
י בנצרת לפרק את החברה הנזכרת ז  לבית המשפט המחו
שב ו ע בפני בית המשפט הי מ ש י  לעיל, ובי בקשת פירוק זו ת

ן ביום 29.4.2004 בשעה 9.00. י  בד

ל ההברה האמורה הרוצה  בל נושה או משתתף ש
ן הבקשה או להתנגד לכך, רשאי ך במתן צו בעגי  לתמו
ן י ת עורך הד ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש פיע ב  להו

ו זה. נ דעה על רצו ר למבקשת הו  שלו, לאתר שימסו

ש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
דיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 14.00 ע לי י פן שתג  באו

 ביום 20.4.2004.

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

 אהוד שטמר, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרתי 5021/04

, התשמ״ג-1983, ן פקודת התברות [נוסת תדש]  בעני

ת שק (1999) בע״מ, ו ר ד ן פירוק תברת סופר ש י  ובענ

ן י י החברה, ע״י ב״כ עו״ד ני הורנשטי בד  והמבקשים: עו
ן, מרח׳ אבן גבירול י ן ו/או ש״א הורנשטי י  ו/או ג׳ הורנשטי
ב 61222, טל׳ 03-5220010, פקס  121, ת״ד 22242, תל אבי

.03-5270519 

ום 12.1.2004 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי
ע לפרק את ההברה הנזכרת ב י בבאר ש ז  לבית המשפט המחו
שב ו ע בפני בית המשפט הי מ ש י  לעיל, וכי בקשת פירוק זו ת

ן ביום 2.5.2004 בשעה 9.00. י  בד

ל ההברה האמורה הרוצה  כל נושה או משתתף ש
י א ש ן הבקשה או להתנגד לכך, ר ו בעני ך במתן צ  לתמו
ן י ת עורך הד ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש פיע ב  להו

ו זה. נ דעה על רצו ר למבקשים הו , לאתר שימסו  שלו

ש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
דיהם לפי המען הנ־ל לא יאותר משעה ע לי י פן שתג  באו

 13.00 ביום 22.4.2004.

בקש זאת, ימסרו המבקשים,  לנושה או למשתתף שי
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ד ר  אלון הורנש«זיין, ע
 בא בוח המבקשים

 תיק אזרחי 82/04

, התשמ״ג-1983, ן פקודת התברות [נוסח תדש]  בעני

ו בע״מ, י א ובנ ת מטר אלי י ן פירוק תברת מאפי י  ובענ

ן ו/ ואב סלומו ״ד י  והמבקש: נימר אבו־רוקן, ע״י ב״כ עו
ור-מור, מרת׳ כל מז ב ו/או מי כי ו/או דן שג בארי ד מו א מ  או ע
ר 5, ת״ד 4882, חיפה 31048, טלי 04-8671520,  מעלה השתרו

 3ק0 04-8670564.

 נמסרת בזה הודעה, כי• ביום 13.1.2004 הוגעוה בקשה
י בהיפה לפרק את ההברה הנזכרת ז ת המשפט המתו  לבי
שב ו שמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תי

ום 28.4.2004 בשעה 9.00. ן בי י  בד

ל החברה האמורה הרוצה ף ש ת ת ש  כל נושה או מ
ן הבקשה או להתנגד לכך, רשאי ו בעני ך במתן צ  לתמו
ן י רך הד ת עו ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש פיע ב  להו

ו זה. נ דעה על רצו ר למבקש הו  שלו, לאתר שימסו

ש למסור למבקש, או לשלתה בדואר, דעה י  את ההו
ו לפי המען הנ״ל. י ד ע לי י פן שתג  באו

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

־ד  עמאד מובאריבי, עו
 בא בות המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה
 תיק אזרחי 89/04

, התשמ״ג-983ו, ת [נוסח תדש] ן פקודת התברו  בעני

ן פירוק חברת אבן זהב קבלנות בע״מ,  ובעני

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב־כ עו״ר רמי אטיאס,
בל 11, רמת גן 52522.  מרח׳ תו

גשה בקשה ום 18.1.2004 הו  נמסרת בזה הודעה, כי בי
ת המשפט המחוזי בתיפה לפרק את החברה הנזכרת  לבי
ושב ת המשפט הי ע בפני בי מ ש י  לעיל, וכי בקשת פירוק זו ת

ן ביום 29.4.2004 בשעה 9.15. י  בד

ל החברה האמורה הרוצה ף ש ת ת ש  כל נושה או מ
ן הבקשה או להתנגד לכך, רשאי י ו בעג ך במתן צ  לתמו
ן י ת עורך הד ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש ע ב פי  להו

ו זה. נ דעת על רצו  שלו, לאתר שימסור למבקשת הו

ש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
דיה לפי המען הנ״ל לא יאותר משעה 8.30 ע לי י פן שתג  באו

ום 22.4.2004.  בי

בקש זאת, תמסור המבקשת,  לנושה או למשתתף שי
רת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.  תמו

 יואב בפיר, רו״ת
 המפרק הזמני

2455 24.3.2004 , ר ם 5285, ב׳ בניסן התשס״ מי לקוט הפרסו  י



 הודעות מאת הכונס הרשמי
 הודעת על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

ז חיפה  מחו

 מס. תיק תארין סיבת גיטול
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 ש0 החייב/ת ת׳׳ז כתובת

 שץאבי 56043508 ספיר 58, זכרו! יעקב 9765 181/00 22/12/03 דחיית בקשח

 אחמד אחמד 59470864 , כפר אעבלין 10165 71/01 31/12/03 דחיית בקשה

 ברקוביץ איציק 69133221 כצנלסון 32-ת.ד. 255, קרית 10425 461/01 25/12/03 דחיית בקשה

 משה חי דלית 54749817 נהלל 6, חדרה 10699 180/02 28/12/03 דחיית בקשה

 אוחנה יוסף 22447502 ארלוזורוב18,קרית אתא 10739 215/02 31/12/03 דחיית בקשה

 ברקוביץ דורית 58335423 שד׳ כצנלסון 32, קרית אתא 10989 504/02 25/12/03 דחיית בקשה

 מדמון גדעון 22132351 הרימון 17/23, כרמיאל 10997 514/02 28/12/03 דחיית בקשה
 וכטר שלמה חיים 57366916 הנגב 18 ,גבעת אולגה 11012 307/02 24/12/03 דחיית בקשה

 שמאס רשיד 53816641 הנזירות 21, חיפה 11015 533/02 30/12/03 דחיית בקשה
 ספורי ענאיה 55808901 י,טמרת 11071 610/02 30/11/03 דחיית בקשה
 ספורי לוטפי 56298003 , סמרה 11072 611/02 30/11/03 דחיית בקשה
o ראמה 11272 209/03 31/12/03 דחיית בקשה  ענבר נוהאד 23133051 חיילים משוחררים ,

נ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון ן הכו  לבנה בר עוז, עו״ד, סג

יש ו בביהמ׳ י ס, אסיפות נושים ראשונית ומועד הדי  הודעות על מתו צווי פמי

 מחוז תל- אביב

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קייס אסיפת
 נושים יאשוגה

 תאריך מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנייר

 שם חחייג/ת ת״ז כתובת

i 
00:00 00/00/00 

 גזית דרור יהז׳14ע 59254177 הרב קוק 31,הרצליה 14657 1749/02 ¿ [06/08/02) 00/00/00 00• 00

 ונגר רב 53460432 נחל שורק 13 ,כפר יונה 14753 1930/02 02/10/02 17/10/04 14:00 00/00/00 00:00

 ינגר מרתה 67396481 נחל שורק 13 ,כפר יונח 14754 1929/02 02/10/02 17/10/04 14:00 00/00/00 00:00

 דניאל עדנה 57251621 התמר 16/9,נוה מונסון 15443 1921/03 04/02/04 03/05/05 13:00 00/00/00 00:00

 קרומהורן יעקב 45678117 הסתדרות 27,לוד 15444 1872/03 29/01/04 14/03/05 13:00 00/00/00 00:00

 דהוק׳ בנימין 45711041 שפרינצק 10, אור יהודה 15469 1909/03 12/02/04 05/04/05 14:00 00/00/00 00:00

 או/׳1ר אלונה 304599384 שטרית 8,פתח תקוה 15497 1951/03 27/08/03 09/01/05 13:30 00/00/00 00:00

 נגרין אבי 23629165 חדנס18,רמתגן 15518 2052/03 30/12/03 03/05/05 13:30 00/00/00 00:00

 מזרחי משה 28498368 החצב 4,בני עייש 15559 1037/04 08/02/04 07/03/05 14:00 00/00/00 00:00

 צייםמריו ליאור 69276319 טבנקין 19,הרצליה 15594 2099/03 01/02/04 27/03/05 13:00 00/00/00 00:00

 צייסמרי! אמיליה 26709501 טבנקין19,חרצליח 15595 2100/03 01/02/04 27/03/05 13:00 00/00/00 00:00

 שרעבי אבנר׳ 54262076 חגי 13,פתח תקוה 15633 1091/04 01/02/04 19/01/05 14:00 00/00/00 00:00

 אליב אזפליה 312915390 חמה 91/11,רעמה 15659 2210/03 17/02/04 04/04/05 14:00 00/00/00 00:00

 סמולר יעקב 54728100 אחוות 115,רעננה 15680 2224/03 24/02/04 10/05/05 14:00 00/00/00 00:00

 זמיר טל 34485995 שדי שאול המלד 4,תל-אבי1 15682 1073/04 19/01/04 05/04/05 13:00 00/00/00 00:00

 ילקוט הפרסומים 5:85, כ׳ בניסן ההשס־ז־. 24.3.2004



 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תארין מתן
 צו כינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
י ״ » 

 שם החייב/ת ת״ז כתיבת

 שגיא נדב 22731178 טל שחר ,מושב טל שחר 15692 1018/04 28/01/04 04/05/05 13:00 00/00/00 00:00

 שגיא יפתח 23714769 טל שחר,טל שחר 15693 1017/04 28/01/04 04/05/05 13:00 00/00/00 00:00

 ל1י פנינה 52064052 הדקל 6,תל־אביב 15719 1099/04 08/02/04 29/03/05 14:00 00/00/00 00:00

 סבג יהודית 52290913 פיסקר 35/6 ,תל-אביב 15720 1101/04 09/02/04 08/05/05 14:00 00/00/00 00:00

 אילוו אלי 64875503 איתמר בן אבי 27,נתניה 15729 1173/04 09/02/04 08/03/05 14:00 00/00/00 00:00

 ליאנ׳ ישראל 56129653 110 ,כפר אוריה 15733 1214/04 16/02/04 09/05/05 14:00 00/00/00 00:00

 םרי נושה 53907747 הגולן 87,תל-אביב 15744 1161/04 18/02/04 03/04/05 13:00 00/00/00 00:00

 דח0 משה 10142008 סמילנסקי 25,נתניה 15745 1148/04 12/02/04 28/02/05 14:00 00/00/00 00:00

00:00 00/00/00 14:00 28/02/05 12/02/04 11̂  דרוס ט1בה 3222122 סמילנסקי 25,נתניה 15746 7/04

 כהן יצחק 68328160 רזיאל 25,פתח תקוה 15754 1112/04 26/01/04 29/03/05 13:00 00/00/00 00:00

 בלול יצחק 50421817 רמז 22,ראשל״צ 15763 1124/04 05/02/04 18/01/05 14:00 00/00/00 00:00

 וזנה יפה 67601385 הדקל 5,אור יהודה 15764 1128/04 27/01/04 09/03/05 13:00 00/00/00 00:00

 אבן חן חיים 25648452 עמק יזרעאל 42,בני ברק 15774 1231/04 19/02/04 05/04/05 13:00 00/00/00 00:00

 חאגיזאדה חכינזי ג0> 11220787 קרן היסוד 5,בת ים 15773 1150/04 04/02/04 20/03/05 13:30 00/00/00 00:00

 גור-לביא מיכאל 9156142 עמיעד 13,יפו־ת״א 15803 1195/04 18/02/04 04/05/05 14:00 00/00/00 00:00

 שטיין עופר 55649248 צאליס 18,חולון 15796 1221/04 23/02/04 30/03/05 14:00 00/00/00 00:00

 פיס יעקב 64418874 קרן היסוד 1/19,רעננה 15830 1257/04 24/02/04 13/03/05 13:30 80/00/00 00:00

 לנקרי אשר 26843193 חוית חמש 24,חולון 15854 1262/04 24/02/04 04/04/05 13:00 00/00/00 00:00
ב י בתל אבי ז מו בביהמ״ש המחו י תקי נים י ו , הדי ב י ג ו ברח׳ השלושה 2, תל א ״ נ ו י הכ ד מו במשר פות יתקי  אסי

נ״ר, מנהל מחוז תל- אביב ן הבו ״ד, סג עו גר, י לג י סף ז ו  י

 מחוז בארי שבע

 מועד הדיון
 ושעה

 מועד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

ן מתן י  תאי
 צו כינוס

 מס. תיק
 כיהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 אייזיק סלומון 68354851 221/24,אילת 7896 5053/04 01/02/04 16/05/04 12:00 07/09/04 09:30
 יוסף יואל S2042066 שבט בנימין 24/3,אשדוד 7897 5048/04 01/02/04 16/05/04 11:00 07/09/04 09:30
 יוסף רינה 55859409 שבט בנימין 24/3,אשדוד 7898 5049/04 01/02/04 16/05/04 11:00 07/09/04 09:30
 משה יאיר 54105739 מושב גבעולים 30, 7901 5055/04 01/02/04 16/05/04 09:00 07/09/04 09:30
 משה יפה 56181S97 מסי 30 ,גבעולים 7902 5054/04 01/02/04 16/05/04 09:00 07/09/04 09:30
 יצחק אמיר 54559083 השומר 5/1,באר שבע 7903 5068/04 05/02/04 16/05/04 10:00 07/09/04 10:30
 מועל• גיא 38631594 נטפים 14/23,אילת 7907 5066/04 04/02/04 17/05/04 11:00 07/09/04 10:00
 תורגימן אילנה 56492879 מושב מבטחים 80,ד.נ.חנגב 7908 5067/04 04/02/04 17/05/04 10:00 07/09/04 10:00
 לעםרי יצחק 33466335 בר ניסן 6/12,באר שבע 7910 '5077/04 12/02/04 07/07/04 10:00 07/09/04 10:30
 נזיארה של1ם 57776692 משק 57 ,שדת דוד 7916 |5080/04 12/02/04 13/06/04 09:00 07/09/04 11:00
 מיארה מרים 22119275 משק 57 ,שדה דוד 7917 ||5081/04 12/02/04 13/06/04 09:00 07/09/04 11:00

י בבאר שבע ז מו בביהמ״ש המחו י ונים יתקי , הדי ע ב י הכונ״ר ברח׳ התקווה 4, באר ש ד מו במשר ת יתקי פו  אסי

־ שבע ז באי , עו״ד, סגן הכונ״ד, מנהל מחו ר י -שנ י  שושנה אנקו

2457 24.3.2004 , ם 5235, ב׳ בניסן התשם״ד מי  ילקוט הפרסו



 הודעות על הכתו* 0שיטת רגל

 מחת ירושלים

ד מתן צו י  תאי
 פשיטת רגל

 מס. תיק
 גיהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

פ החייב/ת ת״ז כתובת  ש

 ימין יעקב 49352982 תא דואר 03547, מבשרת ציון 3882 633/02 01/03/04

 פרג׳ רוני 76907948 אורגוואי 12, ירושלים 3898 737/03 04/12/03

 אחיטוב אסתר 58351115 ישוב ורד יריחו 43, ורד יריחו 3907 774/03 11/01/04

 מועלם כוכבה 54904685 נוה יעקב 3/18, י-ם 3901 817/03 01/03/04

 מועלם אמנון 54851266 נוה יעקב 3/18, י-ם 3900 818/03 01/03/04

׳ עו״ד, סגן הכוג״ר, מנהל מחוז ירושלים ג  בת-שבע אברך בר טו

 מחוז תל־ אביב
 תאריך מתן צו

 פשיטת רגל
 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 שם החייג/ת ת׳׳ז כתובת

 עין אלי הרצל 22260715 מח״ל 51, ת״א 12692 2828/99 19/02/04

 אדטו שמעון רונן 57246977 שחר 1, ת״א 12980 1704/00 19/02/04

 צוק גיורא 9034455 יריחו 28\13, חולון 13243 1949/00 18/02/04

 צוק עופרה 3253150 יריחו 28\13, חולון 13244 1948/00 18/02/04

 פרחי שמואל 4568085 הנגב(אצל מש׳ ט 39/6, אריאל 13769 1527/01 22/02/04

 שם טוב דליה 55715163 אחד העם 1, רעננה 14283 1205/02 19/02/04

 שם טוב מאיר 22328173 אחד העם 1, רעננה 14284 1204/02 19/02/04

 אקב ויקטור 50449859 הרברטסמואל16, ראשל״צ 14327 1250/02 24/02/04

 אברהם רחל 38721296 בוגרשוב 46, תל-אביב 14372 1313/02 19/02/04

 אשכנזי שלמה 10626091 שד׳ העצמאות 32/9, בת ים 14713 1830/02 22/02/04

 פפרבריג אילן 55720874 הרפסודה 46, ראשל״צ 14816 2074/02 19/02/04

 צובארי אוריאל 56816192 שמואל הנביא 6, ראשל״צ 14814 2082/02 17/02/04

 ברקאי(ברקוביץ) מלי 52786373 בני משה 11, תל־אביב -יפן 14844 2180/02 19/02/04

 אליאס אמיר 27711241 בינימני 3/7, תל אביב 14873 2191/02 23/02/04

 רחמים כוכי 57543845 תשבי 25, ש.התקוה ת״א 15040 1169/03 19/02/04

 ג׳טלין עדנה 30163190 בן גוריון 6, רעמה 15090 1283/03 19/02/04

 יוסף זילביגר,עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחת תל־ אביב

 מחת חיפה

 תאריך מתן צו
 פשיטת רגל

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 שם החייג/ת ת״ז כתובת

 גל עמוס 41228867 ארנון 10, נהריה 10593 631/01 02/02/04

 אשר שרה 9505082 אל כנסא 7אי, חיפה 10787 269/02 04/02/04

004z.$. ם מי  w 2458. ב׳ בניסן התשס״י, 5285ילקוט הפרסו



 מס. תיק II תאריך מתן צו
 ביהמ״ש | פשיסת רגל

 מס׳ תיק
 כג״ר

 שס תחייב/ת ת׳׳ז כתובת

18/02/04 
1—. 

 גרשון יוסף 50282276 יצחק שדה 2, עכו 10908 409/02

 נקולא הקטור 59382424 >יר עתיקה 131/13, עכו 11105 662/02 26/02/04
p ברק ברוך 25445685 דרך עכו 205, קרית מוצקין 11116 671/02 24/02/04  ס

 טמיר אהוד 51248607 רותם 7, כפר ורדים 11178 98/03 19/02/04
 ח׳ליל האשם 55827331 , כפר פקיעין 11201 121/03 23/02/04

 שוקרון פרלה 67523803 הלוטם 10אי, נהריה 11381 309/03 28/01/04
 לפידות יפעת 58892118 פרויד 8, חיפה 11421 345/03 11/02/04

 אליאס סמיר 54480876 עיר עתיקה 11/180, עכו 11426 351/03 11/02/04
 חרבי אפרים 54691779 כנפי נשרים 222, אליכין 11458 378/03 01/03/04

 לבנה גר עוז, עו״ד, סגן הבונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

 מחוז גצרת

 תאריך מתן צו
 פשיסת רגל

 מס. תיק
 גיהמ״ש

 מס׳ תיק
 בנ״ר

 שס החייב/ת ת״ז כתובת

 חיטיב עבד אל סלא 56288913 ,•כפר בנא 10743 135/02 23/02/04

 ח׳טיב רשאד 55211809 506/18, נצרת 10744 134/02 23/02/04

 מורד רועי 31165814 היסמין 14, יקנעם עילית 10846 199/02 23/02/04

 קינן(אסולין) שי(שמעון 51784437 שיכון ט׳ 828/6, בית שאן 10848 184/02 12/01/04

 אקוקה אילן דןד 57135550 שכ׳ אליהו 609/2, בית שאן 10899 200/02 11/01/04

 לבנה בר עוז, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון

 מחת באר־ שבע

 תאריך מתן צו
טת רגל  פשי

 מס. תיק
 ביתמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 שחר רוני 54996897 ת״ד 526 , אשקלון 7645 9025/03 27/01/04

 סימלמיץ חיים יצחק 24243313 שיזף 122, דימונה 7716 9121/03 21/09/03

 אדרי דפנה 22677579 כינרת 75/50, אשדוד 7781 3351/02 05/02/04

 מימון אינס 52030442 מושב שובה 16, נתיבות 7783 9221/03 15/01/04

 טוצייני ילנה 311968713 האלמונית 13/1, אשדוד 7785 9226/03 15/01/04

 טובול אברהם 56109044 נווה נוי -נורית 12, באר שבע 7791 9230/03 05/02/04

 עזר אהרון רון 24887051 השפלה 5, קרית מלאכי 7792 9234/03 05/02/04

 ברוך יזהר 72573140 פרי מגדים 22/3, אופקים 7793 9233/03 05/02/04

 וזאנה דוד 56673676 רחבת יותם 14/6, באר שבע 7795 9235/03 05/02/04

 זהבי אלן 79880233 אהרון ציזלינג 14/14, באר שבע 7804 9246/03 05/02/04

 זהבי שרה 65380941 אהרון ציזלינג 14/14, באר שבע 7805 9247/03 05/02/04

ם 5285, ב׳ בניסן התשס־יד, 24.3.2004 2459 מי  ילקוט הפרסו



 תאריך מתן צו
 פשיטת רגל

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 |מס׳ תיק
 |ננ״י

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 דגני פרידה 45900552 השלום 24/29, באר שבע 7808 9254/03 05/02/04
 שגב חיים 53580957 שבט בנימין 24/1, אשדוד ,7811 9255/03 19/02/04
 שגב לילי 64572910 בנימין 24/1, אשדוד 7812 9256/03 19/02/04
 שעיה יעקב 54661434 נאולים 22/2, באר שבע 7820 9269/03 19/02/04
 אזולאי אברהם ניסי 56182447 ת״ד 424, אופקים 7822 9271/03 19/02/04
 בוזנאח שלום 28479368 סרן דב 7/56, באר שבע 7823 9265/03 19/02/04
 פריאנטי אסתר 22268569 השבטים 22, באר שבע 7825 9268/03 19/02/04
 אבן מוחה ישראל 33477019 ירקוני עמוס 123/11, באר שבע 7829 9270/03 19/02/04

 שושנה אנקור־שניר, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז בארי שבע

 הודעה על מתו צווי הפטר
רושלים  מחוז י

 סיבת
 התפטר

 תאריך מתן
 צו הפטר

 מס. תיק
 ביתמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 שט החייב/ת ת״ז כתובת

 לוי ניסיס 357889 לייב יפת 15, תלפיות ירושלים 1 3018 1 135/90 | 20/01/04 הסדר

ם שלי רו ז י ן הפונ׳׳ר, מנהל מחו ״ד, סג ן בר טוב, עו ר ב  בת־ שבע א

 מחוז תל- אביב

 סיבת
 ההפטד

 תאויך מתן
 צו הפטר

 מס. תיק
 ביתמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 כר קטי 54697628 בילו 21, ת״א 12210 52/98 04/02/04 הפטר מותנה

 עין אלי הרצל 22260715 מח״ל 51, ת״א 12692 2828/99 19/02/04 הפטר חלוט

 דוד אלון 24491441 חוסטל קט״ב, קיבוץ רגבים 13986 2141/01 18/02/04 תפטר חלוט

 אברהם רחל 38721296 בוגרשוב 46, תל-אביב 14372 1313/02 19/02/04 הפטר חלוט

נ״ר, מנהל מחוז תל- אביב ילביגר,עו״ד, סגן הפו וסף ז  י

 מחוז חיפה

 סיבת
 ההפטר

 תאריך מתן
 צו הפטר

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כג״ר

 שם החייג/ת ת״ז כתובת

 סולח סוויבה 26076372 עבאס 55, חיפה 9100 310/93 00/00/00 הפטר חלוט

 רביד יגאל 6929293 שד׳ הל״ה 23, חיפה 9291 1182/97 02/02/04 הפטר חלוט

 מלקה סימון 67959619 השקמה 77, חדרה 9438 337/98 28/01/04 הפטר חלוט

 מלכה לינדה 27846633 החלוץ 1, גבעת אולגה 9449 364/98 00/00/00 הפטר חלוט

 גרינבלוס יהודח 53427274 הבעל שם טוב 24/9, קרית את 9496 209/99 08/02/04 תפטר חלוט

, קרית-את 9613 396/99 19/01/04 הפטר חלוט  פרידמן זאב 57310237 אליעזר בן-יחודה 9

 בן זקן יעקב 59113613 חברושים 3/6, כרמיאל 9735 00׳>123 10/02/04 הפטר חלוט

24.5,2004 , ד  2460 ילקוט הפרסומים 5285, ב׳ בני סן חתשם־



 תאריך מתו II סיבת
 צו הפטר !ן ההפסד

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 כג״ר

 שס החייב/ת ת״ז כתובת

 וגנרגיזלח 68301365 כיכר דקר 664/14, טירת הכת 9790 213/00 19/02/04 הפטר חלוט

 סול בן זקן אורית 53428124 הברושים 3/6, כרמיאל 9906 381/00 10/02/04 הפטר חלוט

 טיקוצינסקי תזה אליסה 68757319 עסיס 13/6, פרדס חנה 10001 481/00 19/02/04 הפטר חלוט

 גולן איתן 27817907 - שד׳ p צבי 546/1, נהריה 9964 468/00 05/02/04 הפטר חלוט

 פיקרבלה 16364952 לוי אשכול 100/28, טירת הכר 10781 259/02 03/02/04 הפטר חלוט

 כהן לימור 24334419 שכון קרית עשור 503/7, נהריו 10976 490/02 , 29/05/03 הפטר חלוט

 קריפוב רווה 309070605 לאון בלום 10/4, חיפח 11236 148/03 26/01/04 הפטר חלוט

 אוחיון סול 62901681 הביכורים 5/29, קרית אתא 11303 211/03 28/01/04 הפטר חלוט

 טרי שירזאד 304767684 עתגות 11/15, פרדס חנה 11362 280/03 02/02/04 הפטר חלוט

 קובני נאוה 8285884 שכ׳ p גוריון 247/4, שלומי 11380 305/03 04/02/04 הפטר חלוט

 משה יהודית 78424330 שז״ר 47/2, נהריה 11410 338/03 19/02/04 הפטר חלוט

 סימן טוב דוד 51235489 ניסנבאום 10, חיפה 11415 344/03 19/02/04 הפטר רגיל

 שבתייב מרל 314364274 יוספטל 20/15, קרית אתא 11428 352/03 19/02/04 הפטר חלוט

 פרץ כוכבה 57482499 עוויהו המלך 3, חיפה 11447 371/03 18/02/04 הפטר חלוט

 אבוסמרהסעיד 50557792 רח׳ 35 , דלית אל כרמל 11474 403/03 18/02/04 הפטר חלוט

ן נ״ר, מגהל מחת חיפה והצפו ן הכו , סג ד ׳  לבנה בר עת, ער

 מחת נצרת

 סיבת
 ההפטי

 תאריך מתן
 צו הפטר

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 מט׳ תיק
 כנ״ר

 שם התייב/ת ת״ז כתובת

 חיי מנחם 64672405 ד.נ.גליל עליון, כפר יובל 11265 142/03 23/02/04 הפטר רגיל

 מוסקוביץ סימה 68897909 רמת יזרעאל 16/8, מגדל העמי 11387 173/03 12/01/04 הפטר חלוט

פה והצפון , מנהל מחת חי י ״ נ ו ן הב , סג ״ד  לבנה בד עת, עו

 מחת באר- שבע

 סיבת
 ההפטר

 תאריך מתן
 צו הפטר

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
ר ״ » 

 שם החייב/ת ת״ז כתובת

 לוי מרדכי ואהובה 1986793 הגולן 106/1, באר־שבע 5754 290/90 30/09/03 הפטר חלוט

 חיון שי(שלום) 29351483 נחל שניר 7/4, אשדוד 6761 9071/99 21/01/04 הפטר חלוט

 עמירה שלמה 53601936 י.ל פרץ 26, באר שבע 6934 6099/00 01/01/04 הפטר חלוט

 עמר יגאל 55699953 משק 153, מושב עמיעוז 7053 6304/00 02/12/03 הפטר חלוט

 מימוני פרג׳י איצי 60112117 מושב זוהר 61, 7273 6267/01 25/12/03 הפטר רגיל

 מימוני ברטה 60112125 מושב זוהר 61, 7274 6268/01 25/12/03 הפטר רגיל

 יוגב משה 10650075 קיבוץ דורות, ד.נ.חוף אשקלון 7433 3112/02 18/12/03 הפטר חלוט

 אבן צור אליהו 6086615 עין עופרים 3, מצפה רמון 7501 3219/02 18/01/04 הפטר חלוט

 בן עזרא אלברט 67343715 יעקב אבינו 2/19, באר שבע 7521 3261/02 16/01/04 הפטר חלוט

נ״ד, מנהל מחת באר־ שבע ן הפו ״ד, סג , עו ר י י שנ ר קו שנה אנ  שו
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ן דנד ראשו בי על חלולות די ז י  חודעה על 113»? להפר

רושלים  מחת י

 אחוז פיטי הנאמן
 דיבידנד

 סוג
 גושה

 תאריך מתן
 וגו פש״י/

 במוט

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 בנייר

 שם ההייב/ת ת״ז בתובת

 ענבר אליה 25305384 גבעון החדשה 140,ד.נ צפון י 3756 145/01 08/07/01 רגיל 100.00% •

רושלים ״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחת י ן בר טופ, עו ד  בת־ שבע אב

 מחח תל־ אביב

 אתוז פרטי הנאמן
 דיבידנד

 סוג
 נושה

 תאייך מתן
 צו פש״י/

 גינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 בנייר

 שם החייב/ת ת״ז בתובת

 רוטגדלר דיאנח 69917417 עו״ד וסר זבוטינ 50 יקס,רמ 11043 854/88 14/09/95 רגיל 58.00% עו״ד לוין אורית

 אופמן לי 59757427 ת.ד. 8226,פ״ת 13044 1205/00 14/09/00 רגיל 100.00%

 שוחט דוד 29438520 סיני 7,פתח תקוה 14277 1170/02 10/03/02 רגיל 100.00%

 אברהס רחל 38721296 בוגרשוב 46,תל-אביב 14372 1313/02 19/02/04 רגיל

 יוסף זילביגר,עו״ד, סגן הפונ׳׳ר, מנהל מחוז תל־ אביב

 מחח חיפה

 איייז || פיסי הנאמן
 דיבידנד ן

 שיג
 נושה

 תאייך מתן
 צו פש״ר/

 בינוס

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 !מס׳ תיק
 בנייר

 שם החייב/ת ת״ז בתיבת

 אנגרט גנדי 11048303 שדה בוקר 21/15,קרית את< 9577 317/99 20/09/00 |עו״ד וולד אלון

, מנהל מחת חיפה והצפון י ״ נ  לבנה בר עוז, עו״ד, סגן הפו

 הודעות על מתו צווי פירוק ואסיפות ראשונות של נושים ושל משתתפים

 מחת ירושלים
 מועד קייס אסיפת

 משתתפים דאשוגה
 מועד קייס אסיפת

 נושים ראשונה
 וזאוין מתן

 צו פירוק
 מס. תיק
 גיהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״ר

 מספר כתובת
 חברה/עמותה

 שם חברה/עמותה

 משה קול ובניו חברה 511761264 יד חרוצים 22 ,י-ם 1665 615/02 09/02/04 13/04/04 12:00 3/04/04¡ 12:30
 לניהול בע״מ

 קרן להקמת מוסדות יקירי 580192722 רפפורט 22 ,ירושלים 1710 781/03 21/01/04 22/04/04 11:00 22/04/04 11:30
 מעיין החיניר התורני

 אריחי פרמה בע״מ 511685620 ינאי 3 ,י-כז 1714 783/03 21/01/03 22/04/04 12.00 04׳,04;22 2:30!

 מוסר חתו בע״מ 512415241 ירמיהו 9 ,ירושלמי 1730 832/03 21/01/04 22/04/04 10:00 »2/04/0? 10:30

 פינת חמד חברת בית 510093040 אברבאנל 18 ,ירושלים 1732 834/03 09/02/04 13/04/04 11:00 13/04/04 11:30
 משותף חלקה 140 בגוש

 6186 בע״מ
10:00 09 '06/04 09:00 C9/06/04 01/03/04 837/03 1735 אמי - גל מוצרי צריכה 510996010 ירמיהו 68 ,ירושלים 

 בע״כז

 ג״.ג׳.סי ישראל בע״מ 513408443 בית״ר 2 ,ירושלים 1747 852/03 09/02/04 13/04/04 0:00! 04/04׳׳,¡'!. 0:30!

 אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ יפו 216, י-ם
 בת- שבע אברך בר טוב, עו״ד, סגן הבונ״ר , מנהל מחוז ירושלים

ם 5285, ב בניסן דת־דט״ד *74.5.200 מי ו כ  2462 ילקוט הפר



 מחוז תל־ אגיב

 מיעד קיום אסיפת
 משתתפים ראשונה

 מו׳גד קיום אסיפת
 נושים ראשונה

 תאויך מתן
 צו פירוק

 מס. תיק
 ביהמ׳׳ש

 מס׳ תיק
 ננ״י

 מספר כתובת
 חגרה/עמותה

 שם חברת/עמותה

 נגה אלקטחטכניקה בע״מ 520040742 הצורן 6 ,נתניה ת.ד 1748 8055 1855/02 29/01/04 02/05/05 13:30 02/05/05 13:45

 גלובל וולנם בע״נז 511603615 קצנלסון 14 .תל־אביב 8391 1896/03 09/02/04 01/05/05 13:00 01/05/05 13:15

 ענק המזגנים ל.ב. רמלה 512438524 קניון מודעיו ,מודעיו 8447 1802/03 10/02/04 23/02/05 13:00 23/02/05 13:15
 בע״מ

 עמותת תתנת מוניות לה 580103315 לה גרדיה23,תל-אביב 8454 1808/03 09/02/04 30/03/05 13:00 30/03/05 13:15
 גרדיה 23 ת״א(ע״ר)

 שיער וחשיבה בע״מ 512569963 דיזנגוף 225 ,תל-אביב 8462 1820/03 17/02/04 02/05/05 13:00 02/05/05 13:15

 ק.ר טכנולוגיה מתקדמת 512771841 יעקב 17 ,רחובות 8475 1986/03 17/02/04 14/03/05 13:30 14/03/05 13:45
 בע״מ

 מקםיסופט בתי תוכנה 512092164 עמינדב23 ,תל-אביב 8481 1899/03 29/01/04 04/04/05 13:00 04/04/05 13:15
 בע״נד

 יוסי אור עבודות נגרות 512839309 הדקל 16 ,עופרים 8505 1982/03 17/02/04 03/04/05 13:30 03/04/05 13:45
 בע״מ

 י.חן תור נסיעות בע״מ 511094542 המצדה 3 ,אזור 8499 1983/03 17/02/04 13/03/05 14:00 13/03/05 14:15

 ניסן השקעות וסוכנויות 510356868 ויצמן 78 ,כפר סבא 8509 1995/03 10/02/04 20/03/05 14:00 20/03/05 14:15
 בע״מ

 החומה 12 ,א.ת חדש 8512 2013/03 29/01/04 29/03/05 13:00 29/03/05 13:15
 ראשל״צ

 אולנקום פתרונות תקשורת 512748617
 (1999) בע־מ

 בן.1י. חברה לאיטום בע״מ 512715996 גור מורדבי 9 ,נתניה 8568 2177/03 10/02/04 04/05/05 13:30 04/05/05 13:45

 עיתונות ישראל מאוגדת 510096852 טיומקיו 10 ,תל-אביב 8584 2147/03 29/01/04 07/03/05 13:00 07/03/05 13:15
 (עיתים) בע־מ

 עדיתסכנולוגיות מידע 513130203 יוני נתניהו 6 ,אור יהודה 8596 2203/03 11/02/04 04/05/05 13:30 04/05/05 13:45
 בע״מ

 קבוצת אדאנת לעסקים 511003618 יוני נתניהו VI ,אור יהודה 8607 2207/03 11/02/04 09/05/05 13:30 09/05/05 13:45
 בע״מ

 ד0ה סק מידע בע״מ 512910431 יוני נתניהו 1 ,אור יהודה 8616 2213/03 11/02/04 10/05/05 13:30 10/05/05 13:45

 יהונתן נתניהו 1גי,אור 8617 2226/03 11/02/04 08/05/05 13:30 08/05/05 13:45
 יהודה

 אדאנת תקשורת בע״מ 510973878

 שמואל רובננק! ושות' בנ״ן 5109995/6 האודם 11, פתח תקוה 8701 2035/03 05/02/04 05/04/05 13:00 05/04/05 13:15
 והשקעות

ל אביב  אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ השלושה 2, ̂ו
 יוסף זילביגר,עו״ד, סגן הכונ״ר , מנהל מחוז תל- אביב

2 4 6 3 24.3.2004 , ד ם 3285, ב׳ בניסן התשם״ מי  ילקוט הפרסו



 מחוז חיפה

 ממגד קיום אסיפת
 «שתת9י0 ראשונה

 מועד קיו0 אסיפת
 נושיס ראשונה

 תאוין מתן
 צו פירוק

 מס. תיק
 כיהמ״ש

 מס׳ תיק
 כנ״י

 מספר בתוגת
 וזבו״ ה/עמיתה

 שם הבית/עמותה

 פסגת הא1לימפ1ם 512021171 אשקלון 4 ,נ׳וליס 4079 518/03 23/02/04 16/06/04 11:30 16/06/04 12,00
 טקסטיל רצ1ר בע״מ

 אמי לאיד בע״מ 510060494 דרך העצמאות 104 ,חיפה 4090 291/03 26/01/04 02/06/04 11:30 02/06/04 12:00

 גא1לה עמותה לקליטה 580186922 מרגנית 11 ,רכסים 4110 397/03 05/02/04 00/00/00 00:00 00/00/00 00.00׳
 ודיור

 ר.פ.הנדסה וביצוע עבודות 511018459 שד׳ בן גוריון 25 ,חיפה 4112 400/03 26/01/04 31/05/04 11:30 31/05/04 12:00
 חשמל(ישראל 1986)

 בע״מ
 גרינברג נוריאל יבוא ושווק 511576449 רוטשילד 10 ,חדרה 4113 420/03 04/02/04 14/06/04 11:30 14/06/04 12:00

 בע״מ

 אולמי חיפה אירועים 511074049 הנביאים 28 ,חיפה 4125 505/03 02/02/04 13/06/04 11:30 13/06/04 12:00
 וקיטרינג 1985 בע״מ

 קרן היסוד 4 ,טירת 4131 532/03 08/12/03 03/06/04 11:30 03/06/04• 12:00
 הכרמל

 ברכת אברהם אבימ בע־ימ 513270256

 קנדה שינוע ואחסנה בע״מ 512954272 ,מושב דור 4134 540/03 02/02/04 07/06/04 11:30 07/06/04 12:00

 שלמה בן יוסף 11 ,קרית 4138 548/03 26/01/04 10/06/04 11:30 10/06/04 12:00
 אתא

 אנ-מל בע״מ 510866577

 סיירת י.לב1ק בע״מ 510897739 טתמפלדור 37 ,חיפה 4139 557/03 22/12/03 06/06/04 11:30 06/06/04 12:00

 היצירה 4 ,א.ת.נשר -תל 4152 592/03 02/02/04 09/06/04 11:30 09/06/04 12:00
 חע

 גרופר - קורןבע״מ 510544042

׳ פל״יס 15 א/ חיפה  אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר בשי
 לבנה בר עח, עו׳׳ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחח חיפה והצפון

 מחה באר- שבע

 |מועד קיום אסיפת
 משתתפים ראשינו!

 מועד קייס אסיפת
 נושים ראשונה

 תאוין מתן
 צו פירוק

 מס. תיק
 ביהמ״ש

 מס׳ תיק
 ננ״י

 מספר כתובת
 הברה/עמותה

 שם חברה/עמותה

 ספיר עזריה בע״מ 512384769 הרצל 14 ,באר שבע 2581 9078/03 02/02/04 05/05/04 10:00 !05/05/04 10:30

 נתן אלבז 150 ,שדרות 2611 9236/03 01/03/04 10/05/04 0:00! 10/05/041 10:30
87003 

 מדרשית שדר1ת ממן 580043115
 להחדרת ערכי ת1רה

 1יהד1ת

 טרומפלדור78 ,באר שבע 2617 9266/03 02/02/04 06/05/04 10:00 06/05/041 10:30
84205 

, (רפי) אלקטחניקה 511252256 ו  י
 בע״מ

 אחים (א.ע.) פינר אמנ1ת 513079715 הזורע 10 ,באר שבע 2614 9282/03 02/02/04 05/05/04 11:00 05/05/041 1:30 י
 העץ בע״מ

11:30 06/05/04 

 ו

 שער הנגב ,ד״נחוף 2621 9300/03 02/02/04 06/05/04 11:00
 אשקלון

 חיאל ניקר יבש בע״מ 512390030

 אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ התקווה 4, באר שבע
 שושנה אנקור-שניר, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז באר־ שבע

 2464 ילקוט הפרסומים 5285, ב׳ בניסן התשס״ד, 24.3.2004

 המחיר 16.80 שקלים חדשים 0י.0ז.-34י.ISSN 0 סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפים הממשלתי


