רשומות

ילקוע הפרסוכויס
כ״ט בכסלו התשנ׳יג

הודעה על שובו של שר לארץ

4069
עמוד
806

הודעה על קביעת ממלא מקום של שר

806

הודעה על מינוי נציב המיט

806

 24בדצמבר 1992

עמוד
הודעה כדבר ארצות האוסרות או מגבילות יבוא טובין
814
מישראל
הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידי מכם רשויים,
מקומן ומועדיהן

814

הודעה על רישום הסדר כובל לפי חוק ההגבלים
העסקיים

815
815

הודעה על הרשאה לפי תוק נכסי המדינה

806

הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק שיךות
המדינה)מינויים(

807

הודעות בדבר ביעור חומר ארכיוני בגנזך

מינוי שופט בית משפט לתביעות קטנות

807

ביטול הכרזה על אזור הנגוע במחלת הניוקסל

הודעות על גמר כהונתם של שופטים

807

מינוי דשם העמותות

808

815

הודעה על מכירת נכס מקרקעין לפי חוק נכסי המדינה 815 . . .
מינוי ועדת ערד לאתונה כללית ברשות מקומית

815

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

816

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין

820

למועצה למוצרי פרי הדר

808

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה(
ולפי חוק התכנון והבניה

821

למועצה למוצרי תירס

808

הודעות בתי המשפט

829

למועצה למוצרי עגבניות

808

הודעות בתי הדין הרבניים

830

הודעה לפי חדק הצהרות מוות

832

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

832

809

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

832

צו הרחבה בדבר תוספת יוקר

809

הודעות מאת הכונס הרשמי

833

מבחנים למתן תמיכות של המשרד לקליטת העליה
למוסדות ציבור
הסכם בדבר גימלת ניידות)תיקון מס׳ (11

דו״ח שבועי של בנק ישראל על מחזור המטבע

834

810
813

דר׳ח חדשי של בנק ישראל)נובמבר (1992

835

הודעות מאת הציבור

836

מינדי יושב ראש ועדת ערר לפי תוק הרשויות
המקומיות)ביוב(

808

הודעות על מינוי חברים וחליפיהם -

מינוי חברי ועדת ערר לפי צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים)ייצור תלב(
שינוי ברשימות של נציגי ציבור לועדת קנסות
לפי חוק מועצת חפירות)ייצור ושיווק(

809

ה ו ד ע ה על שובו ש ל ש ר ל א ר ץ

הנהלת המשרד

לפי חוק־יםוד :הממשלה

) (1המנהל הכללי ביחד עם תשב המשרד־ ללא הגבלה בסכום.

מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוק־יםוד :הממשלה' ,כי -
) (1שר הפנים שב ארצה בידם ז׳ בכסלו התשנ״ג ) 2בדצמבר
.(1992
) (2שר האנרגיה והתשתית ושר המדע והטכנולוגיה שב ארצה
ביום ז׳ בכסלו התשנ״ג ) 2בדצמבר .(1992
ח׳ בכסלו התשנ״ג ) 3בדצמבר (1992
)חמ 57י(3

) (2סגן המנהל הכללי למינהל ,ביחד עם חשב המשרד או סגנו
  100,000שקלים חדשים.) (3מנהל יחידת ענ״א)תחום עבודה( ביחד עם חשב המשרד או
סגנו  25,000 -שקלים חדשים.
) (4מנהל מחלקת המיכון )תחום רווחה( ,ביחד עם חשב
המשרד אד סגנו  25,000 -שקלים חדשים.
) (5המהנדס הראשי ,ביחד עם חשב המשרד או סגנו 25,000 -
שקלים חדשים.

אליקים רובינשטיין
מזכיר הממשלה

) (6מנהל מחלקת בנאי׳מ ,ביחד עם חשב המשרד או סגנו -
 25,000שקלים חדשים.

ה ו ד ע ה על ק כ י ע ת מ מ ל א מקום ש ל ש ר
לפי חוק־יסוד.:הממשלה
בהתאם לסעיף )41כ() (1לחוק־יסוד :הממשלה  ,מודיעים
בזה כי ,לפי סעיף  20לתוק האמור ,קבעה הממשלה כי שר
התקלאות יכהן כממלא מקום שר הבריאות מיזם ז׳ בכסלו
התשנ״ג) 2בדצמבר  (1992עד שובו של שר הבריאות לארץ.

)ד( מנהל האגף לתפקידים מיוחדים ,ביחד עם החשב או סגנו -
 25,000שקלים תדשים.

1

ח׳ בכסלו התשנ״ג ) 3בדצמבר (1992
) ח מ

5 7

"

) (11מנהל יתידת הדרכה ,ביחד עם חשב המשרד אד סגנו -
 20,000שקלים חדשים.

ם״ת התשכי׳ח ,עמ׳ .226

1

) (12מנהל האגף לתכנון ומחקר ,ביחד עס חשב המשרד או סגנד
 75,000 -שקלים חדשים.

ה ו ד ע ה על מינוי נציב ה מ י ם
לפי חוק המים ,התשי״ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  138לחוק המים,
התשי״ט , 1959-מינתה הממשלה את גדעון צור להיות נציב
המים.
1

ח׳ בכסלו התשנ״ג ) 3בדצמבר (1992
<
1

חמ

8 8 2

"

) (13מנהל המחלקה למוסדות ציבור עם חשב המשרד או סגנו -
 20,000שקלים חדשים.
נושאי עבודה  -כללי
) (14הממונה הראשי על יחסי עבודה ,ביחד עם חשב המשרד או
סגנו  10,000 -שקלים חדשים.

אליקים רובינשטיין
מזכיר הממשלה

( 3

) (9מנהל היחידה למינהל ומשק במוסדות ,ביחד עם חשב
המשרד או סגנו  25,000 -שקלים חדשים.
) (10מנהל הלשכה לקשרים בינלאומיים ,ביחד עם חשב המשרד
או סגנו  5,000 -שקלים חדשים.

אליקים רובינשטיין
מזכיר הממשלה

( 3

) (8מנהל היחידה להתנדבות ,ביחד עם החשב או סגנו 5,000 -
שקלים חדשים.

) (15רשם האגודות השיתופיות ,ביחד עם חשב המשרד או סגנו
 10,000 -שקלים חדשים.

ס׳יח התשי״ט ,עמ׳ .169

) (16מפקח עבודה ראשי ,ביחד עם חשב המשרד או סגנו -
 10,000שקלים חדשים.

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי״א1951-

בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק נכסי המדינה ,התשי״א1951-
)להלן  -החוק( ,מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות את
נושאי המשרות במשרד העבודה והרווחה המפורטים להלן ) (17סגן המנהל הכללי לכוח־אדם לשעת חירום ,ביחד עם חשב
המשרד או סגנו  10,000 -שקלים חדשים.
לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן
בסעיפים  4ו־ 5לתוק האמור ,ואשד הן בתתום הפעילות של ) (18מנהל היחידה להכוונת כוח״אדם לאזורי פיתוח ,ביחד עם
חשב המשרד או סגנו  10,000 -שקלים חדשים.
המשרד ,למעט עסקאות במקרקעין ,עד לסכום הנקוב לצד כל
אהד מהם ,ולתהום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות ) (19מנהלת האגף לתעסוקת נשים ,ביחד עם חשב המשרד או
האמורות:
סגנו  75,000 -שקלים חדשים.
1

1

תכנון והכוונת כוח-אדם

ם״ח התשי״א ,עמי .52

806

ילקוט הפרםומים  ,4069כ״ט בכסלו התשנ״ג24.12.-1992 ,

שיקום
) (20מנהל אגף השיקום ,ביחד עם חשב המשרד או סגנו -
 75,000שקלים.חדשים.

הודעה על הופפת משרת המשנה למנהל הכללי
למשרד ראש הממשלה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי׳׳ט1959-

) (21מנהל מעון נכים ,ביחד עם חשב המשרד ,סגנו או גזבר
מחוזי  25,000 -שקליט חדשים.

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט /1959-כי הממשלה החליטה להוסיף את
משרת המשנה למנהל הכללי למשרד ראש הממשלה לרשימת
המשתת שבתוספת לחוק האמור.

) (22מנהל האגף להכשרה מקצועית ,ביחד עם חשב המשרד או
סגנו  100,000 -שקלים חדשים.

ח׳ בכסלו התשנ״ג ) 3בדצמבר (1992

י-

הכשרה מקצועית

) (23ראש ענף מימשק ורכישות ,ביחד עם חשב המשרד או סגנו
 10,000 -שקלים חדשים.

1 1 7 3

) ח מ

אליקים רובינשטיין
מזכיר הממשלה

־ >
3

ם״ח החשי״ט ,עמי .86

1

מינוי שופט בית מ ש פ ט לתביעות קטנות

השירות למפגר
)>24מנהל האגף לשירות למפגר ,ביחד עם חשב המשרד או
סגנו  100,000 -שקלים חדשים.
) (25מנהל מעון של השידות למפגר ,ביחד עם חשב המשרד או
סגנו או גזבר מחוזי  25,000 -שקלים חדשים.
שירותים אישיים וחברתיים

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  66לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ד , 1984-ובהסכמת נשיא בית המשפט העל
יון ,אני ממנה את יואב בירון ,שופט בקצבה ,למלא תפקיד של
שופט בית משפט לתביעות קטנות ,עד יום י״ז בטבת התשנ״ג
) 31בדצמבר .(1993
1

) (26מנהל האגף לשירותים אישיים וחברתיים ,ביחד עם חשב
המשרד או סגנו  75,000 -שקלים חדשים.

השופט בירון ישב בדין אף לאחר שעות העבודה הרגילות־
בבתי המשפט ויהיה זכאי לגמול לכל יום ישיבה בשיעור
שייקבע מזמן לזמן.

שירותי תיקון ומער מנותק

כ״ד בחשון התשנ׳יג ) 20בנובמבר (1992

) (27מנהל האגף לשירותי תיקון ונוער מנותק ,ביחד עם חשב
המשרד או סגנו  75,000 -שקלים חדשים.

) ח מ

) (28מנהל מפת״ן ,ביחד עם חשב המשרד ,סגנו או גזבר מחוזי
  5,000שקלים חדשים.) (29מנהל מעון של השירות לחסות הנוער ,ביחד עם חשב
המשרד ,סגנו או גזבר מחוזי  5,000 -שקלים חדשים.

60

דוד ליבאי
שר המשפטים

'>
3

 .הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ׳׳ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בחי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד , 1984-אני מודיע על גמר כהונתו של אברהם
פרידמן ,נשיא בית המשפט המחחי בחיפה ,עקב פרישתו
לקיצבה ביום ב״ז בחשון התשנ״ג ) 23בנובמבר .(1992
1

מחוזות
) (30ממונה מחוזי)תחש עבודה( ,ביחד עם חשב המשרד ,סגנו
או גזבר אזורי  25,000 -שקלים חדשים.
) (31מנהל המכון להכשרה טכנולוגית ,ביחד עם חשב המשרד,
סגנו או גזבר אזורי תל־אביב  25,000 -שקלים הדשים.
) (32מנהל מחוז)תחום דווחה( ,ביחד עם חשב המשרד ,סגנו או
גזבר מחוזי  25,000 -שקלים חדשים.
) (33אמרכל מחוזי ,ביחד עם חשב המשרד ,סגנו ,גזברסחוזי או
גזבר אזורי  5,000 -שקלים חדשים.
) (34מנהל המכון לאמצעי הוראה ,ביחד עם חשב המשרד ,סגנו,
או גזבר אזורי תליאביב  25,000 -שקלים חדשים.
ההרשאות הקודמות לנושאי משרות במשרד העבודה
והרווחה  -בטלות.
ח׳ בבטלו החשנ׳׳ג ) 3בדצמבר (1992
'

ח מ

9

'

( 3

אליקים רובינשטיין
מזכיר הממשלה

ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ס בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

ט׳ בכסלו התשנ״ג ) 4בדצמבר (1992
)חמ (3-60
דוד ליבאי
שר המשפטים
הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
החשמ״ד , 1984-אני מודיע על גמר כהונתו של אהרון
טומשוף ,שופט כיח המשפט המחחי באר־שבע ,עקב פרישתו
לקיצבה ביום ה׳ בכסלו התשני׳ג ) 30בנובמבר .(1992
1

י״ב בכסלו התשנ״ג ) 7בדצמבר (1992
) ח מ

1

6 0

־
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דור ליכאי
שר המשפטים

ס״ח התשמי׳ד ,עמי .198
807

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמי׳ד , 1984-אני מודיע על גמר כהונתה של מרים דיכון,
שופטת של בית משפט שלום ,עקב פרישתה לקיצבה ביזם כ״ה
בתשרי התשנ״ג ) 22באוקטובר .(1992
1

ט׳ בכסלו החשני׳ג ) 4בדצמבר (1992
)חמ 60־(3

ךןך ^  ,ך

א י

שר המשפטים
סייח החשמ״ד ,עמי .198

1

נציגי היצרנים:
יהושע אזאצ״
ישראל גבירצמן
מרדכי גזית
אלישע גל
יעקב גלבוע
מיכאל דנציגר
עסי חיות
ישי ולסמן
גיורא מגל

נציג היצואנים הכלליים:
ליאור שוורץ

מינוי רשם העמותות
לפי חוק העמותות ,התש״ם1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  63לחוק העמותות ,התש״ס-
 ,'1980אני ממנה,את עובד המדינה בן-ציון גרינברגר לרשם
העמותות ,מיום כ׳ בכסלו התשנ״ג ) 15בדצמבר .(1992

ו׳ בכסלו התשנ״ג ) 1בדצמבר (1992
)חמ (3-1666

מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

הודעה על מינוי נציגים למועצה למוצרי תירם

מינויה של לאה ענתבי כרשמת העמותות  -בטל.
2

י״ב בכסלו התשנ״ג ) 7בדצמבר (1992
) ח מ

1 3 9 0

'

דוד ליכאי
שר המשפטים

( 3

חליפיהם:
משה הדם
יעקב שינפלד
יעקב חמיאל
רן טריינין
אברהם מרגלית
תיים שמולינזון
יעקב צסקלה
מאיר בורנשטיין
אבנר פרנק

י ם׳׳ח התש׳ים ,עמי .210
י׳׳פ התשמ״ט ,עמי .210
2

לפי חוק המועצות למוצרי סירות וירקות )ייצור ויצוא(,
התשל״ג־1973
אני מודיע כי בתוקף סמכויותי לפי סעיפים  5,4ד 6לחוק
המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור ויצוא( ,התשל״ג-
 ,'1973ולפי סעיף  1לצו המועצות למוצרי פירות וירקות
)ייצור ויצוא()כינון מועצה למוצרי תירס( ,התשמ״ד, 1984-
מיניחי כל אחד מהרשומים להלן לנציג במועצה למוצרי תירס
לתקופה של שלוש שנים:
2

מינוי יושב ראש ועדת עדר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ״ב1962-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
)ביוב( ,התשכ״ב1962-י ,אני ממנה את חנה סלוטקי ,שופטת
של בית משפט שלום ,להיות יושבת ראש ועדת הערר למחוז
באר־שבע ,מיום ט״ו בכסלו התשנ״ג ) 10בדצמבר (1992
במקום השופט צבי סגל .
2

ם׳ בכסלו התשנ״ג ) 4בדצמבר (1992
) ח מ

1
2

8 1 0

׳

( 3

דוד ל י י
שר המשפטים
ב א

ם״ח התשכ״ב ,עמ׳ .96
י״פ התשמ״ה ,עמי .1510

הודעה על מינוי חברים וחליפיהם למועצה למוצרי
פרי הדר
לפי חוק המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור ויצוא(,
התשל״ג־1973-
אני מודיע כי בתוקף סמכויותי לפי סעיף  37לחוק
המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור ויצוא( ,התשל׳׳ג-
 1973י ,מיניתי את הרשומים להלן להיות ,כל אחד מהם ,נציג או
חליף של נציג במועצה למוצרי פרי הדר לתקופה של שלוש
שנים:
1

ם׳׳ח התשל״ג ,עמ׳ .292

808

נציגי היצרנים:
נמרוד בן ארי
משה ברושי
יעקב גלבוע
מיכאל דנציגר
אברהם מרגלית
אברהם שפנצד

חליפיהם:
משה אהרון
אשד פלד
שלום שגב
יעקב צסקלה
יעקב שינפלד
בן ציון פוגל

נציג היצואנים הכלליים:
יעקב םתתי.
ו׳ בכסלו התשנ״ג ) 1בדצמבר (1992
)חמ  1666־(3

מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

1
2

ס״ח התשל״ג ,עמ׳ .292
ק״ת התשמ׳׳ד ,עמ׳ .1918

הודעה על מינוי נציגים למועצה למוצרי עגבניות
לפי חוק המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור ויצוא(,
התשל׳׳ג1973-
אני מודיע כי בתוקף סמכויותי לפי סעיפים  5 ,4ו־ 6לחוק
המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור ויצוא( ,התשל״ג-
ילקוט הפרסומים  ,4069כ׳׳נז בכסלו התשנ׳׳ג24.12.1992 ,

 , 1973ולפי סעיף  1לצו המועצות למוצרי פירות וירקות
)ייצור ויצוא( )כינון מועצה למוצרי עגבניות( ,התשמ׳׳ד-
 , 1984מיניתי כל אחד מהרשומים להלן לנציג במועצה למוצרי
עגבניות לתקופה של שלוש שנים:
1

2

חליפיהם:
נציגי היצרנים:
דוד הררי
מאיר בורנשטיין
יעקב שינפלד
ישראל גבירצמן
מיכאל דנציגר
מרדכי גזית
שלום שגב
יעקב גלבוע
יהושע אזאצ׳י
ישי ולטמן
שמואל לזר
יעקב צסקלה

לפי הוק הסכמים קיבוציים ,התשי׳׳ז1957-

מ י כ ה

ח ר י ש

שר התעשיה והמסחר
ם״ח התשל״ג ,עמ׳ .292
ק״ת התשמ״ד ,עמי .1918

1
2

י״ב בחשו!־ התשנ״ג ) 8בנובמבר (1992
)חמ 390י(3
מיכה חריש
יעקב צור
שר התעשיה והמסחר
שר החקלאות

צו הדחבה בדבר תופפת יוקר

נציג היצואנים הכלליים:
יעקב סתתי.
ו׳ בכסלו התשנ״ג ) 1בדצמבר (1992
)חמ 1666״• (3

משולם ,גוסטב ליזרסון ודוד סלמן״ יבוא ״משה בלש ,אורי
ניסני ולובה קפוםטה״.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי״ז1957-י ,אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות
ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים
הכלכליים ,בשם הארגונים המאוגדים בה ,לבין ההסתדרות
הכללית של העובדים בא״י ,האגף לאיגוד מקצועי ,מיום י׳י׳ז
באב התשנ״ב ) 16באוגוסט  (1992ומספרו בפנקס ההסכמים
הקיבוציים הוא  ,7039/92כמפורט בתוספת ,וכי ההוראות
האמורוח יחולו מיום ב׳ באב התשנ״ב) 1באוגוסט  (1992על כל
העובדים והמעבידים בישראל למעט -
) (1עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר
לגביהם בהסכם קיבוצי:

מינוי חברי ועדת ערר
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור חלב(,
התשכ״ז־1967
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א)ב( לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )ייצור חלב( ,התשכ״ז) 1967-להלן  -הצו( ,אני
ממנה את אבי לפיתת ,עובד משרד החקלאות ,ואת דניאל פרי,
נציג יצרנים ,להיות חברי ועדת ערר לענין קביעת מכסת חלב
לפי הצו.

) (2עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או שיחול עליהם נקבע
במפורש כי לא יתול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת
היוקר או בפיצוי בעד התייקרות ,ומעבידיהם!
) (3עובדים עם מגבלות פיזיות ,נפשיות או שכליות המועסקים
במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.
תוספת

1

2

ה׳ בחשון התשנ״ג ) 30בנובמבר (1992
)חמ (3-1879
יערב צור
שר החקלאות
י ק״ת התשכ״ז ,עמי  !2987התשנ״ב ,עמי .625
י״פ התשנ׳יב ,עמי .4012
2

הודעת על שינוי ברשימות של נציגי ציבור
לועדת קנפות
לפי חוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק( ,התשל״ג1973-
בתוקף הסמכויות הנתונוח לנו בסעיף )48ג( לחוק מועצת
הפירות )ייצור ושיווק( ,התשל״ג , 1973-אנו מודיעים כי
ברשימת נציגי ארגונים של משווקים מורשים  ,במקום ״חיים

ההוראות המורחבות

מס׳ הסעיף
בהסכם
 .2תשולם תוספת יוקר בשיעור  1.5%על השכר המשולב,
כפי שהוגדר בהסכם קיבוצי כללי) (7039/90בין הצדדים
האמורים ,מיום  29במרס  1990אשר תוקן והוארך עד יום
 31במרס  1993בהסכם מיום  6באוגוסט ,(7043/91) 1991
לרבות תוספת יוקר ששולמה ב־ 1בפברואר . 1992
2

 .3תוספת היוקר תשולם עד לתקרה של  3,200שקלים חדשים
לחודש.
 .4סכומי תוספת היוקר ,כאמור בהסכם זה ,יחושבו לגבי
משרה חודשית מלאה או לגבי יום עבודה מלא .בעד משרה
חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר
המתקבלת ממכפלת סכום תוספת היוקר שתשולם לאותה
משרה ,בשיעור חלקיות אותה משרה.

1

2

ם״ח התשל׳יג ,עמי  !310התשמ׳׳א ,עמ׳ .178
ועמי .6C25
556י״פ החשמ״ד ,עמי
1

2

ילקום הפרסומים  ,4069כ׳׳ט בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

א׳ בכסלו התשנ׳יג ) 26בנובמבר (1992
יצחק רבץ
)חמ 107י(3
ראש הממשלה
ושר העבודה והרווחה
סייח התשי״ז ,עמ׳ .63
י״פ התשנ״ב ,עמ׳ .4436
1

2
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מבחנים למתן תמיכות של המשרד לקליטת העליה
למוסדות ציבור

היקף הפעולה)היקף קהל היעד של הפעולה ,פריסה גיאוגרפית
ומשך הפעולה(.

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה1985-

 .4שיעור ההשתתפות של המשרד בעלות הכוללת של
הפעולה ייקבע מזמן לזמן בהתייחס לכל סוג של פעילות .נקבע
אחוז השתתפות הנופל מי ,100יותנה מתן התמיכה בכך שהגוף
הוכיח למשרד שיש לו יכולת לממן את החלק הנותר מעלות
הפעולה.

בהתאם להוראות סעיף 3א)ה> לחוק יסודות התקציב,
התשמ״ה1985-י )להלן  -התוק( ,ובהתייעצות עם היועץ
המשפטי לממשלה ,מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות של
המשרד לקליטת העליד) .להלן  -המשרד( כמוסדות ציבור.
פרק אי :כללי
 .1ועדת התמיכות של משרד הקליטה )להלן  -ועדת התמי
כות( תדון במתן תמיכות בהתאם לי׳נוהל הגשת בקשות
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן״ )להלן -
הנוהל( .התמיכה עצמה תינתן על פי עקרונות של סבירות
ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים .בבואה לדון בבקשה
לתמיכה ,תשקול ועדת התמיכות את כל נסיבותיו של העדן,
תוך יישום שוויוני ,אחיד וענייני של המבתנים שנקבעו .כל
שיקוליה של ועדת התמיכות יהיו ענייניים ,תוך הפעלת אמות
מידה מקצועיות ,ככל שיידרש ,לפי העניין .התלטת ועדת
התמיכות תהא מנומקת בפרטות.
2

 .2משרד הקליטה חומך במוסדות ציבור ,כאמור בסעיף
3א)א( לתוק )להלן  -גופים( ,הפועלים בנושאים המצויים
בתחום אחריות המשרד כמפורט להלן:
א .קליסה חברתית ותרבותית של העולים:
 (1פעולות חברה ותרבות ,ובעיקר  -הקניית ידע על
העם ו ה א  pותולדותיהם ,קירוב העולים למורשת עמנו
וביצוע תבניות העשרה לעולים:
 (2פעולות כנושא תודעת הקליטה  -הסברה לציבור
הישראלי הותיק בארץ בדבר חשיבות העליה והקליטה,
תרומת העליה למדינה ולחברה ,הכרת העולה ,צרכיו
המיוחדים וקשיי קליטתו.
 (3פעולות התנדבות  -גיוס וליווי המתנדבים הפועלים
בתתום קליטת העליה ,מתן הדרכה מקצועית להם ותיגמו־
לם.
ב .פעולות לעידוד שובם של ישראלים השוהים בחוץ
לארץ ולמניעת ירידה.
 פרק בי :תמיכות במוסדות ציבור .1המשרד יאשר בקשה לתמיכה בפעולה התואמת את
מדיניותו ,את תכנית העבודה השנתית שלו ואת תקציבו.
המטרה שעבודה מבוקשת התמיכה ,צריך שתסייע באופן ישיר
לקידום הנושאים שעליהם מופקד המשרד.
 .2בעקרון ניתן לתמוך בגוף בין אם כל פעילותו היא בתחום
הנושא הנתמך ובין אם הנושא הנתמך מהווה רק חלק ממכלול
פעילותו וזאת כל אימת שאין נימוק ענייני להימנע מלתמוך
כגוף שהנושא הנתמך מהווה רק חלק ממכלול פעילותו.
 .3בקביעת היקף התמיכה בגוף יובא בחשבון הסכום הכולל
העומד לרשות המשרד ,או שהועיד המשרד לנושא הנתמך וכן
סייח התשמ״ה ,עמ׳  !60התשנ׳׳ב ,עמ׳ .34
י״פ התשנ׳׳ב ,עמי .2569
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פרק גי :נושאי התמיכה ומבחני התמיכה.בפעולות חכרה
ותרבות לעולים ובפעולות תודעת קליטה
מבחנים כלליים:
 .1תמיכה יבול שתינתן באחת משתי הדרכים לפי סוג
הפעולה :תמיכה בהתאם למספר המשתתפים בפעולה ,או
תמיכה כוללת במקרים שבהם לא ניתן למנות את מספר
המשתתפים בפעולה.
 .2המשרד יקבע מזמן לזמן ,בהתאם למדיניותו ולמגבלות
התקציב ,סדרי עדיפויות בהתייחס לפעולה מסויימת .עדיפות
עשוייה להינתן לעולים שהוגדרו ,בהתאם לנסיבות ,כקבוצה
הראוייה לסיוע מיוחד בשל ארץ המוצא ,הגיל ,מקום המגורים
בארץ ,משך השהייה ב א  pוכיוצא באלה.
 .3תינתן עדיפות לגוף ,אשר הוכית את יכולתו לקיים כהלכה
את הפעילות המבוקשת.
נושאי תמיכה ומבחנים נוספים ומיוחדים לנושא
 .1המשרד תומך בפעולות המסייעות לשילוב העילה בחברה
בישראל .פעולות אלה כוללות :הכרח הארץ ,חיי התרבות,
מורשת ישראל ,תגי ישראל ,ההםםוריה של העם היהודי
ומחשבת ישראל ,טיפוח תודעה ציונית ,הכרת המבנה החברתי
והכלכלי של ישראל ,הכרת צה״ל ובעיות בטחונה של ישראל
ועוד.
.2

התמיכה תינתן למטרות ובתנאים כמפורט להלן:
א .הרצאות בנושאי חברה ,תרבות ,מורשת ישראל ,חגי
ישראל ,אזרתות ובעיות המדינה .ההרצאות ניתנות על ידי
מרצים מקצועיים לקבוצות עולים המונות למעלה מעשרה
משתתפים ומתקיימות באולפנים ובקהילה.
משך הרצאה הוא  45דקות לפחות ושכר המרצים הוא
בהתאם לתעריפי נציבות שירות המדינה.
ב .פמינרים ,ימי עיון וכנסים בנושאים הנזכרים בסעיף
קטן א׳ לעיל.
המשרד יסייע בקיום סמינרים לקבוצות עולים.
הסיוע מתייחס לשני ימי סמינר לכל היותר ,כולל לינה של
לילה אחד .המשרד יקבע מזמן לזמן תעריפי סיוע
לסמינרים ,בהתאם לעלות הסמינר.
התמיכה תינתן לגוף שהוא בעל יכולת מוכחת ונסיון
בתכנון ,ארגון וביצוע סמינרים ,ברוח העקרונות והיעדים
הנזכרים בסעיף  1לעיל ,וקיבל מהגף לקליטה חברתית
במשרד אישור לתכנית מתוכננת של הסמינר.
המספר המזערי של המשתתפים בסמינר הוא 30
ומספרם המרבי .100
ילקוט הפרסומים .,4069כ׳׳ט בכסלו התשב׳׳ג2442.1992 ,

ועדת התמיכות רשאית לאשר מתן תמיכה לגוף ,אף
אם מספר המשתתפים חורג מן המסגרת האמורה ,זאת
מטעמים עניניים ומיוחדים ,שיירשמו בידה,
התמיכה תינתן בהתאם למספר העולים המשתתפים
בסמינר ,בהתאם למשך הסמינר ולשאלה אם הוא כולל
לינה אם לאו.
ג .אירועי חג ומועד ,מסיבות חג ,הסברה בכתב ובעל־
פה על משמעות החג ומנהגיו.
ד .חוגי העשרה לקבוצות ייחודיות של עולים.
החוגים ניתנים לקבוצות המונות עשרה משתתפים
לפתות.
המשרד יקבע מזמן לזמן ,בהתאם למדיניותו ,אילו
קבוצוח עולים יוגדרו ייחודיות ואת הנושאים לפעולות
העשרה שינתנו לקבוצות הייחודיות.
ה.

פרוייקטים מיוחדים ,חינוכיים וחברתיים.

תמיכה תינתן למוסד ציבור המפעיל פרוייקט שהוא
מתוכנן ומסוכם עם הגף,לקליטה חברתית במשרד.
המשרד יתן עדיפות לפרוייקטים שמטרתם היא אחת
מאלה :חיזוק הקשר בין העולה לבין מדינת ישראל
ומורשה ישראל ,חיזוק הקשר בין העולה לבין הקהילה
הקולטת ,טיפוח המורשת התרבותית של העולים
לתפוצותיהם ,יצירת מפגש בץ־חברתי ,פעילות תרבותית
וקהילתית בריכוזי עולים ,חינוך להורות ולבריאות
המשפחה.
שיעור התמיכה בפרוייקט יקבע בהתאם לתכנית
הפרוייקט ולמספר הגופים המשתתפים בתכנונו ובביצועו.
ככלל ,מספר הגופים המשתתפים בתכנון ובביצוע של
אותו פרוייקט לא יפחת משלושה.
המספר המזערי של המשתתפים בפרוייקט הוא .30
ו.

תודעת קליטה

המשרד תומך בפעולות הסברה לציבור ותיק בנושא
לקליטת העולים בקהילה.
אוכלדסית היעד :מערכת החינוך ,מערכת הבטחון,
הקהילה הקולטת ,נותני השירותים בקהילה ,תנועות
הנוער וההתישבות העובדת.
פעולות ההסברה מתייתסות להכרת העולים ,תרבו
תם ומורשתם ,הסברת קשיי הקליטה ,תהליכי הקליטה,
תרומת העולים למדינה ועוד.
פעולות ההסברה כוללות הרצאות ,הקרנת סרטי
הסברה ,הצגות בנושאי עליה וקליטה וחומר הסברה
בכתב.

פרק די :נושאי התמיכה ומבחני התמיכח בפעולות
התנדבות
מבחנים
 .1התמיכה תינתן רק במקרים שבהם משתתף גם מוסד
הציבור במימון פעולות ההתנדבות שהוא מבצע ושלגביהן
ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ט בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

מבוקשת התמיכה .שיעור ההשתתפות של הגוף ייקבע אחת
לשלושה חודשים בידי המשרד.
 .2התמיכה תינתן בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד לגבי
התחומים הזקוקים במיוחד לסיוע של מתנדבים ,כפי שתקבע
מזמן לזמן הנהלת המשרד.
 .3תינתן עדיפות למוסד אשר הוכית נםיון בגיוס מתנדבים
והצלחה בנושא.
 .4תינתן עדיפות למוסד או מוסדות  -לפי סכום התמיכה
העומד לחלוקה  -המציעים את מספר המתנדבים הרב ביותר,
מבין הגופים מבקשי התמיכה.
 .5סכום התמיכה במוסד ציבור ייקבע על פי נתונים אלה:
א .מספר המתנדבים המשתתפים בפעולות ההתנדבות
שלגביהן מבוקשת התמיכה.
ב.

גובה התקציב המיועד לתמיכות.

נושאי התמיכה
 .1תמיכה תינתן למוסד ציבור הפועל כארגון מתנדבים בקרב
עולים ובעיקר בקרב מיגזרים מיוחדים הזקוקים לסיוע לפי
החלטת המשרד )כגון בני נוער ,חיילים ,מבוגרים ,קשישים
ועוד(.
 .2התמיכה תינתן למטרות אלה:
א .הדרכה והכשרה מקצועית למתנדבים.
ב .הפקת תומר הסברה למתנדבים ופרסומו.
ג .חומרי עזר הדרושים לביצוע פעולות ההתנדבות.
ד .הוצאות למתן תמריצים למתנדבים ,כגון :פעולות
תרבות ,הדרכה ,כנסים ,פעולות להכרת הארץ ,מתן שי
למתנדב וכוי.
ה .פרוייקטים מיותרים המיועדים לעידוד ההתנדבות
ולגיוס מתנדבים ,שתוכננו וסוכמו עם הגף לקליטה
חברתית במשרד.
שיעור התמיכה בפרוייקט ייקבע בהתאם לתכנית
הפרוייקט ולמספר הגופים המשתתפים בתכנונו ובביצועו.
ככלל ,מספר הגופים המשתתפים בתכנון ובביצוע של
אותו פרוייקט לא יפחת משלושה.
ו .החזר הוצאות נסיעה ,אש״ל וטלפון של המתנדב
לצורך ביצוע פעילותו.
ז .פרוייקטים של שנת שירות שלישית )י״ג( במוקדי
קליטה ,של בני קיבוצים ושל גרעיני נח׳׳ל.
פרק הי :נושאי התמיכה ומבחני התמיכה בפעולות לעידוד
שובם של ישראלים השוהים בחוץ לארץ ומניעת ירידה
מבחנים כלליים
 .1המשרד פועל לעידוד שובם ארצה של ישראלים השוהים
בחוץ לארץ ולחיזוק הקשר בינם לבין ישראל וכן בנושא מניעת
ירידה מן הארץ .תמיכה יכול שתינתן לגוף הפועל בקרב
ישראלים השוהים בחוץ לארץ או בקרב אוכלוסיות היעד
בארץ.
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 .2התמיכה יכול שתינתן לפרוייקטים מיוחדים או כחמיכה
קבועה לפעילות שנתית ,על סמך הגשת תבנית עבודה.

ב.

 .3עדיפות תינתן לגופים הפועלים ב ח ח לארץ בקרב נוער,
ובהם תינתן עדיפות לגופים הפועלים כשפה העברית או למטרת
הקניית השפה העברית והתרבות היהודית.

פעולות לעידוד השיבה לישראל נערכות בקרב
ישראלים השוהים בחוץ לארץ ובעיקר בקרב קבוצות
ייחודיות ,בגון םסודנטים ,בפרט אלה העומדים לסיים
לימודיהם בחוץ לארץ ,ישראלים המעוניינים לשוב ארצה
ולהשתלב במגזר ההתיישבותי ,מדענים וכיוצא באלה.

 .4תמיכה תינתן לגוף אשר הוכית עצמו בקשריו עם המשרד
בבעל יכולת מקצועית גבוהה ובעל כוח אדם מיומן ,וכן לגוף
תדש אשר הוכיח יכולת לבצע את הפעולה נושא התמיכה.

תמיכה תינתן למוסד ציבור הרשום בישראל ומקיים
נציגות בחוץ לארץ ,למטרות כגון עריכת כנסי הסברה
ומידע ,מסיבות ועצרות חג ,הרצאות ,הפקת עלוני קשר
וכיוצא באלה.

נושאי תמיכה ומבחנים נוספים ומיוחדים לנושא
.1

תמיכה תינתן למטרות ובתנאים כמפורט להלן:
א.

התמיכה תינתן על סמך הגשת תוכנית עבודה שנתית
של מוסד הציבור ותועבר בשני חלקים ,האהד מראשית
השנה והשני על סמך דו״ח פעילות וביצוע תקציב חצי
שנתי.

פעולות בקרב הנוער הישראלי כחוץ לארץ

המשרד פועל לעידוד שובם ארצה של בני ישראלים
השוהים בחוץ לארץ ושם דגש מיוחד על חיזוק זהותם
היהודית וזיקתם למדינת ישראל.

לעניין כנסים  -התמיכה תועבר על פי עלות הוצאות
הכנס ,הפיזור הגיאוגרפי של הפעילות ומספר המשתת
פים .המספר המזערי של משתתפים בכנס  ,30 -והמספר
הסרבי .250 -

הפעילות נעשית באמצעות תנועות נוער ישראליות
והיא כוללת פעילות שוטפת של תנועות הנוער ,סמינרים,
חוגים ,תכניות ביקור בארץ ופעילות לעידוד החזרה ארצה
במטרה לשרת בצה״ל.

ג.

התמיכה תינתן לתנועת נוער המוכרת על ידי משרד
החינוך והתרבות והפועלת במסגרת החינוך הבלתי־
פורמלי ,המקיימת פעילות סדירה וקבועה ,המיועדת
לחברי התנועה ,בקנה מידה ארצי או מקומי ,ומתקיימת
אחת לשבוע לפחות ,במועדונים ובסניפים ,בקבוצות
קבועות ,בעלות מסגרת תברתיח ברורה.

תמיכה תינתן למוסד ציבור שמטרותיו הן פעילות
למניעת ירידה מן הארץ ,ותועבר על פי תכנית עבודה,
עלות האירוע ומספר המשתתפים .מספר משתתפים מזערי
באירוע  .30 -י
ד .הסקה של סרטים ,הצגות ,תכניות הסברה וחינוך
בנושאים הקשורים במניעת הירידה ,זהות יהודית וזהות
ישראלית ,שייכות והידוק הקשר למדינת ישראל.

לעניין סמינרים בחוץ ל א  - pתמיכה תינתן לגוף,
לשם עריכת סמינר אתד אד שניים בשנה ,על פי שכבות גיל
ועל פי תכנית עבודה שתוגש מראש .מספר משתתפים
מזערי  ,50 -ומספר משתתפים מרבי .350 -

התמיכה תועבר למוסדות ציבור אשר הוכרו או
הוערכו בידי גורם מקצועי רשמי או מוכר ,כגון המועצה
לתרבות ואמנות של משח־ החינוך והתרבות ,ובלבד
שמוסד הציבור הוכיח כי עומדים לרשותו מקורות מימון
נוספים לביצוע הפקות כאמור.

לענץ ארגון מחנות או סמינרים בארץ ,עבור נוער
מחוץ לארץ  -תמיכה תינתן לגוף שיארגן מחנות ,על פי
שכבות גיל ועל פי תכנית עבודה שתוגש מראש ,ותכלול
תבנית חברתית ,תכנית להכרת הארץ ותכנית עיונית.
מספר משתתפים מזערי  ,15 -ומספר משתתפים מרבי -
 !100הסמינרים יתקיימו לתקופה של  8עד  15יום.

התמיכה תינתן לפי איכות ורמה אמנוחית בתחומים
כמו :הסריט ,בימוי ,הסקה ,משחק ,קול ,גרפיקה ,תפאו
רה ,אנימציה ,בהירות העברת המסרים ,דמה לשונית,
רמת הארגון וכדומה.
התמיכה תינתן בתנאי שתהיה התאמה בין התכנים
והמסרים של ההסקה לבין מסרות המחלקה לישראלים
חוזרים במשרד ,שהן :חיזוק הזהות היהודית-ישראליח,
חיזוק הקשר אל מדינת ישראל ,מניעת הירידה מן הארץ
ועידוד שובם של הישראלים לארץ.
יי׳ג בכסלו התשנ״ג ) 8בדצמבר (1992
י ת מ
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פעילות בארץ

קיום כנסי הסברה ,סדנאות ,ימי עיון והרצאות בקרב
נוער וחיילים ,או קבוצות אחרות שיוגדרו לפי הצורך,
אשר יעסקו בנושאים ערכיים ,הקשורים בזהות ושייכות
ומטרתם מניעת הירידה מן הארץ.

התמיכה תינתן באחת משתי דרכים :באופן גלובלי,
לצורך מימון פעילות שנתית ,תוך התבססות על תכנית
עבודה ,מספר המשתתפים והפיזור הגיאוגרפי של הסני
פים ,או לפרוייקט מיוחד ,כגון סמינר בחוץ לארץ ,מחנות,
או סמינרים בארץ ותכניות מכינות לגיוס לצה״ל אשר
יתקיימו גם כן בארץ.

לענין תכנית מכינות לגיוס לצה׳יל  -התכנית מיועדת
לנוער מחוץ לארץ ותתנהל בארץ בתנאי פנימיה ,במסגרת
ציבורית מאורגנת ,כגון קיבוץ ,לתקופה של  4-3חדשים.
מספר משתתפים מזערי  ,25 -ומספר משתתפים מרבי -
.60

פעולות לעידוד השיבה לישראל בלןרב הישראלים
השוהים בחוץ לארץ

1 8 8 8
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יאיר צבו
השר לקליטת העליה

ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ט בכסלו החשנ״ג24.12.1992 ,

) (2בסעיף קטן)ב( ,בסופו יבוא:

הסכם
בדבר גימלת ניידות )תיקון מס׳ (11
שנערך ונחתם בירושלים ביום ה׳ בכסלו התשנ״ג )30
בנובמבר (1992

״הוראה זו לא תחול כל עוד המוגבל בניידות לא מכר את
הרכב הקודם ולא חל מועד קובע אחרי יום ההחזר :חל
מועד קובע כאמור ,יימנו  12החודשים ממועד קובע זה.״
הוספת סעיף 12ה

ביו.

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל )להלן  -הממשלה(,
המיוצגת על ידי החשב הכללי מר אלי יונס וסגן החשב הכללי
מר ברוך טפר
 מצד אחדלביו

המוסד לביטוח לאומי)להלן  -המוסד( המיוצג על ידי סגן
המנהל הכללי)גימלאות( מר ישראל ערד וסגן המנהל הכללי
)כספים( מר דני מרינוב

 .3אחרי סעיף 12ד להסכם העיקרי יבוא:
״החזר הלוואה עומדת שנפדעה
12ה) .א( החזיר המוגבל בניידות את ההלוואה העומדת
בשיעור מופחת)להלן  -ההלוואה שנפדעה( וביקש לבטל
אח ההחזר ,ישלם לו המוסד את הסכום שהוחזר בצירוף
תוספת לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני
יום התשלום על ידי המוסד לעומת המדד שפורסם
לאחרונה לפני יום ההחזר.

 -מצד שני

)ב( הוראות סעיף קטן)א( תחול אם מתקיימים כל אלה:

הואיל וברצון הממשלה לתקן את ההסכם העיקרי כהגדרתו
בסעיף  1להסכם זה:

) (1לא חל מועד קובע להחזר ההלוואה שנפרעה ,בין
לפני יום ההחזר ובין לאחריו:

והואיל והמוסד הסכים לבצע את האמור בהסכם זה לאחר
שנתמלאו התנאים שבסעיף  200לחוק הביטוח הלאומי
]נוסח משולב[ ,התשכ״ח.'1968-

) >2הבקשה לביטול החזר ההלוואה שנפרעה הוגשה
למוסד תוך  6חדשים מיום ההחזר!

לפיכך הוסכם והותנה כין הצדדים כדלקמן:
ההסכם העיקרי
 . 1״ההסכם,העיקרי״ לענין זה  -ההסכם בךבר גימלת ניידות
שנחתם בין הצדדים ביום  1ביוני  , 1977ותוקן בהסכמים מיום
 29ביולי  10 , 1979במאי ו 27 /198במאי  10, 1982באוגוסט
 26 , 1984באוגוסט  12 , 1984באוגוסט  15 , 1987בפברואר
 24 , 1990ביוני °1991י 2 ,בפברואר  "1992ו־ 2בנובמבר
. 1992
2
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6

5

7

8

9
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תיקון סעיף 12ג
 .2בסעיף 12ג להסכם העיקרי* -
) (1בסעיף קטן )א( ,בדישה ,במקום ״ובסעיף  12ד״
יבוא ״ובסעיפים 12ד ו־12ה״!
ם״ח התשב״ח ,עמי  !108התשנ״א ,עמי .168
י״פ התשל״ז ,עמ׳ .1813
י״פ התש׳׳ם ,עמ׳ .192
י״פ התשמ״א ,עמ׳ .1968
י״פ התשמ״ב ,עמ׳ .2454
י״פ התשמ״ד ,עמ׳ .3224
י״פ התשמ״ו ,עמ׳ .3341
י״פ התשמ״ז ,עמ׳ .2298
י״פ התש״ן ,עמ׳ .2059
י״פ התשנ״א ,עמ׳ .3173
י״פ התשנ״ב ,עמי .2365
י״פ התשנ״ג ,עמי .599

ילקוט הפרסומים  ,4069ב״ט בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

) (3הרבב הקודם משועבד שעבוד ראשון לטובת המו
סד ,כערובה להחזרת ההלוואה העומדת ודבר השעבוד
נרשם בהתאם לחוק המשכון ,התשכ״ז ,1967-וכן נרשם
במשרד הרישוי וברשיון הרכב.
)ג( לא יבוטל החזר הלוואה עומדת אלא פעם אחת בלבד
לגבי אותו רכב.
)ד( בוסל החזר ההלוואה שנפרעה לא תאושר הלוואה
עומדת חדשה אלא בתום  3חדשים מיום הגשת הבקשה
לביטול.״
תחילה ותחולה
 .4תחילתו של הסכם זה כ־ 1בחודש שלאחר פרסומו .סעיף 3
יחול גם על מי שהחזיר את ההלוואה העומדת בשיעור מופחת,
כהגדרתו בסעיף 12ג להסכם העיקרי ,חור  9חדשים שקדמו
בחכוף ליום החחילה ,ובלבד שהבקשה לביטול החזר ההלוואה
הוגשה למוסד תוך  60ימים מיום התחילה או תוך  6חדשים מיום
ההחזר כמשמעותו בסעיף 12ג להסכם העיקרי ,לפי המאוחר
שביניהם.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
אלי יונם
החשב הכללי
דן מרינוב
סגן המנהל הכללי
של המוסד לביטוח לאומי
)חמ 1505־(3

ברוך ספד
םגן החשב הכללי
ישראל ערד
סגן המנהל הכללי
של המוסד לביטוח לאומי
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הודעה כדבר ארצות האופרות או מגבילות
יבוא םובין מישראל ,התשנ״ב1992-

הרפובליקה העממית המונגולית
מאלזיה
מאוריטניה ,הרפובליקה האיסלמית
מצרים ,הרפובליקה הערבית
מרוקו
סודן ,הרפובליקה הדמוקרטית
סוריה
סרילנקה
עירק
ערב הסעודית
פקיסטן ,הרפובליקה האיםלמית
הרפובליקה של צ׳אד
קאסאר
קובה
הרפובליקה העממית של קונגו
קוריאה הצפונית
קמבודיה
תימן

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)3לצו יבוא חפשי ,התשל״ח-
 ,'1978אני מודיע כי הארצות המצויינות להלן אוסרות או
מגבילות במפורש או מכללא יבוא טובין מישראל:
הרפובליקה של אינדונזיה
אירן'
אלבניה
אלג׳ריה
אפגניסטן
בורונדי
בחריין
הרפובליקה העממיח של בנגלדש
הודו
הרפובליקה של גיניאה
הרפובליקה של וייטנאם
הרפובליקות של חבר העמים העצמאיים
)לשעבר ברית המועצות(:
אוזבקיסטן
אוקראינה
אזרביג׳אן
אסטוניה
ארמניה
ביאלורוס
גרוזיה
טז׳יקיסטן
טורקמניה
לטביה
ליטא
מולדוביה
קזחסטאן
קירגיזיה
רוסיה
טוניסיה
הרפובליקות של יוגוסלביה לשעבר:
בוסניה והרצגובינה
מקדוניה
סלובניה
סרביה ומונטנגרו
קרואטיה
ירדן ,הממלכה ההאשמית
כווית
לבנון
לוב ,הרפובליקה הערבית
הרפובליקה של מאלי
הרפובליקה העממית של מוזמביק
1

ק״ת התשל׳׳ת ,עמ׳  !1774ק״ת  -שיעורי מק״ח ,התשנ״ב,
עמ׳ .1648
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ההודעה כדבר ארצות האוסרות או מגבילות יבוא טובין
מישראל  -בטלה.
2

י״א בכסלו התשני׳ג ) 6בדצמבר (1992
נתן שדוני
)חמ (3-552
רשות מוסמכת
י״פ התשל״ז ,עמי  ;714התשנ״ב ,עמ׳ .1987

2

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,
מקומן ומועדיהן
בהתאם לסעיף )17א() (4לחוק סוכני המכס ,התשכ״ה-
 ,'1964ולפי תקנות  19ו־ 20לתקנות סוכני המכס ,התשכ״ה-
 , 1965אני מודיע לאמוד:
2

 .1תומר השאלות בבחינות למועמדים לפקידים רשויים יהיה
כמפורט בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1201
התשכ״ה ,עמ׳ :2406
 .2הבחינות ייערכו בכתב ובעל־פה; הבחינות בכתב ייערכו
בתל־אביב ,ביום ג  /כ״פ בניסן התשנ״ג ) 20באפריל
 ;(1993לבחינות שבעל־פה יוזמנו רק אלה שעמדו בבח
ינות בכתב ,וההזמנה לבחינה תישלח בנפרד!
.3

בקשה להיבחן יש להגיש באחד המקומות המצויינים להלן,
חוך ארבעה עשר יום מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות:
בית המכס ,שער הנמל  ,3חיפה!
בית המכס ,רח׳ קרן היסח־  ,20ירושלים!
בית המכס ,רח׳ יפת  ,42תליאביב־יפו:

1
2

ם״ח התשכי׳ה ,עמי .16
ק״ת התשכ״ה ,עמי .1307
ילקוס הפרסומים  ,4069כ׳׳ט בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

בית המכס ,נמל התעופה בןיגוריון:
בית המכס ,אילת.
 .4טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים.
 .5הודעה על מקום הבחינה תישלח בנפרד לכל מועמד.
י״א בכסלו התשנ״ג ) 6בדצמבר (1992
69

) ח מ

־>
3

אריה זייף
מנהל המכס ומע״מ

ירושלים ,רחובות ונתניה מהשנים  ,1966-1949ותיקים אזרח
יים של בית משפם מחוזי תל־אביב מהשנים ,1975-1942
המופקדים בגנזך המדינה ,מיועדים לביעור.
ז׳ בחשון התשנ׳׳ג ) 3בנובמבר (1992
*«»_•
)חמ (3*82
משה מוסק
ממלא מקום הגנז

הודעה על ביטול הכרזה על אזור הנגוע כמחלת
הניוקשל

הודעה על רישום הסדר כובל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,החשמ״ה1985-

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח1988-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ״ה 1985-י ,אני מבטל את ההכרזה על מושב
גפן ,מועצה אזורית מסה יהודה  ,כאזור נגוע.

בהתאם לסעיף )7ב( לחוק ההגבלים העםקיים ,התשמ״ח-
 ,'1988אני מודיע כי נרשם הסדר כובל לגבי כבלים וחוטי
חשמל מתוצרת הארץ.
הצדדים להסדר הם:
החברה לכבלים ולחוםי חשמל בע״מ:
כבלי ציון מפעלים מאוחדים ךע״מ•
טלדור מוליכים וכבלים בע׳׳מ:
דאש תעשיות כבלים )ישראל( בע״מ.

2

ט׳יז בחשון התשנ״ג ) 12בנובמבר (1992
) ח מ

1
2

מהות הכבילה:
שיתוף פעולה לשם קידום היצוא של כבלים וחוטי חשמל
מתוצרת הארץ.
ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר
והתעשיה ,רחוב אגרון  ,30ירושלים ,חדר מסי .42

הודעה על מכירת נכס מקרלןעין
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי״א1951-
בהתאם לסעיף )5ה( לחוק נכסי המדינה ,התשי״ז^, 1951-
אני מודיע כי נמכר נכס מקרקעין מנכסי המדינה בישראל
כמתואר בתוספת.
1

ד בכסלו התשנ״ג ) 29בנובמבר (1992
) ח מ

1

1 2 6

( 3

תוספת
הנכס
גוש  ,8265חלקה  ,135תת־חלקה 23
משרד ,בקומה א׳ ,רח׳ הרצל  ,38נתניה

יורם מורכוביץ
' >
הממונה על הגבלים עסקיים
סייח התשמ׳׳ח ,עמי .128
680

א׳ שמשוני
'
מנהל השירותים הוטרינריים
ס׳׳ח התשמ׳׳ה ,עמ׳ .84
י״פ החשנ׳׳ב ,עמ׳ .3782

3

הודעה• בדבר ביעור חומר ארכיוני בגנזן־
לפי חוק הארכיונים ,התשס׳יו1955-

תאריך המכירה
15.11.1992

י״ם בחשו! התשנ׳יג ) 15בנובמבר (1992
)חמ 9־(3
יואל אופיר
סגן החשב הכללי לנכסים
סייח התשי״א ,עמ׳ .52
1

בהתאם לסעיף )13א( לחוק הארכיונים ,התשט״ו, 1955-
אני מודיע שפרשות תביעה ופסקי דין שהוצאו בעבר מתוך
מינוי ועדת ערר
תיקים אזרתיים שביעורם הותר ,אושר ופורסם ברשומות,
מהשנים  ,1975-1929והמופקדים בגנזך המדינה ,מיועדים לפי תוק הרשויות המקומיות)ערר על קביעת ארנונה כללית(,
לכיעור.
התשל״ו1976-
(1992
בנובמבר
)3
התשנ״ג
בחשון
ז׳
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו, 1976-
משה מוסק
~
מינתה מועצת עירית חיפה בישיבתה מיום י״ט בתמוז התשמ״ס
ממלא מקום הגנז
) 12ביולי  (1989ועדות ערד לארנונה כללית בהרכבים כמפורט
להלן:
הודעה בדבר ביעור חומר ארכיוני בגנזך
הדכב אי:
לפי חוק הארכיונים ,התשס״ו1955-
יאיר לביא׳ עירך דין  -יושב ראש;
בהתאם לסעיף )13א( לחוק הארכיונים ,התשטי׳ו, 1955-
בליטנטל משה ־ חבר:
אני מודיע שתיקים של בתי משפט השלום לנוער בתל־אביב,
לב אברהם  -חבר.
1

) ח מ

5 7

1

( 3

1

1

ס״ח התשט״ו ,עמ׳  :14התשכ״ד ,עמי .144

ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ט בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

נ

ס״ח התשל״ו ,עמי .252
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הרכב בי:
פרדי סיגל ,עורך דין  -יושב ראש;
חנוך ווניקמן  -חבר;
חנה בן שטרית  -חבר.
הרכב גי:
יהודה פודה  -יושב ראש:
גסאן אבו־ורדה ,עורך דין  -חבר!
עמנואל שרויאר ,רואה חשבון  -חבר.
י״ס בתמוז התשמ׳יט ) 20ביולי (1989
יוסף גלוזמן
מזכיר עיריח חיפה

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם ל״תכנית מס׳  ,2506שינוי
מסי  1/78לתכנית מיתאר מקומית מסי 1905״ ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2574התשי׳ם ,עמי 198
)להלן  -התכנית( ,מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים)להלן  -הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אס ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה.באופן דחוף לצרכי
הציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה..
תוספת
השטח המשתרע מדרום לבית צפפה ושרפת  -חלק ממגרש
 8לפי תכנית מס׳  ,2506כמםומן בצבע ירוק בתשריט התכנית
המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
ירושלים ,וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ד בכסלו התשנ״ג ) 29בנובמבר (1992
טדי קולה
'
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים
סייח התשכ׳יה ,עמי .307

) ח מ

1
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הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכי׳ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״תכנית מס׳  ,2155שינוי
מסי  54/74לתכנית המיתאר המקומית לירושלים״ ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2720התשמ״א,
עמ׳ ) 2037להלן  -התכנית( ,מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים )להלן  -הועדה( הודעה ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי
הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובח ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיוח
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו ־ בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
הציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
חלק מחלקה ) 2לשעבר תלקה  (149בגוש  ,30027וחלקי
חלקות  37 ,36 ,35 ,34 ,21 ,17 ,16 ,15בגוש  ,30028כמסומן
בצבע אדום בתשריט התכניח המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
ירושלים ,וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ד׳ בכסלו התשנ״ג ) 29בנובמבר (1992
)תמ 2י(3
טדי קולק
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ פת13/1205/א״ ,שהזדעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2337התשל׳׳ז ,עמ׳  ,1752מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה )להלן ־ הועדה(,
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע
האמורה.
ן

סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307

ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ט בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם אח הפיצויים
שהוא תובע והישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
הציבור שלמענם היא עומדח לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד אח החזקה בה.
תופפת

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריח פתח־תקוה,
וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ו׳ בכסלו התשנ״ג ) 1בדצמבר (1992
) ח מ

2

'

לפי תב״ע :5302
גוש  ,4616חלקות .55 ,54
גוש  ,4616חלקות .41 ,42
לפי תב״ע :5304
גוש  ,4616חלקה .41
לפי תב׳׳ע :5305

לפי תכ״ע :5307
גוש  ,4616חלקה  :48גוש  ,4615חלקות .3,5,6,7 ,8,9
לפי תכ״ע :5308

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם ל״תכנית שינוי מיתאר
מחוזית גז/במ9/69/״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3931התשנ״ב ,עמי  ,197מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה לודים )להלן  -הועדה( הודעה כי
הקרקע המתוארת בו:וספת דרושה לועדה בהתאם להוראות
סעיף  20לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 1943 ,וכי
הועדה או המועצה אינן חייבות לשלם פיצויים ,או פיצויים
מופתתים ,עשויים להשתלם בגין רכישת המקרקעץ האמורים.
2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,בין מכוח זכות ובין מתוך
נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלות לועדה ,תוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר
לו במקרקעין האמורים ,כצירוף ראיוח לחיזוק תביעתו שיכללו
את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא חובע וחישוב
הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף ,ואם נתבעים פיצדים מתוך
נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופתתים
 ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד הזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ס בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

גוש  ,4616תלקות  ;58 ,69 ,70 ,71 ,72חלקי חלקה .57

לפי תב״ע :5306

הודעה לפי סעיפימ  5ו7-

2

לפי תב״ע :5301

גוש  ,4616חלקות  ¡48 ,49 ,52גוש  ,4615חלקות .9 ,10

לפקודת הקרקעות )רכישה לצדכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

1

רשימת מגרשים ציכורייפ כשוהם על רקע גושים וחלקות

גוש  ,4616חלקות .49 ,50 ,51 ,52 ,53

גיורא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתחיתקוה

ס״ח התשכ׳׳ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

תוספת

לפי תב״ע :5303

חטיבת קרקע בשטח של  618מ״ר ,המהווה חלק מחלקה
 21בגוש  ,6377פתח־תקוה.

( 3

הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד יאת החזקה בה.

גוש  ,4614חלקות .42 ,43 ,44
לפי תב״ע :5309
גוש  ,4614חלקות .43 ,44 ,92
לפי תב״ע :5310
גוש  ,4614חלקות .94 ,95 ,96
לפי תב״ע :5311
גוש  ,4614חלקות .93 ,94 ,95 ,96
לפי תב״ע :5312
גוש  ,4615חלקות .37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43
לפי תב״ע :5313
גוש  ,4615חלקה .48
לפי תב׳יע :5314
גוש  ,4615חלקות .53 ,54 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,65 ,66
לפי תב״ע :5315
גוש  ,4615חלקות .53 ,54 ,55 ,56
לפי תב״ע :5316
גוש  ,4618חלקות .20 ,21
לפי תב״ע :5317
גוש  ,4125חלקות  ;27 ,39 ,40 ,44חלקי חלקה .45

817

לפי תכ״ע :5318

לפי תכ״ע :5401

גוש  ,4125חלקות .39 ,40 ,43 ,44
לפי תב״ע :5319
גוש  ,4125חלקה  ;44חלקי חלקה .53
לפי תכ״ע :5320

גוש  ,4124חלקות .20 ,21 ,59 ,60 ,61 ,62 ,176
ב׳יו בחשון התשני׳ג ) 22בנובמבר (1992
עובדיה לאלו
)חמ (3-2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לודים

גוש  ,4124חלקות ,141 ,145 ,146 ,153 ,152 ,151 ,147
 ;182 ,127 ,128 ,129 ,139 ,140גוש  ,4125חלקות .85 ,97

הודעה לפי׳• סעיפים  5ו־7

לפי תב״ע :5321

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

גוש  ,4124חלקות ,145 ,134,135 ,136,137 ,138 ,182
.139
לפי תב״ע :5322
גוש  ,4126תלקות .70 ,71 ,105 ,106 ,147
לפי תב״ע :5323
גוש  ,4126חלקות ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,147
.71 ,108 ,107 ,106
לפי תב״ע :5324
גוש  ,4124חלקה  :162גוש  ,4127חלקות ,93,95,97 ,92
.100 ,99
לפי תב׳יע :5325
גוש  ,4127תלקות ,38 ,39 ,40 ,41 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48
,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,33 ,34 ,35 ,36 ,42 ,43 ,37
 ;66 ,68 ,69 ,82 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,55 ,56 ,57גוש ,4128
חלקות ,92,93,94,106,107 ,108,109,110,111 ,112,113
,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,127 ,59 ,91
 128,129 ,115 ,116גוש  ,4129הלקוח ,64,65,66,67,68,69
 ;2 ,55גוש  ,4130גוש שומא; גוש  ,4131גוש שומא.
ג

לפי תב״ע :5326
גוש  ,4128חלקות ,96 ,97 ,98,99 ,100 ,101 ,102 ,106
 :83גוש  ,4122חלקה  :88גוש  ,4129חלקה .87
לפי תב״ע :5327
גוש  ,4128חלקה  :30גוש  ,4130גוש שומא :גוש ,4131
גוש שומא.
לפי תב״ע :5328
גוש  ,4130גוש שומא; גוש  ,4131גוש שומא.
לפי תב׳׳ע :5329
גוש  ,4124חלקות .95 ,96 ,150 ,156 ,179
לפי תכ״ע :5330
גוש  ,4124חלקוח .150 ,156
לפי תב׳׳ע :5331
גוש  ,4124חלקות .156 ,159 ,160

8Í8

בתוקף סמכוחה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״תכנית הצ9/1-5/י׳
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3593התשמ״ס ,עמ׳  ,304מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים )להלן  -הועדה( ,הודעה כי
המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לתלוטין לצרכי
ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין
האמורים.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרסי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשם ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.
תוספת
גוש  ,7799ח״ח ,125 ,124 ,104-91 ,64-56 ,25
174 ,173 ,170 ,132-128ן גוש  ,7800הלקוח ,134 ,133 ,115
 ,271 ,264 ,144 ,138 ,137 ,136ח״ח ,104-93 ,62 ,52-46
.250 ,248 ,247 ,224-216 ,173-165 ,125 ,124 ,113-107
כמסומן בתכניה בצבעים ירוק ,אדום ,אדום מקווקו ,אדום
וחום מותחם חום.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רת׳ שטמפפר ,5
נתניה ,וכל המעוניץ רשאי לעיין בו בשעות שהמשרד פתוח
לקהל.
כ״ז בחשון התשנ׳׳ג ) 23בנובמבר (1992
צבי הרות
'
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים
י סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307
) ח מ

2

( 3

ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ט בכסלו החשנ״ג24.12.1992 ,

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק החכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״תכנית הצ74/1-4/אי״,
שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3958התשנ״ב ,עמ׳  ,1332מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,ואשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ר 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,3992התשנ״ב ,עמי  ,2712תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית קדימה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
1

כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
תזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשם ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המתזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.
תוספת
מקרקעין בגוש  ,8037ח״ח  !29 ,30 ,57 ,101 ,99גוש
 ,8036ח״ח  ,132-127 ,101-99 ,96 ,94-92כמפורט להלן:

2

תוספת
גוש  ,8037ח״ת  ,158כלהלן:
מגרש ארעי

השטח במ״ר

צבע

4
1

241
347

ירוק
אדום

יעוד
שצ״פ ,שביל
דרכים ,חניות

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,וכל המעונין בדבר
זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

שטח במ׳׳ר
צבע
בערך

מגרש ארעי
,2093 ,2088-2086
,2096 ,2076 ,2095
2100 ,2098 ,2081

9,200

ירוק

שצ״פ ושבילים

,2075 ,2080 ,2089
2101

2,700

אדום

דרכים וחניות

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ שםממפר ,5
נתניה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות שהמשרד פתוח
לקהל.
כ״ט בחשון התשנ״ג ) 25בנובמבר (1992
) ח מ

2

'

צבי חרות
יושב ראש הועדה המקומיח
לתכנון ובניה שרונים

( 3

כ״ז בחשון התשנ״ג ) 23בנובמבר (1992
צבי חרות
'
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים
סייח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943חוסי  ,1עמי .32

) ח מ

1
2

4

( 3

הודעה לפי סעיפים  5דד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה /1965-ובהתאם ל״תכנית הצ49/1-4/א״
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3874התשנ״א ,עמ׳  ,2365מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ובניה שרונים )להלן  -הועדה( ,הודעה כי
המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין
האמורים.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת הנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
1

היעוד

סייח החשכ״ה ,עמ׳ .307

ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ט בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

הודעה לפי סעיפים  5דד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכי ה1965-י ,ובהתאם ל״תכנית הצ45/1-5/״
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3555החשמ״ח ,עמ׳  ,2052מוסרת בזה הועדה
המקומית לחכנון ובניה שרונים )להלן  -הועדה( ,התעה כי
המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין
האמורים.
;

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרםוס הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובח הנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לתיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מ ת
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשם ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.
1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
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תוספת
מקרקעין בגוש  ,7788ח״ח  ,34,54,43,35כמפורט להלן:

הודעה כדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשכ׳יט1969-

שסח במ׳׳ר
^_
היעוד
צבע
בערך
מגרשים
נמסרת בזה הודעה ,כי לוח זכויות של גוש רישום מס׳
/18491ברווה ,נפת עכו ,הוצג ביום ה׳ בכסלו התשנ״ג
ירוק שצ״פ ושביל
950 ,2119 ,2122 ,2116
) (30.11.1992למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד הסדר
2124
המקרקעין ,רה׳ חורי  ,2מגדל הנביאים ,קומה  ,13חיפה,
חניוח
דרכים,
אדום
2,000
2113
,2123
במועצה האיזורית מסה אשר ובלשכת מינהל נפת עכו ,ביח
הממשלה ,נצרת עילית.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ שםממפר ,5
נתניה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות שהמשרד פתוח ה׳ בכסלו התשנ״ג ) 30בנובמבר (1992
לקהל.
מזריס נביא
פקיד הסדר המקרקעין
כ״ט בחשון התשנ״ג ) 25בנובמבר (1992
איזור הסדר עכו
צבי חרות
< "
יושב ראש הועדה המקומית
הודעות כדבר הצגת לוחות זכויות
לתכנון ובניה שרונים
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשכ״ט1969-
הודעה כדבר הצגת לוחות זכויות
חמ

2

> 3

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשכ״ם1969-
נמםרח בזה הודעה ,כ׳ לוחות זכויות של גושי רישום,
בנפת ירושלים -
) (1מס׳  - 29751הר טוב:
) (2מס׳  - 29802מטע )עלר(;
) (3מס׳  - 30482בית נקופה,
הוצגו ביום א׳ בכסלו התשנ״ג ) 26בנובמבר (1992
בלשכת פקיד הסדר המקרקעין ,רת׳ הלל  ,6ירושלים.
א׳ בכסלו התשנ״ג ) 26בנובמבר (1992
יצחק גבאי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר ירושלים

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לנקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשכ״ס96*-נ
נמסרת בזה הודעה ,כי לוח הזכויות של גוש רישום מס׳
 ,29755הר טוב ,נפת ירושלים ,הוצג ביום א׳ בכסלו התשנ״ג
) (26.11.1992למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין ,רח׳ הלל  ,6ירושלים ,כלשכת הממונה על מתח
ירושלים ,דחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,ובמועצה האזו
רית מטה יהודה ,רח׳ אהליאב  ,29ירושלים.
א׳ בכסלו התשנ״ג ) 26בנובמבר (1992
יצחק גבאי
פקיד הסדר המקרקעין
איזור הסדר ירושלים
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נמסרת בזה הודעה ,כי לוח הזכויוח של גוש רישום מס׳
 ,17741נצרת עילית ,נפת יזרעאל ,הוצג ביום ה׳ בכסלו
התשנ״ג) (30.11.1993למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד
הסדר המקרקעין ,מרכז עופר ,שכונה דרומית ,נצרת עילית,
בעידית נצרת עילית ,ובמינהל נפת יזרעאל ,בית הממשלה,
נצרת עילית.
נמםרח בזה הודעה ,כי לוח הזכויות של גוש רישום מס׳
 ,17378מגדל העמק ,נפת יזרעאל ,הוצג כיום ה׳ בכסלו
התשנ״ג) (30.11.1993למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד
הסדר המקרקעין ,מרכז עופר ,שכונה דרומית ,נצרת עילית,
במועצה האיזורית עמק יזרעאל ,ובמינהל נפת יזרעאל ,בית
הממשלה ,נצרת עילית.
ה׳ בכסלו התשנ׳יג ) 30בנובמבר (1992
מורים נביא
פקיד הסדר המקרקעין
איזור הסדר יזרעאל

הודעה כדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשכ׳׳ט1969-
נמסרת בזה הודעה ,כי לוח הזכויות של גוש רישום מם׳
 38127בארישבע הוצג ביום ד׳ בכסלו התשנ״ג) 29בנובמבר
 (1992למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין,
רח׳ העצמאות  ,36באר־שבע ,אצל הממונה על מחוז הדרום,
שדרות הנשיאים ,באד־שבע ,ובעירית באר־שבע.
ד׳ בכסלו התשנ״ג ) 29בנובמבר (1992
יצחק גבאי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,4069כ׳׳ט בכסלו התשנ״ג24.12.4992 ,

הודעות לפי חוק הליכי תכנון וגניה )הוראת שעה( ,התש״ן9?0-ן
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
מ ח ח ירושלים

מחוז תל־אביב

מרתב תכנון מקומי מטה יהודה

מרחב תכנון מקומי תליאביב־יפו

הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (3)5לחוק הליכי תכנס
ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף  89לחוק
התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה
יהודה ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מם׳ מי/במ,660/
שינוי לתכנית מיתאר מקומית מסי מי200/״.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  >11)5לחוק הליכי
תכנון ובניה)הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף 117
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית
הנקראת ״תכנית מס׳ תא/במ ,2309-23-שינוי לתכניח מפו־
רמת מס׳  ,44תיקון משנת 1941״.

ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית ומקומם :גבעת
יערים ,המועצה האזורית מטה יהודה ,ממערב לירושלים -
גושים  :29853 ,29852חלקי גושים ,29849 ,29848 ,29847
 ,29851בין קואורדינטות אייר  159.800-158.000ובין
קואורדינטות רוחב  ,133.200-132.300הכל על־פי הגבולות
המסומנים בתשריט גבעת יערים בקו כחיל.
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :הגדלת תחוס שטח
הפיתוח של מושב גבעת יערים וקביעת הוראות ומגבלות
חדשות לבניה (2 :שינוי תכנית מיתאר עליתי :א( ביטול ואיחוד
של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש ,בהתאם למצב הקיים
ופיתוח שטח בעתיד :שינוי יעוד מאיזור חקלאי א׳ לאיזור
חקלאי א׳ מיוחד :ב( שינוי יעוד מאיזור חקלאי א׳ מיוחד לאזור
חקלאי ב׳ :ג( שינוי יעוד מאיזור חקלאי ב׳ לאיזור חקלאי ב׳
מיוחד :ד( שינוי יעוד מאיזור חקלאי א׳ ואיזור חקלאי ב׳ לאיזור
מגורים ב׳ על־ידי הוספת  105מגרשי בניה למגורים וקביעת
הוראות בניה לגביהם :ה( שינוי יעוד מאיזור חקלאי א׳ לאיזור
למלאכה ושירותים משקיים :ו( שינוי יעוד מאיזור חקלאי א׳
לשטח לבית קברות :ז( קביעת שטח למבני ציבור! ח( שינוי
יעוד משטח חקלאי א׳ לשטח ציבורי פתוח! ט( התווייח דרכים
חדשות ,שינוי וביטול של דרכים קיימות מאושרות.
כל המעוניין בשינוי התכניח רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכף על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תור שלושים יום מיום פרסומה של
הודעה זו בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,סל׳
.02-290222
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
י׳׳א בכסלו התשנ״ג ) 6בדצמבר (1992
אליהו סדסה
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מהוז ירושלים
ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ט בכסלו התשנ׳׳ג24.12.1992 ,

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :תל־
אביב־יפו ,רח׳ בלפור ,רח׳ מזא״ה ורה׳ שסראוס  -גוש ,6933
חלקות  ,128-123ח״ח  :133גוש  ,6934חלקוח ,222,201 ,118
 ,227ח״ח  !228גוש  ,6937חיית .56-55
עיקרי הוראות שינוי התכניח :שינוי יעוד ממגרש לבנין
ציבורי למגרש מגורים ושימור בנין! קביעת הוראות למתן
היתרי בניה (1 :קביעת עקרונות בינוי מנחה!  (2קביעת מבנים
לשימור!  (3קביעת מגרש מגורים מיוחד ובו 206 :יחידות דיור
בשטח רצפות נטו שלא יעלה על  22,000מ״ר! מסחר בשטח
רצפות נטו שלא יעלה על  1;000מ״ר! משרדים בשטח רצפות
נטו שלא יעלה על  1,000מ״ר :א> מרתפי תניה! ב( קומת קרקע
ובה שילוב של מגורים ,מסחר ומשרדים! ג( קומות עליונות
למגורים (4 :קביעח שסח ציבורי פתוח הכולל מבנה לשימור
והפקעתם לצרכי ציבור (5 :קביעת מגרש לשימוש מעורב של
שסח ציבורי פתוח ,מבני ציבור וחניון ציבורי תת־קרקעי(6 :
קביעת הוראות לגבי איחוד שטחים הכלולים בתכנית וחלוקתם
מחדש ,בהסכמת הבעלים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 22.11.1991ובילקוט הפרסומים  ,3952התשנ״ב ,עמ׳ .1031
שינוי התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תליאביב ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חל־אביב־יפו ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ם בחשון התשנ״ג ) 25בנובמבר (1992
שמואל לסקר
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז תליאביב

מחוז חיפה
מרתב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11)5לחוק הליכי
תכנון ובניה)הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף 117
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
תבנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ חד) 942/במ( -
מגורים ברח׳ תרנ״א וברח׳ הרבדט סמואל ,חדרה ,שינוי
לתכניות מס׳ חד ,450/חד766/ב׳ וחד766/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :חדרה,
בין רח׳ תרנ״א ,רח׳ אחד העם ,דחי ביאליק ורח׳ הרברט
סמואל ,מדרום מזרח לבית הספר עירון  -כ־ 48דונם; גוש
 ,10027ח״ח  !43גוש  ,10032חלקה  ,92ח״ח  :94 ,93,89גוש
 ,10037חלקוה  :121,120גוש  ,10038ח״ח  :8גוש  ,10403ח״ח
.10 ,2
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד מקרקע תקלאית
לאיזוד למגורים בצפיפות של 12׳ יחידות דיור לדונם ,בסמוך
לבית הספר עידון :העלאת צפיפות המגורים בסמוך לרח׳
תרנ״א מי 6יחידות דיור לדונם; קביעת מבנים להריסה :יעוד
קרקע למגורים ,לשטח ציבורי פתוח ,לבנייני ציבור ולדרכים.
מספר יחידות הדיור :כ־.300
הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בעתונות ביום
 24.1.1992ובילקוט הפרסומים  ,3970התשנ״ב ,עמי .1000
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה,
וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ז׳ בכסלו התשנ׳׳ג ) 2בדצמבר (1992
חיים קופלמן
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז חיפה

מ ח ה ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

לשער הקיים למנזר רטיםבון :ג( קביעת בינוי לתוספת
בריכת שחיה תת־קרקעית לשימוש דיירי בנין ,בהתאם
לנספח הבינוי; ד( הגדלת שטחי בניה מרביים מ־ 9199מ׳׳ר
ל־ 9670מ״ר להקמת בריכת שחיה.
) (2״תכנית מסי  ,4214שינוי מסי  32/90לתכנית מיתאר
מקומית  - 62ירושלים״.
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש
לים ,שכונת בית ישראל ,בין רח׳ יוסף קארו ,רח׳ לובלין,
רח׳ אשכנזי ורח׳ יואל  -גוש  ,30087חלקות ,149-143
,202 ,201 ,200 ,197 ,192-166 ,163-161 ,158-151
,212/9 ,212/8 ,212/7 ,212/6 ,212/3 ,212/2 ,212/1
 ,279ח׳יח  ,212/5 ,105הכל על־פי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו בחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מאיזור
מגורים  3לאיזור מגורים מיותד לשטת ציבורי פתוח,
לדרך ,ולמעבד ציבורי להולכי רגל; ב( שינוי יעוד מאיזור
מגורים  4לאיזור מגורים מיוחד; ג( שינוי יעוד מדרר
לאיזור מגורים מיוחד ולשטח ציבורי פתוח; ד( ביטול
תחום הריסה)שטחים יתרי אוכלוסין וצפיפות(; ה( הגדלת
םה״כ אחוזי הבניה מ־ 70%ומי 90%לי ;155%ו( קביעת
מספר קומות מרבי וקביעת גובה בניה מרבי! ז( התרת
שימוש בחלל גג רעפים למגורים! ח( שינוי קווי בנין
וקביעת קווי בנין חדשים! ט( קביעת עקרונות עיצוב; י(
קביעת הוראות בגין מבנים ,גדר ומדרגות להריסה ובגין
עצים לשימור :יא( קביעת קטע מדרך חדשה ,ביטול קטעים
מדרכים קיימות או מאושרות ,קביעת דרך משולבת
וקביעת מעברים ציבוריים להולכי רגל :יב( קביעת שטח
לחניה פרטית עם זיקת הנאה לציבור וקביעת שטת לחניה
ציבורית בשטח של דרכים מאושרות או קיימות ובשטח
דרך משולבת :יג( ביטול הוראה בדבר חובת הסכמת
השכנים לבניה בקיר משותף :יד( קביעת הוראות בגין
איחוד וחלוקה חדשה.

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות

) (3״תכנית מסי  ,4387שינוי מס׳  2/92לתכנית מיחאר
מקומית מס׳  - 62ירושלים״.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ירושלים ,הופקדו שינויי תכניות אלה:

וזד .מקום השטחים הכלולים כשינוי התכנית :ירושלים,
שכונת מקור ברוך ,רח׳ פינס  ,4הכל עליפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.

) (1״תבנית מס׳ 3956ב ,שינוי מם׳  2/91לתכנית מיתאר
מקומית מס׳ 3956״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש־
לים ,מרכז העיר ,מיתחם רטיסבון ,בין רח׳ שמואל הנגיד
ורח• קרן קיימת  -גוש  ,30042ח״ח  ,40 ,30הכל על־פי
גבולות מגרש לפי תכנית מס׳ .3956
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי מערך כניסה
ויציאה לחניה תת־קרקעית ושינוי מערך חניה עילית ,תוך
שינוי פיתוח השטח ,בהתאם לנספח הבינוי; ב( קביעת
הוראות בדבר הריסת קטע מגדר לאורך דח׳ שמואל הנגיד
וקביעת בינוי להקמת שער כניסה ויציאה למיתתם ,סמוך
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עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מאיזור
מגורים  3לאיזור מגורים  3מיוחד :ב( קביעת בינוי
לתוספת אגף בחזיח המזרחית של בנץ לשם הרחבת דירות
קיימות ,בהתאם לנספח הבינוי :ג( הגדלת אחוזי בניה
מרביים מ־) 90%קיימים  (113%ל־ ;154.0%ד( הגדלת
מספר קומות מרבי מ־ 3לי 4בחזית המזרחית של בנין :ה(
שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים ,לרבות קו בנין
אפם בחזית המערבית של בנין ,בהתאם למצב הקיים :ו(
קביעת חזית מסחרית :ז( קביעת הוראות בגין מבנה וגדר
להריסה.
כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .כל המעוניץ
ילקוט הפרסומים  ,4069כ׳׳ט בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בקרקע ,בבנץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינויי התכניות ,וכן כל הזכאי לכך עלפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,סל׳  .02-290222המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,רח׳ הלל ,23
ירושלים .94581
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרתב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ירושלים ,הופקדו שינויי תכניות אלה:
) (1״תכנית מס׳  ,4010שינוי מס׳  2/88לתכנית מיתאר
מקומית מם׳ 1424״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש
לים ,שכ׳ גבעת המבתר ,רח׳ מדבר סיני  - 40גוש ,30657
חלקה  ,68הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( קציעת בינוי לתוספת
קומת קרקע תחתונה בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם למצב
הקיים :ב( הגדלת אחוזי בניה מרביים מ־ 50%המותרים
ל־ :75%ג( הגדלת מספר יחידות הדיור המותר לשתי
יחידות דיור :ד( הגדלת מספר הקומות המותר משתי קומות
לשלוש קומות.
) (2״תכנית מם׳  ,4086שינוי מס׳  1/89לתכנית מיחאר
מקומית מם׳ 3125״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש
לים ,שב׳ הבוכרים ,רח׳ ישא ברכה מס׳  ,29פינת רח׳
אהרון פישל  -גוש  ,30084חלקה  ,103הכל עליפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מאיזור
מגורים מיוחד לשטח מוסד .:ב( הגדלת םה״כ אחוזי הבניה
מ 93%-המותרים ל־ :222%ג( קביעת בינוי לתוספת אגף
לבית ספר קיים ,בהתאם לנספח הבינוי; ד( ביטול קווי בנין
מאושרים וקביעת קווי בנץ חדשים :ה( קביעת הוראות
בגין בנין ועצים לשימור; ו( קביעת הוראות בגין מבנים
ומדרגות׳ להריסה ועצים לעקירה.
) (3״תכנית מס׳  ,4148שינוי מס׳  1/90לתכנית מיתאר
מקומית מסי 1358״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש
לים ,שכונת הבוכרים ,רח׳ ישא ברכה מס׳  - 8גוש ,30080
ילקוס הפרסומים  ,4069כ״ם בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

חלקה  ,184הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריס בקו
כתול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( קביעת בינוי לתוספת
קומה רביעית לשם הרתבת דירות קיימות בקומה שלי
שית ,בהתאם לנספח הבינוי :ב( הגדלת אהוד בניה
מרביים מ־ 90%המותרים ל״%ד 12משטח מגרש חדש מס׳
 :1ג( הגדלת מספר הקומות מ־ 3ל־ :4ד( חלוקה חדשה.
) (4״תכנית מס׳  ,4191שינוי מם׳  1/90לתכניות מיתאר
מקומיות מס׳  3045ומס׳  1054ולתכנית מפורטת מם׳
1381״.
ואלה השמחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש
לים ,איזור התעשיה תלפיות  -גוש  ,30141תלקות ,86
 ,138ח״ח  ,141 ,140הכל על־פי הגבולות המסומנים
בתשדים בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכניח :א( שינוי משטח ציבורי
פחוח לאיזור תעשיה :ב( שינוי יעוד מדרך לשטח תחנת
טרנספורמציה; ג( שינוי קווי בנין במגרשים חדשים מס׳ 1
ו־ 2וקביעת קווי בנין חדשים ,בהתאם לבניינים הקיימים,
לרבות קו בנין מערבי אפס ,לחניה מקורה ולמחסנים
במגרש חדש מס׳  :2ד( קביעת בינוי במגרש חדש מסי ,2
בהתאם לנספח הבינוי; ה( הגדלת אחוזי בניה מרביים
במגרש חדש מס׳  2מ־ - 422%ל־ !240%ו( קביעת הוראות
בגין מבנה להריסה :ז( איחוד וחלוקה חדשה.
) (5״תכנית מס׳  ,4280שינוי מס׳  15/91לתכנית מיתאר
מקומית מס׳  - 62ירושלים״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש־
לים ,שכ׳ גונן חי ,רח׳ דב הוז מם׳  - 8גוש  ,30169חלקה
 ,10הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מאיזור
מגורים  5לאיזור מיוחד ולדרך :ב( קביעת בינוי לתוספות
בניה בתזית הצפונית של בנין לשם הרחבת דירות קיימות
בקומת קרקע ,בהחאם לנספחי הבינוי :ג( קביעת בינוי
לתוספות בניה בחזית הדרומית של בנין וקביעת בינוי
לתוספת קומה לשם הרחבת דירות קיימות בקומה א/
בהתאם לנספח הבינוי; ד( קביעת שטחי בניה מרביים
לתוספות בניה :ה( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות
בניה :ו( הגדלת מספר הקומות המרבי על קומת מסד ,מ־2
לי ;3ז( קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה; ח(
חלוקה חדשה.
,

) (6״תכנית מס׳  ,4376שינוי מס׳  2/91לתכנית מיתאר
מקומית מס׳ 1541א׳״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש
לים ,שכונת צמרת הבירה ,רה׳ בר כוכבא מם׳ ,47/17
) 47/15בלוק  ,(702חלק ממיתחם  ,07לפי תכנית מס׳
1541א׳  -גוש  ,30653חלקה  ,3הכל על־פי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ן
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( קביעת בינוי לתוספת
בניה בחזית הדרומית של דירות מס׳  47/15וי 47/17ברח׳
בר כוכבא ,בהתאם לנספח הבינוי :ב( הגדלת שטחי בניה
מרביים כמפורט להלן :לדירה מס׳  47/15בי 15.90מ״ר:
לדירה מס׳  47/17ב 16.20-מ״ר.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש
לים ,שכ׳ קרית היובל ,רח׳ טהון מסי  -10גוש  ,30414חלקה ,3
הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינויי התכניות ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית־האמורה ,רח׳ שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל׳  .02-290222המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,רת׳ הלל ,23
ירושלים .94581

עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מאיזור
מגורים  5לאיזור מגורים  5מיותד :ב( קביעת בינוי לתוספות
בניה לשם הרחבת דירות קיימות בבנץ ,בהתאם לנספח הבינוי,
לרבות הפיכת חלק מקומת מרתף למגורים ותוספת קומת גג
תלקית לשם הרחבת דירות קיימות מתחתיה :ג( הגדלת סה״כ
אחוזי הבניה מ־ 50%ל :105%-ד( הגדלת מספר קומות מרבי
מ־ 2לי :3ה( התרת שימוש בחלל גג רעפים למגורים :ו( שינוי
קווי בנין וקביעת קווי בנץ חדשים :ז( קביעת שטת לחניה
פרטית :ח( קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.

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

כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבנץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומוח ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל׳  .02-290222המחנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,רח׳ הלל ,23
ירושלים .94581

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מס׳  ,4335שינוי מם׳  2/91לתכנית מיתאר מקומית מס׳
2673״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש
לים ,שכונת בית וגן ,רה׳ שהראי  -מגרש מס׳  ,26לפי תכנית
מס׳  ,2673בין קואורדינטות אורך  167.765-167.850ובין
קואורדינטות רוחב .130.775-130.825
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי הוראות בינוי
ופיתוח לגבי המגרש האמור ,בכל הקשור לגבהי בניינים
ומפלסי גמר סופיים ,גובה קומת עמודים ,מיקום תניה וגישה
אליה ,הפרשי מפלסים בפיתוח השטח ועיצוב קירות תמך ,פרסי
בנין וכיו׳׳ב :ב( קביעת בינוי ופיתוח ,בהחאם לנספח הבינוי.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3964התשנ״ב ,עמי .1445
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ירושלים ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המתוזית לתכנון
ובניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
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ירושלים ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תבנית מס׳  ,4330שינוי
מס׳  38/91לתכנית מיתאר מקומית מס׳  - 62ירושלים״.

התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
י״ג בכסלו התשנ״ג ) 8בדצמבר (1992
אליהו סויסה
יושב ראש הועדה המחוזית
לחכנון ובניה מחוז ירושלים

מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי בני־ברק

הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דד לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז תל-אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
הנקרא ״תכנית מס׳ בב ,583/שינוי לתכנית מיתאר מקומית
מסי בב105/ב׳ ולתכנית מפורטת מס׳ בב77/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע ומקומם:
בני־ברק ,רח׳ שבזי פינת רח׳ אבן־עזרא  -גוש  ,6122חלקה
.342
השינויים המוצעים :שינוי יעוד החלקה המוצעת מס׳ 1
מאיזור מגורים ג׳ לאיזור מגורים מיוחד עם חזית מסתרית

ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ט בכסלו החשנ״ג24.12.1992 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בקומת קרקע! בנין המגורים המוצע יכיל  4קומות של  2יחידות
דיור לקומה )שטח יחידת דיור  67מ״ר ושטה חזית מסחרית
בקומת עמודים  35מ״ר(; בקומת מרתף יוקמו מקלט ומחסן
בשטח של  40מ״ר.
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז תל־אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
הנקרא ״תכנית מס׳ הר ,1855/שינוי לתכנית מיתאר מקומית
מסי הר253/א׳ ולתכנית מפורטת מם׳ הר1415/א׳״.

^
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע ומקומם:
הרצליה ,רח׳ אלומות  -גוש  ,6542חלקה .29
השינויים המוצעים :שינוי יעוד מאיזור מגורים מיוחד עם
חזיח מסחרית וזכות מעבר לציבור לאיזור מגורים מיוחד ללא
חזית מסחרית עם  8יתידות דיור כבנין  4קומות  +גג ,סה׳׳כ
שטח רצפות  880מ״ר.
,ו׳ בכסלו התשנ״ג ) 1בדצמבר (1992
שמואל לסקר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז תל־אביב

מ ח ה המרכז
מרתב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית
מפורטת מם׳ טר2130/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה  -גוש
 ,7775ח״ח  ,16מגרש .13
עיקרי הוראות התכנית (1 :קביעת חזית מסחרית! (2
קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים קיימים ,לפי המצב
הקיים!  (3ביטול חלק מאיזור מגורים ג׳ והמרתו לחניה! (4
קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3968התשנ״ב ,עמ׳ .1943
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחת המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה טירה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ט בכסלו התשנ׳׳ג24.12.1992 ,

מרחב תכנון מקומי ראשוןילציון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳ רצ/8/132/א1/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשוךלציון -
גוש  ,7282ח״ח  ,133מגרש .148
עיקרי הוראות התכנית :הרחבה לכיוון צפון ,דרום ,מזרח
ומערב וחלקות בקווי בנין לפי תשריט מצורף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3969התשנ׳יב ,עמ׳ .1970
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה ראשון־לציון ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרתב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה~ ,1965בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳ שד9/130/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדי חמד  -גוש
 ,7503ח״ח  ,6 ,5מגרשי מגורים .71 -
עיקרי הוראות התכניח :א( שינוי יעוד מקרקע חקלאית:
 (1לאיזור מגורים א׳ לבניית מגורים צמודי קרקע ,למגורים
בלבד!  (2לשטח פרסי פחוח!  (3להתוויית דרכים תדשות וביטול
דרכים קיימות! ב( ׳קביעת בסיס לתשריט איחוד וחלוקה לפי
תכנית מדידה על ידי מודד מוסמך וחלוקה ,לפי סימן ז׳ לחוק,
בהסכמת הבעלים! ג( קביעת איזורים ושימושים מותרים בהם!
ד( קביעת זכויות בניה! ה( קביעת הוראות למתן היתרים
להפעלת התכנית ,לרבות שלבי פיתוח; ו( ביטול הוראות של
תכניות מפורטות קיימות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4028התשנ״ב ,עמ׳ .4107
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה דרום השרון ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.
י׳׳ב בכסלו התשנ״ג ) 7בדצמבר (1992
דב שיש
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז המרכז

825

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה965-ו
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מסי ג ,5427/שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳
ג851/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :נהריה ~
גוש  ,18148חלקה .2
עיקרי הוראות שינוי התכנית :הגדלת אחוזי בניה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו׳
מיס  ,3640התשמ״ם ,עמי .2388
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,יכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה נהריה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתותיס לקהל.
מרתב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה~ל ,196כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
הגליל המרכזי ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאד
מקומית מס׳ ג ,7513/שינוי לתכניות מם׳ ג 1013/ומס׳ 6770״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :אבלי
סנאן  -גושים  !18794 ,18793 ,18791 ,18790חלקי גושים
.18795 ,18793 ,18789 ,18788
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת הנחיות ותנאים
לפיתוח ולבניה בשטחים שבתחום הישוב! הגדלת אחוזי בניה
ומספר קומות.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבניו או בכל פרם תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,קרית הממשלה,
נצרת־עילית  ,17000טל׳  .06-670510המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,ת״ד  ,3220עכו
 ,24314טלי .04-919339

נמסרת כזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
גולן ,הופקדה תכנית הנקראת ״תכניח מפורטה מס׳ ג5011/״.

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

וזה מקום השטחים הכלולים בתכנית :גבעת יואב.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

עיקרי הוראות התכנית :הקמת שכונה לחברי משק
משותפים לשם הרחבת ענף הלול! קביעת איזוריס ועתודות
קרקע לשימושים שונים :התוויית רשת דרכים וסיווגן :קביעת
הוראות בניה המסדירות בנייני משק מתוכננים.

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

כל המעוניין בתכנית דשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעדניין בקרקע,
כבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,קרית הממשלה,
נצרת־עילית  ,17000סל׳  .06-570510המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,מועצה איזורית
גולן ,קצרץ ,רמת הגולן  ,12400סל׳ .06-961026
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
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נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
מעלה הגליל ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מפורטה מס׳
ג ,6965/שינוי לתכניות מס׳ ג 5180/ומם׳ ג5120/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :יאנות-.
גוש  ,18726ח״ח .33 ,31
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי מיקום מגרש ציבורי,
כמסומן בתשריט.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבנץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי טעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו

ילקוס הפרסומים  ,4069כ״ט בכסלו התשנ׳׳ג24.12.1992 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,קרית הממשלה,
נצרת־עילית  ,17000טל׳  .06-570510המתנגד ימציא העו ק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,מעלה הגליל,
מושב מעונה  ,24920טל׳ .04-807571
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
יזרעאלים ,הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳
ג7575/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריש לקיש -
גוש  ,17645ח״ח .8
עיקרי הוראות התכנית :הכשרת חלק מן הגן הלאומי ריש
לקי* לאתר הנצחה לחללים הבדואים ,לרבות דרך גישה ומקום
לחניית רכב.
כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרם תכנוני אחר התאה עצמו נפגע על יד־
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17000טל׳  .06-570510המחנגד ימציא העחק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,ד״נ יזרעאל ,תל
עדשים  ,19315טלי .06-593016
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
יזרעאלים ,הופקדו שינויי תכניות אלה:
)(1

״תכנית מס׳ ג ,7327/שינוי לתכנית מפורטת ג5083/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :הוש־
עיה  -גוש  ,17623ח״ח .19 ,9 ,7

ילקוט הפרסומים  ,4069בייט בכסלו התשנ׳׳ג24.12.1992 ,

עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד משטח ציבורי
פתוח לאיזור מבני ציבור עבור פעוטון.
)(2

״תכנית מס׳ ג/ד ,754שינו־ לתכנית מפורטת מס׳ 4222״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :עין דוד
 גוש .22502עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד מאיזור תעשיה
לאיזור מבני משק דאיזור חקלאי ומאיזור חקלאי לאיזור
מגורים.

כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינויי התכניות ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,קריה הממשלה,
נצרת עילית  ,17000טל׳  .06-570510המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,ד״נ יזרעאל ,תל
עדשים  ,19315טל׳ .06-593016
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מם׳ ג ,6665/שינוי לתכנית מפורטת מם׳ ג4615/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :הרדוף -
גוש  ,10317חלקה  ,13ח״ח  ¡12גוש  ,10347חלקות ,4 ,3 ,1
ח״ח  !60 ,59 ,7גוש  ,10348חלקות  ,6,5 ,1ח״ח  :4,3 ,2גוש
 ,10349חלקות  ,7 ,5,3 ,2ח״ח  ¡4,1גוש  ,10350ח״ח ,12 ,10
.13
עיקרי הוראות שינוי התכנית :תיחים שטח הפיתוח של
קיבוץ הרדוף :קביעת איזורים ועתידות קרקע לשימושים
שונים :קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורים ,מבני
ציבור ,שירותים ומבני משק באיזורים שבהם מותרת הבניה:
התוויית רשת כבישים ודרכים וסיווגם :קביעת תנאים ,הנחיות
ושלבי פיתוח ,שיחייבו את מבצע התכנית.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3891התשנ״א ,עמ׳ .2863
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה יזרעאלים ,וכל המעוניץ רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי מטה אשר

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת מ ה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
מסה אשר ,הופקדו תכניות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מסי ג6637/״.
ואלה השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :אחיהוד -
גושים .18511 ,18510 ,18509
עיקרי הוראות התכנית :הסדרה ותיחום של פיחדח
המושב אחיהוד.

)(2

״תכנית מפורטת מסי ג7070/״.

״תכנית מס׳  ,44/101/02/3שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳
 101/02/3על שינוייה״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :אשדוד -
גוש  ,2002חלקות  ,12-7 ,3-1ח״ח  :23 ,15-13 ,6 ,4גוש
 ,2003תלקות  ,6,1ח״ח  ;19,18,12,11,8,7 ,5-3גוש ,2017
ח״ח .16
עיקרי הוראות שינוי התכנית :יצירת מסגרת תכנוניה
לפיתוח חוף רחצה והקמת איזור מלונאות ונופש ומרכז ספורט
על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות לבניה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3995התשנ״ב ,עמ׳ .2885
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה אשדוד ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ואלה השסחים הכלולים בתכנית ומקומם :אכזיב  -גוש
 ,18205חלקות ,69-67 ,61-56 ,53-32 ,30-27 ,24-19
 ,94-93 ,90 ,88 ,86 ,83-82ח״ח ,64-62 ,55-54 ,17-1
 ;85 ,76-72גוש  ,19009ח״ח  :31גוש  ,19010ח״ח ,6
.23

הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

עיקרי הוראות התכנית :הגדרת שסח שייקרא איזור
תיירות ונופש מועדון הים התיכון! הבניה בשטח -
כמקובל במועדוני הים התיכון בעולם! הזזת גדר מזרחית
הקיימת ,לפי התשריט ,לשם הרתבת כביש ארצי.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מס׳  ,27/101/02/9שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳
."101/02/9

מרחב תכנון מקומי קרית״גת

כל המעונ״ן בתכניות רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניץ בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה עצמו נפגע על ידי
עיקרי הוראות שינוי התכנית :תכנון איזור משולב)איזוד
התכניות ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לתוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו מלאכה ותעשיה זעירה ,מסחר ואולם שמחות( על ידי שינויים
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,קרית הממשלה ,בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות לבניה.
נצרת-עילית  ,17000טל׳  .06-570510המתנגד ימציא העתק
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסי
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,ד״נ אשרת ' מים  ,4035התשנ׳׳ב ,עמ׳ .4411
 ,25130טל׳ .04-922292
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב ,לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן לתכנון ובניה קרית־גח ,וכל המעוניץ רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
היא מסתמכת.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :קרית׳
גת ,איזור התעשיה  -חלק מגוש  ;1906גוש  ,1907חלקה .3

כ״ו בחשון התשנ״ג ) 22בנובמבר (1992
אפרים קריצלר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז צפון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
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מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מס׳  ,5/101/02/22שינוי לתבנית מיתאר מקומית מס׳
101/02/22א״.
וזה מקום השטחים הכלולים בשינוי התכנית :נתיבות.
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :שינוי מיתחמי תכנון(2 :
שינוי צפיפות בניה (3 :שינוי רשת דרכים (4 :ביטול איזור
מרכז אזרחי.

׳לקום הפרסומים  ,4069כ׳׳ס בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

הודעות בחי המשפט

ה ו ד ע ו ת ל פ י חוק ה ת כ נ ו ן והבניה
התשכ״ה965-ז
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסד
מים  ,3776התש״ן ,עמ׳ .3150
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחה הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה נתיבות ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בית המשפט המחוזי בירושלים
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות
או ממוי מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון:
תאריך

מרחב תכנון מקומי מיתר
הודעה כדבר א י ש ו ר שינוי תכנית מ פ ו ר ט ת
נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מם׳  ,26/102/03/15שינוי לתכנית מפורטת מם׳
113/03/15״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :מיתר -
גוש .10001

מס׳ התיק שם המנוון
צוואות
 1158/92שמואל בןיהלוי
 1160/92ירחמיאל ישעיהו
בריחי
 1164/92לאה שוורץ

עיקרי הוראות שינוי התכנים שינוי בדבר גומחות לפחי
אשפה וחובת בניית קירות תומכים.

1167/92
1178/92
1180/92
1183/92
1186/92
1188/92
1190/92
1203/92
1204/92
1205/92
1208/92
1209/92

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה'',התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תבנית מס׳  ,2/319/03/7שינוי לתכנית מפורטת מס׳ /03/7
319״.

ירושות

הודעה על הפקדת התכניח פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4031התשנ״ב ,עמי .4206
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה מיתר ,וכל המעוניין רשאי לעיין'בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים
ה ו ד ע ה כ ד ב ר א י ש ו ר שינוי ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :כםייפה,
שכונה  - 43גוש .100076
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד משטח בנייני
ציבור לאיזור מגורים א׳ ומאיזור מגורים א׳ לשטח בנייני
ציבור :קביעת הנחיות בניה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3991התשנ״ב ,עמ׳ .2702
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה שמעונים ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ט בחשון התשג״ג ) 25בנובמבר (1992
שלום דנינו
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הדרום
ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ס בכסלו התשג״ג24.12.1992 ,

פטירה

שם המבקש

1144/92
1145/92
1150/92
1152/92
1153/92
1155/92
1156/92
1157/92
1161/92
1162/92
1163/92
1165/92
1168/92
1169/92
1170/92
1173/92
1174/92
1175/92
1177/92
1177/92

14.8.88

יעקב בן הלוי

7.10.92
28.9.92

נתן צבי בריחי
בנימין גדעון
שוורץ
זיוה גבע
פרידריך ראושטיין
אברהם ברקוביץ
ליאו נבאס
רפאל אלקרייף
שמריהו כהן
ציון שושן
זאב נחמן שסאל
מרסל אבדלחק
בריג׳ים הלפמן
יעקב ברוך
פולה סוסיה

14.10.92
יעקב כהן
25.9.92
קלרה פישברג
אליעזר ברקוביץ 20.8.92
30.11.90
נזדמן קוזינס
יחיא אלקרייף
19.3.91
19.10.92
אהרן כהן
29.10.92
יחיא שושן
דוד סטאל )שטאל( 21.10-92
2.9-91
אליהו אבדלחק
27.8.92
מילא הלפמן
20.9.92
אברהם ברור
4.5.92
יצחק רביעה
אליהו ברביץ
צפורה ברביץ
זרמון אלברמ
מרצל לבלסון
יוסף שני
כספי צפורה
חנה גוטליב
כוכבה בן עטר
אופיר יחיאל
גולדה אמזלג
אפרים התיק
שפרה ישעיה
חיים לופטמן
סימה לבזובסקי
עיישה אברגייל
אליהו ברכה
שמואל גרזון
שולה בן עמי
מסעודה כהן
מכלוף כהן

6.5-92
14.7.81
14.3-92
14.10.92
6.6.92
31.3.92
11.12.84
17.10.88
29.9.92
10.2.92
13.10.92
12.8.92
11.10.92
20.9.92
2.12.91
31.10.90
6.1.85
1.10.88
28.2.90
2.7.92

ציונה ברבי
ציונה ברבי
זהבה לויט
תמר לבלסון
אדית שני
כספי יהושע
דבורה גוטליב
רפאל בן עטר
אופיר לאה
יעל אמזלג
הרניק חנה
דוד ישעיהו
שמחה אבירם
ריים אסתר
תמר אוחנה
יעקב ברכה
יצחק גרשון
רחמים בןיעמי
מזל זעפרני
מזל זעפרני

829

בית ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
ה ו ד ע ו ת )המשך(
תאריך
מס• התיק

ירושות
1179/92
1176/92
1181/92
1182/92
1185/92
1187/92
1191/92
1192/92
1193/92

הפטירה

שם המנוח

שם המבקש

יולדימיר קוגל
10.10.92
אמיתי רוקם
24.2.90
יעקב צבי עפרים 28.8.91
בועז מזר
12.10.86
מזל סוב אלקרייף 13.8.83
ארמנד ז׳ול
זרביב
4.6.92
ג׳ואן בן שבתאי 26.9.92
21.9.92
חייה דוד
29.10.92
יוסף חי מזרחי

סופיה קוגן
פרדי רוקם
יעל עפרים
נתן מזר
רפאל אלקרייף
מישל רנה זרביב
אריאל בן שבתאי
פתיד יעקובסון
רונית מזרחי

יעקב בצלאל ,רשם

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בתל־אביבייפו
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳ התיק
התשנ״ג שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

 439אדס שדה
י׳יח אלול נ״ב אהרן אדם
 227ארדזי סביחה
ט״ז אייר נ״ב אליהו שבתאי
ה׳ כסלו מ׳׳ח
 210אדדזי עזדא
אליהו שבתאי
 186אשלג חיה
כ״ב תשרי נ״ג מרים כהם
 015בסון נג״
י״ח שבט נ״א דינה בסון
 487ברגן לוצי
י׳׳ת שבט נ״ג עליזה בלוך
 835הרליך מריטה ד׳ חשון נ״ג
םילכיו הרליך
 025כהךצמח ביבי יי׳א חשון נ״ג מרדכי כהן־צמח
 496מור שפרינצה ו׳ חשון שיין
מרדכי מיר
 197מרדכי בוקו
כ״ו תמוז מ״ו מטי ב ד ת י
ד׳ שבס ש״ן
ארתיר מרדלר
 807מרדלר פרלה
ז׳ כסלו נ״ב
פולה ענף
 814ענף שבתאי
י״א אייר נ״ב אליעזר יהלומי
 947צובוטרו דוד
כ״ז אב ש״ן
אליעזר יהלומי
 954צובוטרו רחל
 762ראובן גרון סופי כי׳ו כסלו מ״ו נלי יוסיפוב
 59רוטנברג אליהו ב״ד ניסן ל״ו
שרון רוטנברג
 753שמעון אברהם ח׳ אייר ל״ו
נורית שמעון
ב״מ תשרי נ״ב שרה אזוביב
 414אזוביב חנניה
ט״ו אב נ״ב
צבי איזיק
 059איזיק אורלי
ה׳ חשון נ״ג
משה בסול
 561בסול לטיפה
 576גוטסדינר אברהם כ״ז חשון ש׳ץ חנה גוטסדינר
 660יוםיטוביאן טבום כ״ו אייר מ״ד
רחל ע מ ת י

830

מם׳ התיק
התשנ״ג
652
623
130
842
631
336
346
573
008

שם המניח

תאריך
הפטירה

יום־טוביאן שלים אפריל 1973
כהן מיכאל
ח׳ תשרי נ״ג
אפריל 1972
קומפי דח־
כ׳ חשון נ״ב
קעאי חיים
כ״ו תשרי נ״ג
שירז עזיז
כ״ט אב נ״ב
שפרן אברהם
יי׳ז חשון נ״ג
רייך מאיר
ז׳ תמוז נ״ב
זלמון חיים
ליצק לוי
ז׳ ניסן ל״ג
,

שם המבקש
רחל ע מ ת י
מינה כהן
שושנה בורשן
עזרא קעאי
שרה שירזי
שרה שפרן
דינה רייך
חנה זלמון
ליציק רחל

עובדיה לדי
מנהל היחידה לעזבונות וירושות

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס• התיק
התשנ״ג שם המנוח

תאריך
הפטירה

 2446מאיר כץ
כ׳ תמוז נ״ב
 2446דורותיה כץ
כ״ו תמוז מ״ז
 7783יצחק לוי
י׳ חשון נ״ג
 4632מוקה אלון
כ׳ אלול נ״ב
 2391אלישע טלר
א׳ חשון ש׳׳ן
 1414יצחק ונטורה
י״ג כסלו מ״ח
 1414פולה ונטירה
י״ח ניסן נ״ב
 9998פניה בקר
29.12.1984
 9423חיים יורקיביץ ז׳ אב נ״ב
 0876שרה יייס
י״ג חשון נ״ג
 3669דבירה חגי
ט׳ תשרי נ״ג
 7341אברהם מועלם כ׳ תשרי ני׳ג
 4036יואל מיבשוביץ ה׳ תשרי נ׳׳ג
 4859מרים מיתן
17.10.1992
 0763גבריאל
כ׳יא אב נ״ב
ציבולבסקי
 3216פנחס שטיינמץ ט״ז תשרי נ״ג
 3216אנה שטיינמץ
י״ח שבט מ״ג
 4759אסתר רוזהולץ כ״ד ניסן מ״ט
 8528ויאצםלב
קולסניקוב
י״ג ניסן נ״כ
 6355היידי קולמר
י״ז כסלו ש׳׳ן
 6211חיים אלקיים
י״ב חשון נ׳׳ג
 8029מנק אידלד
י״ב אייר ש״ן
 6276לאון ברק
י׳ חשון נ״ג
 4874עובד גונן
י״ח חשון נ״ג
 6538רבקה ביטון
ו׳ חשון נ״ג

שם המבקש
טלי צור
טלי צור
רחל לוי
דוד מוקה
צילי טלד
יעקב ונסורה
ולאה קלדרדן
אלכסנדר שפיץ
ריבה יורקיביץ
ברוך דגן
דוד חגי
שולמית גרוס
מרים מובשוביץ
בן־ציון מירון
דוד ציבולבסקי
מנתם שםיינמץ
מנחם שסיינמץ
רבקה רוזהולץ
אלברס ואנסול
קילסניקיב
יונה קולמר
קלרה אלקיים
רבקה אידלר
דורה ברק
בטי גונן
צרלס ביטון

ציון ממן ,סגן מזכיר ראשי
ילקוט הפרסומים  ,4069בייט בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תיק /132תשנ״ג
בעניין ירושת המנות תורג׳מן יתיא ,שנפטר ביום ט׳
באלול התשנ׳׳א ),(19.8.1991

תיק /135תשנ׳׳ג
בעניין ירושת המנוח אזריאל דוד ,שנפטר ביום ה׳ באדר
התש״ם ),(22.2.1980
המבקשת :שושנה אזריאל.
שלמה דירי ,מזציר ראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
תיק /142תשנ״ג
בעניין ירושת המנוח בקה טרי ,שנפטר ביום י׳יב באדר א׳
התשנ״ב ),(16.2.1992
המבקשים :בניו ובנותיו.
תיק /143תשנ׳׳ג
בעניין ירושת המנוחה בקה סרח ,שנפטרה ביום ו׳ באב
־
^ ה ת ש נ ״ ב ),(5.8.1992
המבקשים :בניה ובנותיה.
תיק /144תשנ״ג
בעניין ירושת המנוח כהן מאיר ,שנפטר ביום ט׳ בחשון
התשנ׳׳ג ),(5.11.1992
־־ המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
תיק /167תשני׳ג
בענין ירושת המנוחה כליפה חנה ,שנפטרה ביום ז׳ בשבט
התשנ״א ),(22.1.1991
המבקש :שמעון משעלי.
תיק /161תשנ׳יג
בענין ירושת המנוח סויסה אדמונד ,שנפטר ביום י״ד
בחשון התשנ׳יג ),(10.11.1992
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
תיק /97תשנ״ג
בעניין ירושת המנוח אדוני שלום ,שנפטר בטבריה ביום
ל׳ בתשר־ התשנ״ג ),(27.10.1992
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
תיק /113תשנ״ג
בעניין ירושת המנוח חיים בחרי ,שנפטר ביום
,1.11.1992
המבקשים :בניו ובנותיו.

ילקוט הפרסומים  ,4069כ״ט בכסלו התשנ״ג24.12.1992 ,

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תיק /142נ׳׳ג
בעניין ירושת המנוחה מרים בוטון ,שנפטרה בירושלים
ביום כ׳יו באדר ב׳ התשנ״ב ),(31.3.1992
המבקשות :אחיותיה.
שלמה דירי ,מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי ב פ ת ח ־ ת ק ו ה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳ התיק
הוזשנ׳ ג שם המנות

תאריך
הפטירה

שם המבקש

ג׳ אלול נ״ב
 36ציגלר משה
י׳ אייר מ״ז
 50לוינסקי יצחק
כ״ז כסלו נ״ב
 56הרטנו משה
כ״ה תמוז נ״ב
 57הרטנו רוזה
 266גורדון יהושפס כ׳׳ד אלול נ״כ
 251יחזקאל יחזקאל כ״ט באלול נ״ב
ז׳ באייר נ״ב
 254קמינסקי זאב
י״ב בתמוז נ״ב
 255קמינסקי בלה
 272פפרקורן ראובן כ״ט בסיון מ״ח
 273פפרקורן מרים ב׳יב בסיון נ״ב
ב׳ םיון נ״ב
 341מגזניק גרש
כ״ז תשרי ני׳ג
 343גולברשסיין
פרלה
 406צירולניק לאה כ׳׳ד אלול נ׳יב
ו׳ שבט נ״א
 407רוט בנימין
 392לזרוביץ גיטל כ״א סיון ל״ח
 393לזרוביץ אלטר
י׳ תשרי נ׳׳ג
זליג

ציגלר עליזה
לוינסקי מאיר
קופרא פייגה
קופריו פייגה
גוי־דון גאולה
יתזקאל מאיר
סנדרס צפורה
סנדרס צפורה
זילבר עדינה
זילבר עדינה
מגזניק רתל
גולברשסיין מאיר
צירולניק שלמה
רוט גיל
קדם מלכה
קדם מלכה

א׳ פייער ,מזכיר ראשי

831

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להרוי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳ ה ת י ק
התשנ׳׳ג

שם המבקש

הפטירה

כ״ה תמוז מ״ת
 8971צירי דוד
 6224פרישבלט יצחק א׳ תשרי ג״ג
 6728יפת אברהם

שתי בנותיו
אשתו ,שתי
בנותיו ובנו
שתי בנותיו
ושלושת בניו
ארבע בנותיה
ובנה

ד׳ ניסן נ״כ

 3070איגואל סולטנה כ״ב אב נ״ב
 3062איגואל תיים

ה׳ אדר א׳
מ״ט

 1496אסיא כוכבה
 2105סויפר שוריקה
 3710שבו יצחק

כ״ד תשרי נ״ג
ז׳ אייר ש׳ץ
ט״ז כסלו נ״א

 3932הלוי יעקב

כי׳ד תשרי ני׳ג

 7832שמעון משה

ח׳ ניסן נ״ב

אשתו ,ארבע
בנדתיד ובנו
בתה
בעלה ובתה
אשתו ,תמשת בניו
וארבע בנותיו
אשתו ,שני בניו
ושתי בנותיו
שני בניו
ושתי בנותיו

חנוך גרנביץ ,מזכיר ראשי

הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
התשל״ח978-ן
בכית המשפט המחוזי בתל־אכיב־יפו
תיק הצהרות מוות 12/92
בענין חוק הצהרות מוות ,התשל״ח~,1978
ובענין הצהרת מותם של הנספים המפורטים להלן.
הודעה בהתאם לתקנה ) 14א( לתקנות הצהרות מוות
)סדרי הדין( ,התשי״ג1952-
להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי כתל־אביב־יפו הצהיר
בצו סופי על מותם של נספי שנות השואה אברהם פרישמן
ודוזה פרישמן.
מקום מגוריהם היה בלמברג ,פולין.
תאריך המוות :אפריל .1941
תאריך ההצהרה.24.11.1992 :
ד׳ בכסלו התשני׳ג ) 29בנובמבר (1992
ורדה אלשייך רשמת

832

בכית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיקים אזרחיים ! 378/92״405/92
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק תברח שירם תעשיוח פלדה בעיימ,

תאריו
שם המנוח

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפע

והמבקשים :עובדי החברה הנ״ל ,עי׳י ב״ב ער׳ד נ׳
הורנשסיין ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ל׳ טרלובסקי ו/או מ׳
הורוביץ ,רח׳ בךיהודה  ,127חליאביב .61031
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1בספטמבר  1992הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדץ ביום  3בינואר  1993בשעה .09.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניו הבקשה או להתנגד לכד ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאתר
r
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאותר משעה 13.00
ביום  31בדצמבר .1992
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
י גלילה הדרנשטיץ ,עףיד
באת כוח המבקשים

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
צו פירוק ,מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)46לפקודת האגודות
השיתופיות אני מצודה בזה על פירוק אגודת קואופרטיב
לעבודות חייטות ״בגד״ בחיפה בע״מ )מס׳ האגודה:(57/773 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את צבי ורדי ,רו״ח ,רח׳ התשמל
 ,5תליאביב.
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמ״ד־ ,1984נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרקים תוך שישים יום מיום פרסום הודעה זו
לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיף  (2)46לפקודה רשאי כל חבר האגודה
לערער על צו פירוק בפני שר העבודה והרודחה תרך חודשיים
מיום פרסומו ברשומות.
י״ס בחשון התשנ״ג ) 15בנובמבר (1992
אודי זלינמן
רשם האגח־דת השיתדפירת

ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,4069כ׳׳ט ב כ ס ל ו ה ת ש נ ׳ ׳ ג 24.12.1992 ,

הודעות מאת הכונס הדשמ*
בכית המשפט המחוזי בנצרת

כבית המשפט המהיזי כחיפה

צו פירוק ומועדי אסיפות נושים ומשתתפים

צו פירוק ומועדי אםיפות נושים ומשתתפים

תיק אז׳  ,226/92פ״ח 3425
תיק אז׳  ,52/92פ״ח3424/
מס׳ התבדה5 :־51ד139י.51
מס׳ החברה :חפ5/־096092י.51
שם החברה :אהרון את דוד  -חברה קבלנית לשיפוצים ובניה
שם החברה :ג.ג .בעלי חיים בע״מ  -בפירוק.
 1989בע״מ  -בפירוק.
מען משרדה הרשום :בת שלמה )אצל דניאל גרינברג(.
תאריך מתן צו הפירוק :י״ג בתמוז התשנ״ב ) .(14.7.1992מען משרדה הרשום :לא ידוע.
מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :משרד הכונס תאריך מתן צו הפירוק :כ״ד באלול התשנ״ב ).(22.9.1992
הרשמי ,דחי חסן שוקרי  ,2חיפה ,ביום ד׳ בסבת התשנ״ג מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :משרד הכונס
הרשמי ,רח׳ חסן שוקרי  ,2חיפה ,ביום כ״ו בכסלו התשנ״ג
) 28בדצמבר  ;(1992נושים בשעה  ,10.00משתתפים
) 21בדצמבר  :(1992נושים בשעה  ,10.00משתתפים
בשעה .10.30
בשעה .10.30

«

צווי כינוס ופשיטת רגל ואסיפות ראשונות

הודעות על ביטול הכרזת פשיטת רגל

תיק  ,8804ת״א 223/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :מור יוסף ,ת״ז 7־ ,0261!665סוכן
מכירוח ,הגיא  ,57נצרת עילית.
בית המשפט המחוזי :נצרת.
תאריך הגשת הבקשה :כ״ט בתמוז התשנ״ב ).(30.7.1992
תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :ט״ז בחשון התשנ״ג
).(12.11.1992
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י׳ בטבת התשנ״ג),(3.1.1993
בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן שוקרי ,2
פ״ד  ,8392ת״א 95/91
חיפה.
שם החייב :חיים לסרי.
מם׳ זהות.6863573 :
תיק  3805ת״א 945/91
שם החייב ,תיאורו ומענו :שיבלי יאםר אסעד ,מס׳ זהות המען :שכ׳ טירת צבי  ,1591/8בית שאן.
משלח יד :פועל.
0־ ,05758006פועל ,כפר ערב שיבלי.
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
ביה המשפט המחוזי :נצרת.
תאריך הגשת הבקשה :כ׳׳א בכסלו התשנ״ב ) .(28.11.1991תאריך הביטול :י״א באדר ב׳ התשנ״ג ).(24.3.1992
פ״ר  ,8357ת״א 880/90
שם החייב :יוסף טולדו.
מם׳ זהוח.05506504 :
המען :שיכון די ,מס׳  ,1107/9סבריה עילית.
משלח יד :כוח עזר.
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.
תאריך הביטול :כ״ו באלול התשנ״ב ).(24.9.1992

תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :ט׳׳ז בחשון התשנ׳׳ג
פ״ר  ,8481ת״א 464/91
).(12.11.1992
המועד והמקום לאסיפה ראשונה :י׳ בטבת התשנ״ג שם החייב :יונה עופר.
) ,(3.1.1993בשעה  ,10.00במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ מם׳ זהוח.5663767 :
המען :רח׳ המכבים  ,11/50קרית שמונה.
^ חסן שוקרי  ,2חיפה.
משלח יד :נהג.
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תיק  ,8806ת״א 133/92
שם התייב ,תיאורו ומענו :אמארה עלי ,ת״ז  ,05037894-2פועל תאריך הביטול :ד׳ בתשרי התשנ׳יג ).(1.10.1992
בנין ,כפר-כנא.
בית המשפט המחוזי :נצרת.
פ״ר  ,8489ת״א 493/91
תאריך הגשת הבקשה :א׳ באייר התשנ״ב ).(4.5.1992
שם החייב :חליל ביאטרה.
תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :כ״ג בחשון התשנ״ג מסי זהות.50379138 :
המען :שכונה מזרחית  ,715/4נצרת.
).(19.11.1992
המועד והמקום לאסיפה ראשונה :י׳ בטבת התשנ״ג משלח יד :פועל.
) ,(3.1.1993בשעה  ,11.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳חסן סיבת הביטול; ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :ד בתשרי החשנ״ג ).(1.10.1992
שוקרי  ,2חיפה.
ד׳ בכסלו התשנ״ג ) 29בנובמבר (1992

ב׳ בכסלו התשנ״ג ) 27בנובמבר (1992
לכנה בר־עוז
סגן הכונס הרשמי

ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,4069כ ״ ט ב כ ס ל ו ה ת ש נ ״ ג 24.12.1992 ,

לכנה בר־עוז
סגן הכונס הרשמי
833

הודעות מ א ת הכונס הרשמי
הודעות על ביטול הכרזת פשיטת רגל
פ״ר  ,8569ת״א 502/91
שמות החייבים (1 :סיהאם ביאטרה (2 :עלי ביאטרה.
מס׳ זהות.5628494 (2 ;5939356 (1 :
המען :רח׳  ,133/26כרם אלסאחיב ,נצרת.
משלח יד (1 :עקרת בית (2 :שומר.
•סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :כ״ו באלול התשנ׳׳ב ).(24.9.1992
פ״ר  ,8340ת״א 709/90
שמות החייבים (1 :לילא פרח (2 :פהמי פרח.
מס׳ זהות.5004329 (2 ;020998068 (1 :
המען :רה׳  ,107בית פרטי ,נצרת,
משלת יד (1 :מורה!  (2מורה.
טיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :ד׳ בתשרי התשנ׳׳ג ).(1.10.1992
כ״ד בחשון התשנ״ג ) 20בנובמבר (1992
לבנה כר־עוז
סגן הכונס הרשמי
בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע

פר ,6319/מסי 381/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :אסולין חביב ,ת״ז ,073284218
פנסיונר ,רח׳ הבשור  ,3/8באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ) 1435/92פר.(6319/
תאריך הגשת הבקשה :ב׳ באלול התשנ״ב ).(31.8.1992
בקשת חייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ז בתשון
התשנ״ג ).(23.11.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ׳ בטבת התשנ״ג
) ,(13.1.1993בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שד׳ הנשיאים  ,11באר־שבע.
פר ,6311/מסי 382/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלבז זיאק ,ת״ז  ,064622087נהג,
רה׳ הנצחון  ,1101/7דימונה.
בית המשפט המחוזי של :בארישבע ,ח״א ) 1349/92פר^.(6311/
תאריך הגשת הבקשה :י״ד בתמוז התשנ״ב ).(15.7.1992
בקשת חייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :כ׳יו כחשון
התשנ״ג ).(22.11.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ׳ בטבת התשנ״ג
) ,(13.1.1993בשעה  ,12.30במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שד׳ הנשיאים  ,11בארישבע.
ד׳ בכסלו התשנ״ג ) 29בנובמבר (1992
ש׳ אנקור־שניר
סגן הכונס הרשמי

צווי כינוס נכפים והכרזת פשיטת רגל
פר ,6310/מסי 379/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :אסולין שמעון ,ת״ז ,063670137
פועל בנין ,מיכאלשוילי  ,10/9אשדוד.
בית המשפס המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ) 1440/92פר.(6310/
תאריך הגשת הבקשה :ד׳ באלול התשנ״ב ).(2.9.1992
בקשת חייב או נושה :כקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ז בחשון
התשנ׳יג ).(23.11.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ׳ בטבת התשנ״ג
) ,(13.1.1993בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שד׳ הנשיאים  ,11באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :גורן לואיס הקטור ,ת״ז ,015545148
מחסנאי ,מרבד הקסמים  ,3/1באד־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ח׳׳א ) 1336/92פר.(6320/
תאריך הגשת הבקשה :ד׳ בתמוז התשנ״ב ).(5.7.1992
בקשת חייב או נושה :בקשת התייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ז בחשון
התשנ״ג ).(23.11.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ׳ בטבת התשנ׳׳ג
) ,(13 1.1993בשעה  ,09.30במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שד׳ הנשיאים  ,11באר־שבע.
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הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד-׳1954
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד,'1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ט׳ בכסלו התשני׳ג )2
בדצמבר :(1992
בשקלים חדשים

א.
ב.
ג.
ד.

סך כל המטבע במחזור
ביום  2בדצמבר 1992
היתרה ביום  25בנובמבר 1992
העליה או הירידה )(-
במשד השבוע האחרון
הנכסים ביתדות מטבע חוץ חהב

9

4,655,958,679.00
4,587,219,421.00
68,739,258.00
4,655,958,679.00

ט׳ בכסלו התשנ״ג ) 2בדצמבר (1992
שלמה סירקיס
משנה למנהל מחלקת המטבע
1

סייח החשי״ד ,עמ׳ .192

י ל ק ו ט ה פ ר ס ו מ י ם  ,4069כ ״ ט ב כ ס ל ו ה ח ש נ ״ ג 24.12.1992 ,

ב נ ק ישראל
דין וחשבון ע ל נכסי הבנק והמחייבויומיו עם סיום העסקים ביום  30בנובמבר ) 1992הי בכסלו התשנ״ג(
)מיליוני שקלים חדשים(
30.11.1992
כלפי חוץ לארץ
תביעות
זחב ,מטבע חוץ וניירות
ערך במטבע חוץ

15,074

13,351

לממשלה
אשראי
חוב ארוך מועד )(1

8,823

8,818

הלוואות
מוניטריות
אחרות

ניירות

30.11.1992

30.10.1992

4,622

שטרי כסף ומעות במחזור
לחוץ לארץ
התחייבויות
זכויות משיכח מיוחדות שהוקצו
חשבונות קרן חמטבע הבינלאומית
והתחייבויות אחרות )12

399
773

פיקדונות
במטבע חוץ
במטבע מקומי)[3

12,084
596

ערך

12,680
1,727

1,691

2,071

1,726

אחרים

40375

36,012

738
1,120

הממשלה
4,715
8,255
12,970

9,794
632
10,426

4,586
382

1,172

פיק של
במטבע חוץ
כנגד פיקדונות תושב ־ פיצויים
כנגד פיקדונות תושב ־ אחרים
כמד פיקדומת לא־תישב
,

תאגידים

בנקאיים

פיק׳ של תאגידים
במטבע מקומי
אחרים
פיקדונות
אחרים
חשבונות
הון הבנק וקרן שמורה

1,394
9,089
10,483

בישראל
9,128
3,888
2.902
15,918

בנקאיים

חשבונות

30.10.1992

8,973
3.715
2.764
15,452

בישראל
2,316
92
2,955
320
40,375

1,307
87
2,657
320
36,012

ה ש ע ר היציג של ד ו ל ר א ר ח ״ ב ה י א  2.7080 :ש־ח )ליום 0ג ב א ו ק ט ו ב ר (15550:1992
) 11ס ע י ף ז ה כ ו ל ל ב ע י ק ר נ 7,07מיליון ש־ח צ מ ו ד י ם ל ס ל ה מ ט ב ע ו ת הישן)ב־0.10.92נ  -ם כ י ס זהה(.
)  I Iל ת א ר י ך ה מ א ז ן ס כ ו ם ה מ כ ס ה ב ק ר ן ה מ ט ב ע ה ב י נ ל א ו מ י ת ה ו א  !;501מיליון ש־ח ) 6*6מיליון סד־ר( ,ו ס כ ו ם ה ה ת ח י י ב ו ת  3,171מיליון ש״ח )ב־0.10.92נ ח י ה ס כ ו ם ח מ כ ס ח  1,604מיליון ש־ח ו ס כ ו מ ה ה ת ח י י ב ו ת
 2,246מיליון ש״ח|
מ ( מ ו ר כ ב מ :פ י ק ד ו ן ש ו ט ף  « 1 -מיליון שיח ,פיקדון ביין מ כ י ר ת מילויה ק צ ר מיעד לציבור  5,567 -מיליון שיח ,פ י ק ד ו ן מ י ו ח ד בגין ייצוב שערי א י נ ר ו ת חוב  « 2 -מיליון שיח ,פ י ק ד ו ן בנין רווחי ח ו ן מ מ כ י ר ת
ז ה ב 7 -נ 4מיליון שיח ו פ י ק ד ו ן ה נ ו ב ע מ ת ש ל ו מ י ם נ ט ו של ב נ ק י ש ר א ל a1,07-מיליון ש־ח )בי1092חג  ;624 ; 5,585 ;1,157 -נ 1,086 ;47מיליון ש ״ ח  ,ב ה ת א מ ה ( .

הודעות אלה מתפרסמות כאחריות המודיעים ואץ בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
המלט שיווק מוצרי מתכת ) (1978בע״מ

מטעמי מוצלי בע״מ

)ח״פ (51-077202-3

)ח״פ (51-058555-7

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקים

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  30בנובמבר
 ,1992נחקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק
מרצון ולמנות את צבי טופז ,רח׳ גבעת דאונוס 45א ,חיפה ,את
שמואל טופז ,רה׳ שבדיה  ,96חיפה ,ואת דן טופז ,רח׳ אלישבע
קפלן  ,23קרית חיים ,למפרקי החברה.

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום ,28.10.1992
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון
ולמנות את עו״ד קלמן קרני ,רח׳ אבןיגבירול  ,55תליאביב,
למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעה נגד התברה הנ״ל יגיש למשרד
אחד המפרקים הנ״ל את תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך 21
יום מיום פרסום הודעה זו.
נושה או אדם אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
המועד הנ׳׳ל  -לא ייענה.
צבי טופז

שמואל טופז
מפרקים

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש למשרד
המפרק הנ׳׳ל את תביעותיו ,בצירוף הוכתותיד ,תוך  21יום מיום
פרסום הודעה זו.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
קלמן קרני ,ער׳ד ,מפרק

דן טופז

משל ,פרומה בע״מ
)בפירוק מרצון(

גב־אי את גולדן חכרה לבנייה והשקעות בע״מ
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף ) 321א( לפקודת התברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הני׳ל ,שנועדה ונתכנסה כדין ביום
 ,6.12.1992נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק
מרצון ולמנות את שלמה גב־אי וחוה וולפגנג ,שד׳ התרושת ,11
רמת־גן ,למפרק החברה.
,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש למשרד
המפרקים לפי המען הנ״ל את תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך
 21יום מיום פרסום הודעה זו.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
חוה וולפמכ
שלמה גכ־אי
המפרקים
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)ח״פ (51-017250-5
הודעה בדבר פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי בישיבה שלא מן המנץ קיבלה
החברה הנ״ל התלטה מיותדת בדבר פירוקה מרצון ,לאחר
שמנהליה שלחו לרשם החברות הצהרת כושר פרעון.
מריס מרסה ,מפרקת

ארילל כעי׳מ
)ח״פ (51-140698-5
הודעה לנושים
ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף  323לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפת נושים של החברה הנ׳׳ל
תתקיים ביום  ,17.1.1993בשעה  ,12.00במשרד עו״ד מרקוס
מנדל ,בית כלל ,קומה ד ,רח׳ דרויאנוב  ,5תל־אביב.
מקם שפירא ,דירקטור
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