רשומות

ילקוט הפרסומים
4882

י״ז ב א י י ר התש״ם

 22במאי 2000

עמיד

עמוד
הודעה על מינוי סגן נציב מס הכנסה ומיסוי
מקרקעין

3506

מינוי עוזרי פקיר שומה ומינוי פקיד שומה לפי
פקודת מס הכנטה

3506

מינוי ממונים על הגביה לפי פקודת המסים )גביה( 3506 ...
קביעת מטרת ציבורית לפי פקודת מס הכנסה
מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(

3506
3506 ...

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה
והרווחה למוסדות עיבור
הודעה על הצורך למנות קאדים

3507
3507

הודעה על אישור תכניה מפעל מים ופרסום
תכנית מאושרת
ןדעה על הסמכת רשות מים אזורית

הודעה על עדכון סכומים לפי פקודת פשיטת רגל

3509 ...

הכרזה בדבר קיום מונופולין לפי חוק ההגבלים
העסקיים

0ו35

הודעות בדבר מחירים מרביים לנפט )05? (14

0ו35

הודעה בדבר עדכון המחיר המרבי לגפ״מ בשער
בדין

1ו35

הודעות בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט

3511

הודעה בדבר פקיעה של זבות נפט

3512

הורעה בדבר ה־צגת לוח זכויות במקרקעין

3512

הודעות בדבר רכישת קרקעות לערכי עיבור

3512

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

3518

3507

הודעות לפי חוק הירושה

3525

הודעות לפי פקודה האגודות השיתופיות

3530

3507

הודעות מאת הכונס הרשמי

3530

3508

הודעות בדבר מחיקה מפנקס העמותות

3533

הודעה על הנחת תכניה ניקוז

3508

הודעות מאת העיבור

3535

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי

3508

"הודעה על מהן הרשאת ביצוע לפי חוק המים

הודעה

לפי פקודת מס הכנסה
אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־229
לפקודת מס הכנסה' ,מיניתי את עובדי אגף מס הכנסה
ומיסוי מקרקעין ,רונית בר ,ת״ז 4ג7וו 0222וניסים בהן ,ת״ז
 ,059338938לסגני נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין לענין
סעיף 30ו)אץ (2לפקודה האמורה ,החל ביום י״ג באדר א׳
התש״ס )9ו בפברואר .(2000
י״ב בניסן התש״ס
)חמ (3-768
י

הודעה

על מינוי סגן נציב מם הכנסה
ומיסוי מקרקעין

* 1באפריל (2000
אברהם )בייגה( שוחט

לפי פקודת מס הכנסה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־229
לפקודת מס הכנסה' ,מיניתי את עובד אגף מס הכנסה
ומיסוי מקרקעין ,בצלאל עוזי ,ת״ז  ,053618138לפקיד שומה
לענין הפקודה האמורה החל ביום כיו באדר ב• התש״ס )2
באפריל .(2000
י״ג בניסן התש״ס ) 18באפריל (2000
)חמ (3-171
אברהם )ביוגה( שוחט
שר האוצר
י דיני מדינה ישראל ,נוסח הדש  ,6עמי .120

שר האוצר
דיני מדינה ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120

מינוי

עוזרי פקיד שומה

לפי פקודה מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־ 229לפקודת מס
הכנסה' )להלן  -הפקודה( ,אני ממנה את עובדי אגף מס
הכנסה ומיסוי מקרקעין ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לשמש
עוזרי פקיד שומה ,לענין הסעיפים בפקודה הנקובים
לערם:
השם

מסי זהות

סעיפי פקודה מם הכנסה

עקיבא ברגר
ערן גרשון
ניר גבאי
זהבה זוהר
גדי גרשוני
לאה שלום
שרון שלי
עוזי בלשאי
מידה קזדן
איציק בוטבול
הדר זלבה
אביטל דר
עופר גנון
ירון רותם
עופרה גורן
ליאת רחמים
)בעיון(

023084668
025395385
023957137
028027530
303673867
054852355
028887735
055040208
025675786
022245864
029354461
022535827
029644776
027716153
028112670
025560541

שלום מליחי

010505675

)130ב()135 ,ו( 145 ,ו־150

בר רונית
ניסים כהן

022211734
059838938

145ב ו־־186

 150 ,145עד 52ו

מינוי

ממונים על הגביה

לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )2ו( לפקודת המסים )גביה( ^
אני ממנה את עובדי הציבור ,יחזקאל בקל ,ת״ז 1717753
ולאה ישראל ,ת׳׳ז  ,51895498לממונים על הגביה לגביית
גמלאות המשתלמוח על פי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,התשנ״ה , 1995-ששולמו בטעות או שלא בדין.
י

2

ב״ה בניסן התש״ס ) 30באפריל (2000
)חמ (3-18
אברהם )בייגה! שוחט
האוצר
א״י—,ברך בי ,עמי  :1374ס״ה שר
י—• חוקי —
עמי .46
התשל״ג,
סייח התשנ״ה ,עמי 0ו.2
2

קביעת

מטרה ציבורית

לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)9לפקודת מס הכנסה  ,אני
מאשר כי המטרה של הגנה על זכויות האזרח בישראל היא
מטרה ציבוריח לענין הסעיף האמור.
י

ב״ו בניסן התש״ם ) 1במאי (2000
אברהם )ביעה( שוחט
~(
שר האוצר
— — — — -
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  .6עמי .120
! ח מ

ו9

5

מינוי

פקידי סעד

לפי תוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש״ך960-ו

י־ג בניסן התש־ס )8ו באפריל (2000
)חמ (3-171
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול
והשגחה( ,התש״ך ,'1960-אני ממנה את הרשומים מטה
לפקידי סעד לענין החוק האמור:
פבלו כרמן ,תי׳ז  - 016985376פקיד סעד מחוזי ,מחה
ירושלים והדרום.
יעל סימרוט ,ת״ז  - 022028666פקידה סעד מחתית,
מחוז ירושלים והדרום.
ב״ה בניסן התש״ם ) 30באפריל (2000
)חמ 3-142ז
י

3506

על מינוי פקיד שומה

—
—
סי׳ח התש״ך ,עמי .52

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ס22.5.2000 ,

תיקון למבחנים ל מ ת ן ת מ י כ ו ת ש ל מ ש ר ד
ה ע ב ו ד ה והרווחה ל מ ו ס ד ו ת ע י ב ו ר
לפי תוק יסודות התקציב ,ההשמ״ה1985-
בהתאם להוראוח סעיף 3א)ה( לחוק יסודות התקציב,
התשמ״ה985-ו' )להלן  -החוק( ,ובהתייעצוח עם היועץ
המשפטי לממשלה ,מתפרסם בזה תיקון למבחנים למתן
תמיכות של משרד העבודה והרווחה למוסדות ציבור )להלן
 -המבחנים(  ,כמפורט להלן:

)ד( תוקף מבחן התמיכה שבסעיף זה הוא עד 31
באוגוסט 00ס 2בלבד.
ג׳ בשבט התש״ס ) 10בינואר ס(200
)חמ (3-1888

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

הודעה

2

לפי חוק הקאדים .התשכ״א-ו96ו

כללי
)א( כל התמיכות לפי מבתנים אלה יינתנו באופן שוויוני
ולפי שיקולים עניניים בלבד,
)ב( בקשה לחמיכה יכול שתוגש רק על ידי מוסד ציבור
כמשמעותו בחוק ,הפועל לא למטרת רווחים )להלן -
המבקש( ,ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה
מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן.
_במקום סעיף  6למבתנים יבוא:
תמיכות
לחינוך

לאחזקה

שוטפת

תלמידים

של

בהתאם לסעיף )5א( לחוק הקאדים ,התשב״א, 1961-
אני מודיע בי יש עורך למנות קאדים של בית הדין
השרעי.
י

המקומות שבהם יש צורך בכהונת קאדי הם בית הדין
השרעי בחיפה ,בית הדין השרעי ביפו וקאדי נייד.
ב״ח בניסן החש״ס ) 3במאי (2000
)חמ (3-260

בפנימיות

החניכים הם בגילאי  12עד ;18

) (2החניכים שוהים במוסד בתנאי פנימיה
מלאים ,היינו :לינה ,ארותוה ולימודים,-
) (3בפנימיה המחזיקה ילדים עד גיל  - 14בידה
רשיון בר הוקף על פי חוק הפיקוח על
המעונות ,התשב״ה965-ו .
ג

)ב( התמיכה תינתן רק לגבי חניך שההכנסה
הממוצעה לנפש של משפחהו אינה עולה על 974
שקלים חדשים לחודש .הסכום אמוד להשתנות
לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן
לעומת מדד אפריל .1999
)ג(

סכום הסיוע ייקבע לפי מספר החניכים המוחזקים
במוסד בחנאי פנימיה מלאים כאמור .התמיכה
לחניך תחושב לפי הסכום היוצא מחלוקה הסכום
הכולל העומד לרשות המשרד לענין מתן תמיכות
לפי סעיף זה בשנת לימודים פלונית ,במספר
החניכים שלגביהם יינתנו התמיכות באותה שנת
לימודים ,אולם בכל מקרה לא יעלה סכום
החמיכה המתקבל בעד חניך ממשרדי הממשלה
השונים או מהסוכנוח היהודית על  85%מדמי
החזקה ילד בפנימיה בפי שקבעה מזמן לזמן
הועדה הביךמשרדית לקביעת תעריף החזקת
ילדים בפנימיוח .שבהשתהפוח משרדי האוצר,
העבודה והרווחה ,החינוך והתרבוה והסוכנות
היהוו־יח.

ס׳׳ח התשמ״ה ,עמי  :60התשנ״ב ,עמי .34
י״פ החשנ״ב ,עמי  :3661התשנ״ז ,עמי  ;3420התשנ״ח ,עמי
.772
ס״ח התשכ״ה ,עמי .48

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש׳יס22.5.2000 ,

הודעה

יצחק בהן
השר לעניני דתוח

סייח התשכ״א ,עמי .118

)א( בקשה לתמיכה יבול שהוגש אם המבקש מנהל
פנימיה לחינוך ,שתאושר על פי דין על ידי
במשרד העבודה
למוסדות ציבור
המחלקה
והרווחה ,ומתקיימים בה הנאים אלה:
)(1

על העורך למנות קאדים

ע ל א י ש ו ר ת כ נ י ת מ פ ע ל מים ופרסום
תכנית מאושרת
לפי הוק המים ,התשי״ט1959-

אני מודיע לפי סעיף 2ד)א( לחוק המים .התשי״ט959-ו'
)להלן  -החוק( ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ד)6ב( לחוק
ולאתר התייעצות עם מועצת המים ,אישרתי את תכנית
מפעל המים ״מאגר נחל עוז״ ,שהודעה על הפקדתה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4579החשנ״ח ,עמי .146
התכנית המאושרה פורסמה כאמור בסעיף  65לחוק,
הונחה במשרדי ״מקורות״ חברת מים כע״מ ,רח׳ לינקולן ,9
תל אביב :במשרדי נציבות המים ,רח• המסגר  ,14תל אביב:
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
משרד הפנים ,באר שבע.
ב״ו בניסן התש״ם ) 1במאי (2000
)ח מ (3-405
ס״ח החשי״ט ,עמי .169
הודעה

אליהו סויסה

שר התשתיות הלאומיות

על ה ס מ כ ת ר ש ו ת מים א ז ו ר י ת
לפי תוק המים ,התשי״ט1959-

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי טעיף  49לחוק המים,
התשי״ט , 1959-ולאחר התייעצות עם מועצת המים,
הסמבתי את ״מקורות״ ,תברת מים בעי׳מ ,להיות רשות מים
אזורית לגבי מפעל המים ״מאגר נחל עוז״ ,שתכניתו אושרה
על ידי בדין/
י

ביו בניסן התש״ס מ במאי 000ג(
) י ז מ

י
;

 3 8 5י

־

( 3

ס״ת התשי״ט ,עמי .169
י״פ התש״ס ,עמי .3507

אליהו סויסה
שר התשתיות הלאומיות

3507

הודעה

משמשים בתפקידם ברשות נחל הירקון.

על מתן ה ר ש א ת ביצוע

י־ח בניסן התש״ס ) 23באפריל (2000

לפי חוק המים ,התשי~ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  52לחוק המים ,התשי״ט-
 ,'1959אני נותן בזה הרשאת ביצוע לרשות המים האזורית
״מקורות״ תברח מים בע״מ ,להתחיל בביצוע תפקידיה ,לגבי
מפעל המים ״מאגר נתל עוז״ ,לאתר ששוכנעתי כי יש בידיה
האמצעים הכספיים הדרושים לביצוע תפקידיה ,לרבוה
לשם השלום פיצויים.
כ״ו בניסן התש״ס ) 1במאי (2000
)חמ (3-1382

אליהו סויסה

ס״ח התשי״ט ,עמי .169
על הנחת תכנית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שטפונות ,התשי״ח 1957-י ,שתבנית ניקוז
״הטיית נחל אמץ״ ,שהחליטה עליה רשות ניקוז שרון/
הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתקים ממנה במשרדי
הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשוח הניקוז.
התנגדות על פי החוק ניתן להגיש לרשות ניקוז שרון,
בהוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת ההתנגדות הוא :רשוה ניקוז שרון ,ת״ד
 ,574בפר ויתקין .40200
י־יג בניסן התש״ס ) 18באפריל (2000
7 1

) ח מ

־

חיים אורון
שר התקלאות ופיתוח הכפר

2

ם״ח התשי״ח .עמי .4
ק״ח התשנ״ז ,עמי ודי.
הסמבה

לפי חוק סדר הדין הפלילי ננוסח משולב[ ,התשמ״ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
]נוסח משולב[ ,התשמ״ב982-ו )להלן  -החוק( ,אני מסמיכה
כל אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור
הזמנה לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנם לפי צו
סדר הדין הפלילי )עבירות קנס  -שמירת הניקיון( ,התש־ס-
 . 2000וכן למסור הודעת תשלום קנם לפי סעיף )228ב( לחוק
למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט
לפי צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט  -שמירת הניקיון(,
ה הש״ם. 2000-
י

־

5

השם

מסי זהות

יונתן רז

055446835

אפרים רובינזכט

וו0564713

סייח התשמ״ב ,עמ׳ .43
ק״ת ההש״ס ,עמי .394
ק״ת התש״ס ,עמי .394
הסמבה זו תעמוד

3508

בתוקפה

כל

עוד

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ׳־ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
ננוסח משולב[ ,התשמ״ב982-ו )להלן  -החוק( ,אני מסמיכה
בל אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור
הזמנה לאדם שיש לו יסוד להנית שעבר עבירת קנס לפי צו
סדר הדין הפלילי )עבירות קנס  -שמירת הניקיון( ,התש״ס-
 . 2000וכן למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף )228ב( לחוק
למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט
לפי צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט  -שמירת הניקיון(^
התש״ס. 2000-
2

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונוח ,התשי״ח1957-

נ (

השרה לאיכות הסביבה

ז

שר התשתיות הלאומיוח

הודעה

1חמ (3-104

דליה איציק

המוסמכים

5

השם

מסי זהות

שאול בקרמן

03449238

צור לביא
גדליהו נפתלי
יונה עזרא
נתן אלבז
הלל עזרן

 4ו55902
212228
2244086
22880835
22224638

דוד עבדי
גל אריאלי
אורי נוה
יהודה צמח
יובל סבר
יותם גנדלר
אברהם צפורי
אריה קלר
בן רוזנברג
רז אמיר
מחמוד נאסר
גלעדי חזי
אלכםנדרוני משה
יתיר שמיר
אודיה פרגמנט
משה מינץ
שפי מוטי
אלדד פלד

56380421
24582892
13220751
45698117
57159725
24309114
02484730
4361836
2925116
2299899
59368373
50284017
00816406
24185597
3624018
59771618
56667924
28551851
24438517
24883316
56109747
53407904
50440619

קופד צחי
ברק שהם
אלוני עמיר
אייל דרור
מלכא רוני

ם״ח התשם״ב ,עמי .43
ק״ת החש״ס ,עמי .394
ק״ת התש״ם ,עמי .394
השם
מסי זהות

ילקוט •הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ס22.5.2000 ,

23069883
22060529
27003896
51102853
32283152
26353183
55896518
6766438
10073781

שי כהן
משה הר ציון
יוסי הראל
דני מטמון
איהן לבנסון
אמנון פאעור
חנוך סולימן
חנניה ויצמן
פרץ גלעדי

הסמבה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים
משמשים בתפקידם ברשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים.

י״ח בניסן התש״ס ) 23באפריל (2000
)חמ (3-104

דליה איעיק

השרה לאיכות הסביבה

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסת משולב[ ,ההשמייב982-ו
בהוקף סמכוחי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
]נוסח משולב[ ,התשמ״ב) '1982-להלן  -החוק( ,אני מסמיכה
כל אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור
הזמנה לאדם שיש לו יסוד להנית שעבר עבירת קנס לפי צו
סדר הדין הפלילי )עבירות קנס  -שמירת הניקיון( ,התש״ס-
 ,'2000וכן למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף )228ב( לחוק
למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט
לפי צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט  -שמירת הניקיון(,
ה חש״ ס.*2000-
השם

מם• זהות

אלי ורבורג
חנוך הנדל
יצחק קודוביצקי
עוז גורן
עובד מיטב
אריאל פרידמן
יצחק בן דוד
גדעון בטלהיים
רונן אלקלעי

055456230
051927911
051943553
056737604
058612262
067810341
054597083
OS4026877
0570Ó7597

יוליק שומר
אסנת מור
יוסי ענבר
אילן ניסים
טל שוחט
אפרת אלטהולץ

001345209
025569062
053892402
056551070
059830745
029516077

אילנה פנקר
מיטל אמיתי

065863011
029603818

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ס22.5.2000 ,

אברי לכמן
איתן ארם
דן בית דין
מוטי מזור
טטיאנה טלמן
צבי הר ציון
מיכל בר טוב
גילי צימנד
מיטל לאון
יצחק שקולגיק
מירב אביגדור
אמיר לוין
דוד מוזס
יהושע אבולעכיה
זוהר אלעד
ברק אלפי
יוסי בר )ברזני(
עזי חזקיה
מוטי לוי
מישל מור־יוסף
עדי מטמון
גיא מילנר
אייל מילם
רם עברי
שגיא עזאני
אלי פרא
זיו שחר
רן איילון
ירון אופק־פוקס
אמנון סולטמן
רוית דייפני
איילת ארד
גלעד בךארי
חגי בלבנר

027745793
056149099
050139294
305952657
030034086
022925259
056828858
028674711
03929569
590292981
04205449
03121845
051400331
010996130
023948292
ז02496847
022976435
055074603
22098479
022947650
058465113
58362260
053493961
28135655
055728885
024961955
022387922
022710297
013200019
032443731
024538555
029005923
022672976

הסמבה זו תעמוד בתוקפה כל עוד
משמשים בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.

המוסמכים

י״ח בניסן התש״ס ) 23באפריל (2000
)חם (3-104

דליה א׳־עיק
השרה לאיבוח הסביבה
הודעה

על עדכון סכומים

לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח משולב[ ,התש״ם1980-
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  241לפקודת פשיטת
הרגל ]נוסח חרש[ ,התש״ם) 1980-להלן  -הפקודה( ,על
עדכון הסכומים הקבועים בסעיפים  (x1«) ,17(1)7ו־9וא)א(
לפקודה ,ביום ב״ג בטבת התש״ס ) 1בינואר  (2000כלהלן:
י

)ז(
ם״ח התשמ״ב ,עמי .43
ק״ת התש״ס ,עמ׳ .394
ק״ת התש״ס ,עמי ,394

השם

מם׳ זהות
054117601

בסעיף  - (1)7סכום החוב אשר בגינו רשאי נושה
להגיש בקשת פשיטה רגל נגד החייב  65,885 -שקלים
חדשים:
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמי  ;639ס״ח התשנ״ו,
עמי .60
3509

)(2

בסעיף )17א>) - (1סכום החוב אשר בגינו רשאי תייב
להגיש בקשת פשיטת רגל  13,177 -שקלים חדשים:

)(3

בסעיף 9וא)א(  -סכום החוב אשר בגינו רשאי חייב
להגיש בקשה לאשר הצעה פשרה או הסדר 26,354 -
שקלים חדשים.

בנזין
נטול עופרת
בנזין
 96אוקטן  95אוקטן
ב.

ב״ט בניסן התש״ס ) 4במאי (2000
<

ת מ

 4 8י

־

מתיר לליטר בתתנה באילת

3.44

חלק בי :מחירימ מרביים למועדי נפט בשער בז״ן
)אינם בוללים בלו(

שמואל צור

( 3

הכונס הרשמי
הכרזה

בשקלים תדשים

ב ד ב ר קיום מ ו נ ו פ ו ל י ן

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק ההגבלים העסקיים,
ההשמ׳יח) 1988-להלן  -החוק( ,אני מכריז בזה על קיומו
י

של מונופולין כדלקמן:
הנכס או השירות
אספקת סכיני גילוח רביפעמיים וחד־פעמיים
בתחומי מדינת ישראל
בעל המונופולין
שמעון שםטוביץ בע״מ
החלטת ההכרזה פתוחה לעיון הציבור בתיק מונ3683-
במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח׳ כנפי נשרים ,22
ירושלים.
י״א בניסן התשי׳ס ) 16באפריל (2000
)חמ 844ו-ג'

דוד תדמור

— —
י

הממונה על ההגבלים העסקיים

סייח התשמ״ח ,עמי .128
הודעה

לפי עו פיקוח על מחירי מצרכים ושירוחים )מחירים מרביים
למוצרי נפט( ,התשנ״ו 1996-וצו יציבות מחירים במצרכים
ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למוצרי נפט
כשער בז״ן( ,התשנ״ג992-ו
בתוקף סמכוהי לפי סעיף  2לצו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט( ,התשנ״ו-
 ,'1996וסעיף  2לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
)הוראת שעה( )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז״ן(,
התשנ״ג) 1992-להלן  -הצווים( ,אני קובע כי החל ביום
י״ב בניסן התש״ם ) 17באפריל  (2000המחירים המרביים של
מוצרי נפט הם במפורט להלן:
:

חלק א׳ :מחירי מוצדי נפט לערב; בשקלים חדשים
בנזין
נטול עופרת
בנזין
 96אוקטן  95אוקטן
א.

מחיר לליטר בתחנה
4.02

ק״ת התשנ״ו .עמי  :439התשנ״ו ,עמי .309
ק׳׳ת התשנ״ג ,עמי  ;262החשנ״ה .עמי 310ד.

3510

נפטא כחומר זינה ,ט״ם
בנזין  96אוקטן ,ק״ל

890.85

870.91

בנזין  91נטול עופרת ,ק״ל

855.1a

בנזין  95נטול עופרת ,ק״ל

890.37

דס״ל )קרוסין ,נפט( במכליות ,ק״ל

869.20

דס׳׳ל )קרוםין ,נפט( בהזרמה ,ק״ל

873.74

דם״ל )קרוםין ,נפט( בהזרמה ,ט״מ

1,088.09

סולר לתחבורה במכליות ,ק״ל

814.45

סולר לתחבורה בהזרמה ,ק״ל

819.86

דלק להסקה במכליות 0.2% ,גופרית ,ק״ל

718.78

מזוט קל במכליות ,ק״ל

S96.7J

מזוט קל בהזרמה ,ט״מ

617.26

מזוט  2.0% ,1500גופרית ,ט״מ

569.99

מזוט  2.0% ,4000גופרית ,ט״מ

552.26

זפת  ,80/100ט״מ

651.50

זפת ה״ב ,ט״מ

569.99

המחירים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בצווים כפי
שתוקנו בהודעוח קודמוה ,יישארו בחוקפם בלא שינוי.

ב ד ב ר עדכון מחירים מרביים
ל מ ו ע ד י נ פ ט )(14

)כולל  17%מע״מ(

3.44

י״א בניסן התש״ם ) 16באפריל (2000
יואב ערמוני
)חמ (3-2152
מנהל מינהל הדלק
במשרד התשתיות הלאומיות

הודעה

ב ד ב ר עדכון מחירים מרביים
ל מ ו ע ד י נ פ ט ) 5ו(

לפי צו פיקוח על מתירי מערבים ושירותים )מחירים מ ר ב י י ^ • ^
למוצרי נפט( ,התשנ״ו 1996-וצו יציבות מחירים ב מ צ ר ב ״ ^ ^ ^
ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למוצרי נפט
בשער בזץ( ,התשנ״ג1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו פיקוח על מחירי
מערבים ושירותים )מתירים מרביים למוצרי נפט( ,התשנ״ו-
 ,'1996וסעיף  2לצו יציבות מחירים במערכים ובשירותים
)הוראת שעה( )מחירים מרביים למועדי נפט בשער בדין(,
התשנ״ג) 1992-להלן  -הצווים( ,אני קובע כי החל ביום
כ״ו בניסן התש״ם ) 1במאי  (2000המחירים המרביים של
מוצרי נפט הם במפורט להלן:
2

4.02
נ

ק״ת התשנ״ו ,עמי  ;439התשנ״ז ,עמ׳ .309
ק״ת התשנ״ג .עמי  :262התשנ״ה ,עמי .1310

ילקוט הפרסומים  ,4382י״ז באייר התש״ס22.5.2000 ,

חלק אי :מחירי מוצרי נפט לצרכן בשקלים חדשים
בנזין
נטול עופרת
בנזין
 96אוקטן  95אוקטן
א.

מחיר לליטר בתחנה
)כולל  7%ו מע״מ(

ב.

מחיר לליטר בחחנה באילת

ממחיר זה יש לנכות אה התשלום בגין ניפוק הגפ״מ
כאמור בסעיף  3לצו.
י״א בניסן התשים ) 16באפריל (2000
) ח מ

4.05
3.47

2 1 5 2

־

יואב ערמוני

( 3

מנהל מינהל הדלק
משרד התשתיוח הלאומיות

4.05
3.47

חלק בי :מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז׳ץ
)אינם בוללים בלו(
בשקלים חדשים
852.01

נפטא כחומר זינה ,ט״מ
בנזין  96אוקטן ,ק״ל

916.84

בנזין  91נטול עופרת ,ק״ל

883.50

ןננזין  95נטול עופרת ,ק״ל

918.38

דיס״ל )קרוסין ,נפט( במכליות ,ק״ל

796.41

דס״ל )קרוסין ,נפט( בהזרמה ,ק״ל

800.57

דם״ל )קרוסין ,נפט( בהזרמה ,ט״מ

996.98

סולר לתחבורה במכליות ,ק״ל

818.69

סולר לתחבורה בהזרמה ,ק׳יל

824.<13

דלק להסקה במכליות 0.2% ,גופרית ,ק׳׳ל

763.28

מזוט קל במכליוה ,ק״ל

587.27

מזוט קל בהזרמה ,ט״מ

607.47

מזוט  2.0% ,1500גופרית ,ט״מ

547.46

מזוט  2.0% ,4000גופריח ,ט׳׳מ

524.92

זפת  ,80/100ט״מ

628.84

זפת ה״ב ,ט״ מ

547.46

המחירים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בצווים בפי
שתוקנו בהודעות קודמות ,יישארו בתוקפם בלא שינוי.

הודעה

ב ד ב ר עדכון המחיר ה מ ר ב י לגפ׳׳מ
ב ש ע ר בז״ן

לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירוחים )מחיר מרבי
לגפ״מ בשער בזץ( ,התש״ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים )מחיר מרבי לגפ״מ בשער בז״ן( ,התש״ס-
) 2000להלן  -הצו( ,אני מודיע כי התל ביום כ״ו בניסן
התש״ס )ו במאי  (2000המחיר המרבי לגפ״מ בשער בדן הוא
 914.15שקלים תדשים לטון.
י

ממחיר זה יש לנכות את התשלום בגין ניפוק 'הגפ״מ
כאמור בסעיף  3לצו.
כ״ה בניסן התש״ם ) 30באפריל (2000
)חמ (3-2152

ק״ת התש״ס ,עמי .354
הודעה

יואב ערמוני
מנהל מינהל הדלק
משרד התשתיות הלאומיות

ב ר ב ר ה א ר כ ת תוקן! ש ל ז כ ו י ו ת נ פ ט
לפי חוק הנפט ,התשי״ב1952-

בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי״ב ,'1952-אני
מודיע כי הארכחי ביום כ״ו באדר ב׳ התש״ס ) 2באפריל
 (2000את הוקפם של הרשיונוה האלה:

ב״ה בניסן התש״ס ) 30באפריל (2000
יואב ערמוני
)חמ (3-2152
מנהל מינהל הדלק
/281 2.״מיה  A״ 2 8 2
 / ,״ מ י ה 8״ /283 ,״מיה 0״? /284״מיה
במשרד התשתיוה הלאומיות
ם״* ,עד יום כ״ח בתמוז התשס״ב ) 8ביוני .(2002
/272 1.״עומר״ /274 ,״יונתך /275 ,״רוני״ ו־/276״דניאל״
עד יום ד׳ בתמוז התשס״א ) 25ביוני .(2001
2

2

i

הודעה

ב ד ב ר ע ד כ ו ן ה מ ח י ר ה מ ר ב י לגפ׳׳מ
בשער בז״ן

לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מהיר מרבי
לגפ־׳מ בשער בדין /התש״ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים )מחיר מרבי לגפ״מ בשער בז״ן( ,התש״ם-
) '2000להלן  -הצו( ,אני מודיע כי החל ביום י״ב בניסן
התש״ס ) 17באפריל  (2000המחיר המרבי לגפ״מ בשער בז״ן
הוא  1,000.33שקלים חדשים לטון.

2

2

ג

ב״ו באדר ב׳ התש״ס ) 2באפריל (2000
)חמ (3-629

י

יחזקאל דרוקמן
הממונה על עניני הנפט

סייח — —
החשי׳׳ב ,עמי .322
י״פ התשנ״ו ,עמי  ;4230התש״ס ,עמי .2643
י״פ התשנ״ח ,עמי  :4742התש״ס ,עמי .2643
הודעה

ב ד ב ר ה א ר כ ת תוקף ש ל זכות נפט
לפי חוק הנפט ,ההשי״ב1952-

בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי״ב , 1952-אני
מודיע כי הארכתי ביום כ״ג באדר ב׳ התש״ס ) 30במרס
י

ק׳׳ת התש״ם ,עמ׳ .354

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ס22.5.2000 ,

סייח התשי״ב ,עמי .322

ו 351

 {2000את הוקף הרשיון 253׳,״שקמה ים׳׳ עד יום י״א בטבת
התשס״ב ) 26בדצמבר .(2001
כ״ו באדר ב׳ התש״ם ) 2באפריל (2000
6 2 9

) ח מ

־

יחזקאל דרוקמן
הממונה על עניני הנפט

( 3

י״פ התשנ״ה ,עמ׳  :1696התש״ס ,עמי .2349

הודעה

האמור לעיל כענין השמעת טענוח נגד הפקעה הקרקע
אינו גורע מהוראות הפקודה בענין ההפקעה או מיהר
ההוראות בהודעה זו.

ב ד ב ר פקיעה ש ל זכות נפט

לפי חוק הנפט ,התשי״ב1952-
אני מודיע לפי סעיף  65לחוק הנפט ,ההשי״ב952-ו ,
על פקיעתו של הרשיון ו/29״חלמיש״ ביום כ״ח באדר א'
התש״ם ) 5במרס .(2000
1

?

ב״ט באדר ב׳ החש״ס ) 5באפריל (2000
)

ח

מ

9

"־

יחזקאל דדוקמן
הממונה על עניני הנפט

> 3

ס״ת התשי״ב ,עמי .322
י״פ התשנ״ט ,עמי .4644
הודעה

ב ד ב ר ה צ ג ת לוח ה ז כ ו י ו ת

לפי סעיף  57לפקודה הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
ההשכ״ט1969-
הריני להודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס׳
/10747חיפה )חלק מגוש שומה ד/1074חיפה( ,נפת חיפה,
הוצג ביום ב״ה בניסן התש״ם ) 30באפריל  (2000למשך
שלושים יום ,לעיון בלשבת פקיד הסדר המקרקעין אזור
הסדר חיפה ,רח׳ חורי ) 2מגדל הנביאים ,קומה  ,(13חיפה,
בעיריית חיפה ,ובלשכת הממונה על מחוז חיפה ,בית
הממשלה ,רח׳ חסן שוקרי 1ו ,חיפה.
כ״ה בניסן התש״ם ) 30באפריל (2000
היים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעה

לפי סעיף 5

לפקודה הקרקעות )רכישה לערבי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור() '1943 ,להלן  -הפקודה( ,אני מודיע כי זכות
החזקה והשימוש בקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לתקופה של 5ד שנים לצרבי עיבור ,למטרה ביטחון וכי שר
האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת זכות החזקה
והשימוש כאמור.
מי שרשום במרשם המקרקעין כבעל הקרקע הנדונה או
מי שיש לו טובת הנאה בקרקע האמורה ,והוא מבקש
להשמיע אה טענותיו נגד הפקעת זכות התזקה והשימוש
בקרקע ולא רק לגבי הפיצויים בעבור ההפקעה ,יובל לשלוח
עייר  ,1943חוס׳  ,1עמ׳ .32

3512

את טענותיו בכתב ,בתוך שלושים ימים מיום פרסומה של
הודעה זו ,אל הממונה הארעי על ההפקעות ,במינהל
מקרקעי ישראל ,בירושלים .אם הוא מבקש להשמיע את
טענותיו בעל פה ,יודיע על כך בכתב ,בתוך עשרים ימים
מיום פרסומה של הודעה זו ,אל הממונה הארעי על
ההפקעות במינהל מקרקעי ישראל ,והועדה המייעעת
לעניני הפקעות במינהל מקרקעי ישראל תחליט ותודיע לו
אם יוזמן להשמיע אח טענותיו בפניה.

כל התובע לעעמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיעוי על בך ,נדרש לשלוח לראש אגף
רישום והסדר מקרקעין ,בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה
זו ברשומוח ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו
בקרקע האמורה ,בעירוף ראיות לחיזוק תביעחו שיכללו את
פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעך
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע ו ח י ש !
הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

חטיבת קרקע ששטחה כ־60ו 1,מ״ר בירושלים.
חטיבה הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום ,לשם
זיהוי בלבד ולא לשם קביעה גבולות ,בתשריט מס׳ הפ52/ו/
 322הערוך בקנה מידה  1:5,000והתתום בידי שר האוצר.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף
רישום והסדר מקרקעין ,ירושלים ובמשרדי הממונה על מחוז
ירושלים ,משרד הפנים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם
בשעות העבודה הרגילות.
כ״א באדר ב׳ התש״ס ) 28במרס (2000
)חמ (3-2
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
הודעה

לפי סעיפים  5ו י ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,ההשב״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכ
והבניה ,התשבי׳ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס•
000ו/15/זא ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4488התשנ״ז ,עמי  ,1913מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רמלה )להלן  -הועדה( ,הודעה בי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לתלוטין לערכי
עיבור ובי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
י

כל התובע לעעמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיעוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכוחו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בעירוף
ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ס22.5.2000 ,

בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטח לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה .מפני שהיא דרושה לצרבי ציבור
שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה בזה שבל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
הוספת
גוש - 4448
ח״ח  .5בשטח של כ־ 2,706מ״ר )מדידה גרפית(:
שטח לבניני ציבור :ח״ח  ,6בשטח של כ־ 843מ״ר
גרפית( :הייעור :שטח ציבורי פתוח׳ ,ת״ח  ,6בשטח
 2,210מ״ר )מדידה גרפית(; הייעוד :דרך משולבת:
בשטה של כ־ 578מ״ר )מדידה גרפית(; הייעוד :שביל
רגל.

הייעוד:
)מרידה
של כ־
ח״ח ,6
להולבי

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ברמלה ,וכל
^^עוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ח׳ בניסן התש־ס ) 13באפריל (2000
)חמ (3-2

י• לביא
יושב ראש הועדה המקומית
להכנון ולבניה רמלה

הודעה

לפי סעיפים  5ו י ד

לפקודת הקרקעות )רבישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק החכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק החכנון
והבניה ,התשכ״ה965-י  ,ובהתאם לתבנית כדם׳ /101/02/8
 ,35שהודעה כרכר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 .4844התש״ס ,עמי ) 2332להלן  -התכנית( ,מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר טוביה )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרבי ציבור ,וכי לא ישולמו פיצויים או
פיצויים מופחתים בשל אותן קרקעות.
י

בל אדם הטוען שיש לו זכות או טובת הנאה בקרקעות
נוצה לקבל פיצויים בשל אותן קרקעות בין מכוח זכות ובין
נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
"מופחתים ,נדרש לשלוח למנהל אגף רישום והסדר מקרקעין,
בתוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה וו ברשומות,
הרצאת דברים על זכותו או טובת ההנאה שלו בקרקעות
בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו אה פרטי הרישום
בספרי האחוזה ,אם ישנו ,והרצאת דברים על בל תביעת
פיצויים מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או
פיצויים מופחתים וראיוח התומכות בטענה כי ייגרם סבל.
בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות חזקה
בקרקעות בתום חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
ברשומות וכל מי שיש לו חזקה בקרקעות האמורות ימסור
את תזקתו בהן בתום תקופת החודשיים או לפני כן.

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ס22.5.2000 ,

בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות חזקה
בקרקעות מיד ,הואיל והן דרושות באופן דחוף לצרכי ציבור,
שלשמן עומדים לרכשן ,וכי הועדה הורתה ,ובזה מורים כי
בני ארם שיש להם חזקה בקרקעות ימסרו את חזקתם בהן
מיד.
תוספת
כביש עוקף בני עיי״ש  -גוש  ,4992ח״ח ;11-8 ,6 ,4 ,3
גוש  ,486ח״ח  ;40 ,30 ,27גוש  ,2244ה״ח  :19 ,17-15גוש
 ,5009ח״ח  ;4-2גוש  ,2765ח״ח  ;9-7גוש  ,2775ח״ח .4
כ״ב בניסן התש״ס ) 27באפריל (2000
) ח מ

2

־

חנן חסיד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה

( 3

הודעה

לפי סעיפים  5ו ־ ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
) 8/109/03/3להלן  -התכניח( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4860התש״ס .עמ׳  ,2814מוסרה
בזה הועדה המקומיח לחכנון ולבניה אשדוד )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי אין הועדה חייבה
בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה ,באמור
בסעיף  20לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ז .
י

־

כל אדם הטוען שיש לו זכות או טובת הנאה בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,בין מכוח זבות או
מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופתתים ,נדרש לשלוח לועדה ,בתוך 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
הובע וחישוב הסכום הנחבע בבל סעיף וסעיף :ואם נתבעים
פיצויים מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או
פיצויים מופחתים  -ראיות התומכות בטענה כי ייגרם
סבל.
כן נמסרת בזה הודעה כי
חזקה בקרקע האמורה ,מפני
לצרכי ציבור שלמענם עומדים
שכל אדם המחזיק בקרקע
החזקה.

הועדה מתכוונת לקנות מיד
שהיא דרושה באופן דחוף
לרכשה ,והועדה מורה בזה
האמורה ימסור מיד את

תוספת
רובע ד  -גוש  ,472מס׳ חלקוה זמני  ,629-624מם•
מגרש לפי תב״ע צ ,9-בשטח של  2,808מ״ר :הייעוד :שטח
לבניני ציבור.
ם־ת התשכ־ה ,עמי .307
עייר 943ו ,חוסי  .1עמי .32

3513

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,בנין עיריית
אשדוד ,הקריה ,רח׳ הגדוד העברי ,אשדוד ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעוה העבודה הרגילות.
ב״ה בניסן התש׳׳ס ) 30באפריל (2000
z

) ח מ

~

עבי צילקר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד

t 3

ל פ י סעיפים  5ו־ ד

הודעה

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי עיבור( 943 ,ד
ולפי חוק ההכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

הודעה

לפי סעיפים  5ו־ד

לפקודת הקרקעות )רבישה לערכי עיבור(1945 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ד
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ד ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מם׳ ענ/ו25
גבעת אלחנוק  -אום אל פחם ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4606התשנ׳׳ת ,ענד  ,1291מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה עידון  -ואדי וארה
)להלן • -הועדה( ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לערכי עיבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית .מפורטת מם׳
/4במ1/ו/ו ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4037התשנ״ב ,עמי  ,4479מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אשקלון )להלן  -הועדה( ,הודעה
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערבי
ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת .הקרקע
האמורה.

כל התובע לעצמו זבות או טובה הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה שיש לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהם או
הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעי
וסעיף.

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את הפרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

כן נמסרת בזה הודעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערכי עיבור שלמענם היא עומדה לרכשה ,הועדה.מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד אח
החזקה בה.

כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דהוף
לערכי עיבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
שכונת נווה דקלים -
גוש  ,1202חיה  ;20 ,9-6 ,4-2גוש  ,1203ת״ת ,28 ,23 ,22
 ;32 ,31 ,29ג1ש  ,1205ח״ח ,21 ,18 ,17 ,15 ,14 ,12-10 ,8-6 ,2
 ;26-24 ,22גוש  ,1206ח״ח ,25 ,19-15 ,12 ,11 ,7 ,6 ,4-2 .1
 ;33 ,31 ,30 ,26גוש  ,1236ח״ח ;20 ,18 ,13 ,12 ,10-7 ,5-3 ,1
גוש  ,1237ח״ח  :22 ,19-16 ,14-9גוש  ,1238ח״ח ,6 ,4-2 ,1
) 34 ,26 ,25 ,16 ,15 ,13מגרשים ;(1219-1211 ,1207-1203
הייעוד :דרך.

תוםפת
גוש
20311

חלק מתלקות
1

2
3

4
5
6
ד
8

גוש  ,1238ח״ח  ,35מגרשים  ;831 ,830הייעוד :דרך
משולבת.

0ז

הועדה בעיריית
בשעות העבודה

11

חשריט התבנית מופקד במשרדי
אשקלון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
הרגילות.

דיר
דרך
דרך
ייר

ב׳׳ב בניסן התש״ם ) 27באפריל (2000
) ח מ

י

־

5C2

סייח התשכ״ה ,עמי .307

3544

ייעוד
דרך',שטח למבנה עיבור ,שטח
עיבורי פתוח ,דרך משולבת
ושביל להולכי רגל ,שטת
למוסדוה חינוך
דרך
דרך ,שביל להולכי רנל ,שטח
עיבורי פתוח ,שטח למוסדות
תינוך
דרך ,דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתות
דרך ,דרך משולבת
דרך ,שביל להולבי רגל
דרך ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת ,שביל
להולכי רגל ,שטח למוסדות
חינוך
דרך ,דרך משולבת ,שביל
להולכי רגל
דרך ,דרך משולבת ,שטח
למוסדות חינוך

בני וקנין
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון
סייח התשכ״ה ,עמי .307
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גוש
20311

חלק מחלקות
16
דו
18
19
20
21
22
25
24
28
29
30
31
38
39
43

^ 20312

22
23
ד2

^

ייעוד

20341

ייר
דרך
ייר
דיר
דרך
דיר
דרך
דיר
דרך
דרך
דיר
דרך
דרך
דיר
דיר
דיר

20413

דיר
דרך ,שטח ציבורי פחוח ,שטת
למוסדות חינוך
דרך ,דרך משולבת ,שטח
למבנה ציבור ,שטח ציבורי
פהוח

20340

61

דרך

20341

גוש

55

דרך

57
58
59
60
61
62
63

דיר
דרך,
דיר
דרך,
דרך,
דרך
דרך,

דרך משולבת
דרך משולבת
משולבת
דרך משולבת

64
65
66
67
68
69
0ד
72
73
74
75
76
77
78
79
80

דיר
דיר
דיר
דרך
דיר
דרך
דיר
דרך
דיר
דיר
דיר
דרך
דרך
דרך,
דרך,
דרך
דרך

משולבת
משולבת
דרך משולבת
דרך משולבת
משולבת
משולבת

81
82
84

דרך ,שטת ציבורי פתוח
דרך משולבת
דדך ,דרך משולבת

85
86

דיר
דרך ,דרך מש1לבת

דרך משולבת
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חלק מהלקוח
87
88

ייעוד
דרך משולבת
ירי

89
90
91
92
93
94
95
96
97

ייר
דרך ,דרך משולבת

98
99

ירי
דרך

20
ו2
22

דיר
דרך ,שביל להולכי רגל
דרך ,דרך משולבת

38
39
•4
41

דרך
דרך ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת ,שטת
למבנה עיבור
דרך משולבת ,שטח למבנה
ציבור

42
43
44
45
46
50
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
76

ייר
שביל להולבי רגל
דיר
שביל לתולכי רגל
דרך ,שביל להולכי רגל
שביל להולכי רגל
דרך ,שביל להולכי רגל

דיר
דרך ,שביל להולבי רגל
דרך ,דרך משולבת
דרך ,שביל להולבי רגל
שטת למבנה ציבור
דרך ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת ,שביל
להולבי רגל ,שטת ציבורי
פהוח ,שטח למבנה ציבור
שביל להולבי רגל
דרך ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתוח
דרך ,שטת ציבורי פתות
שטח ציבורי פתוח
דדך
דרך
דרך משולבת
דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת ,שטח
למבנה ציבור
ירי
דרך
דרך
ייר
דיר
יין
דיר
דרך
ירר

3515

גוש

ייעוד

חלק מחלקות

דרך להולכי רגל
דרך
דרך ,שטת ציבורי פתוח

2
3
4

יי!
דרך ,דרך משולבח ,שטח
ציבורי פתוח
דיר

5
6
ד
8
9
•ו
11

דרך ,שטח ציבורי פתוח
דיר
דיר
דרך
דרך ,שטח עיבורי פתוח
דרך ,דרך משולבת ,שטח
למבנה ציבור
דרך ,דרך משולבת ,שטח
עיבורי פתוה ,שטח למבנה
ציבור
דרך ,דרך משולבת ,שטח
למבנה ציבור
דרך משולבת ,שטח ציבורי
פתוח ,שטח למבנה ציבור
דרך ,דרך משולבת ,שטח
עיבורי פתוח
דרך ,דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתוח
דרך ,שטת ציבורי פתוח
דרך ,דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתוח ,שטת
למבנה ציבור
ריר

19
20
24

דרך ,שטת ציבורי פתוח

דיר
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בכפר עארה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״א בניסן התש״ט ) 16באפריל (2000
<

חמ

2

זבי אג׳ברייה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון-ואדי עארה

־נ(

הודעה

לפי סעיפים  5ו י ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה . 1965-ובהתאם לתכנית מסי ענ 224/אבו
לאחם  -אום אל פחם ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4744החשנ״ט ,עמי  ,2915מוסרה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון  -ואדי עארה )להלן
 הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת' בתוספת דרושהלועדה לחלוטין לערבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
על רכישת הקרקע האמורה.
י

ם״ח ההשכ״ה ,עמי .307

3516

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה שיש לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות 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 ציבור שלמענם היא עומדת לדבשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.
תוספת
חלקי
חלקות

9
0ו
וו
2ו
13
4ו
5ו
16
17
18
20
21
22
24

34
39
41
42

44
45

47
48

חלקוה
בשלמות

הייעור
דרך ,דרך גישה ,שטח
ציבורי פתוח
דיר
ירי
דרך גישה
דרך
דרך
דרך ,דרך גישה ,שטח
ציבורי פתוח
דרך גישה
דדך ,דרך גישה
דרך ,דרך גישה
דרך נישה
דרך גישה
דרך
ייר
דרך ,דרך גישה
דרך ,דרך גישה ,שטח
למבנה ציבור
דרך גישה ,שטח למבנה
ציבור
דרך גישה
דדך ,דרך גישה
ירי
דרך ,דרך גישה ,שטח
ציבורי פתוח
דרך ,דרך גישה ,שטת
ציבורי פתוח
דרך גישה
דרך ,דרך גישה ,שטת
ציבורי פתוח
דרך גישה ,שביל
להולכי רגל ,שטח
ציבורי פתוח
דרך ,דרך גישה
דרך ,דרך גישה ,שטח
ציבורי פתוה
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ג1ש

חלקי
חלקות

20407

חלקות
בשלמות
49

50
51
52
54

53

55
56
57
58
59

60
61
63
64

67

68
69

דרך ,דרך גישה,
שטח למבנה ציבור

1

דרך

35
52
1

14
20417 M

ייר
דרך ,שטח למבנה
ציבור
דרך ,דרך גישה ,שטח
למבנה ציבור
דרך ,דרך גישה
דרך ,שטח למבנה
ציבור ,שטח ציבורי
פהוח
דרך ,דרך נישה

דיר
ייר

12

103

23
24
25
26
46
47
48

49

גוש
לו4ס2

דיר
ייר
דרך ,דרך גישה,
שטח למבנה ציבור
דרך ,דרך למבנה
ציבור ,שטח ציבורי
פתוח
דרך ,שביל להולבי
רגל ,שטח למבנה
ציבור
שטת ציבורי פתוח
שטת ציבורי פתוח
דרך ,שטת למבנה
ציבור
דרך ,דרך גישה,
שביל להולבי רגל,
שטח למבנה ציבור
דיר

57-54

דרך גישה
דיר
דיר
דרך ,שטח ציבורי
פתוח
דרך גישה
דרך גישה
דרך
דרך ,דרך גישה
דרך גישה

דרך גישה

66

20409

דרך ,שטח ציבורי
פתוח
דרך גישה

דרך גישה

65

20408

הייעוד

חלקי
חלקות

חלקות
בשלמות

ייר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דרך
דיר
דרך גישה ,שביל
להולכי רגל
דרך ,שביל להולבי
רגל
דרך ,דרך גישה,
שביל להולכי רגל
ושטח ציבורי פחוח
דרך ,דרך גישה

50

שטח ציבורי פחוח
דדך ,דדך גישה

52
53

דיר
דיר
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הייעוד

66
.95 ,34

דרך

לסו09-ו,

,113

118

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בכפר עארה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעוח העבודה הרגילות.
י״א בניסן החש״ס ) 16באפריל (2000
זכי אג׳ברייה
)ח מ (3-2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון-ואדי עארה
הודעה

ל פ י סעיף! 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף סמכוהה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי ענ/דו) 2במ>
אום אלפחם )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4561התשמ״ז ,עמי ,5308
מצהירה בזה הועדה המקומית להכנון ולבניה עירון  -ואדי
עארה )להלן  -הועדה( ,בההאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעוח )רכישה לצרבי ציבור() '1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ויל לפקודה בילקוט הפרסומים ,4840
התש״ס ,עמי  ,2080תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית אום אלפחס מיום פרסום הודעה זו ברשומוח.
י

תוספת
גוש

חלקי
תלקות

חלקות
בשלמות

4 ,3 ,1
2

הייעור
דרך
דרך ושטח ציבורי
פתוח

ס״ח התשב׳׳ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס•  ,1עמי .32
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חלקי
תלקות

חלקות
בשלמות

ייר

8 ,7 ,6
10 ,9

דיר

דרך !שביל עיבורי
שטח ציבורי פחות
דרך ,שביל ציבורי
שטח ציבורי פתוח,
שטח למבנה ציבור
דרך ,שביל עיבורי,
שטח עיבורי פתוח
שביל ציבורי
דרך ושביל עיבורי
דרך ,שטח עיבורי
פ חוח

34 ,33
35
37 ,36
3B

43 ,42 ,41 ,40
49

דרך ,שביל עיבורי,
שטח עיבורי פתוח,
שטח למבנה עיבור
דרך ,שטח עיבורי
פתוח ושטח למבנה
עיבור
שטח עיבורי פתות,
שטח למבנה עיבור
דרך ,שביל עיבורי,
שטח למבנה ציבור,
שטח עיבורי פתוח
דרך ושביל עיבורי

70 ,58 ,57 ,56
61

ייר

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה עידון  -ואדי
עארה ,ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעוה העבודה
הרגילות.
י״א בניסן התש״ס ) 16באפריל (2000
) ח מ

־

4

( 3

תוספת

שביל ציבורי

13 ,12 ,5

20340

הי

והמוחלט של המועצה המקומית כפר תבור מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

זכי אג׳בדייה
יושב ראש הועדה המקומית
לחכנון ולבניה עידון  -ואדי עארה

הודעה

ל פ י סעיף! 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי עיבור(1943 ,
ולפי חוק החכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בחוקף םמכוהה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,החשכ׳׳ה ,'1965-ובהחאם להבניה מם• ג9430/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4624התשנ״ח ,עמ׳  ,2672מעהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי עיבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד בילקוט
הפרסומים  ,4847התש״ס ,עמי  ,2424תהיה לקניינה הגמור

גוש  ,17036ח״ח .3
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה במגדל השעון,
ת״ד  ,515כפר חבור ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעוה
העבודה הרגילות.
ו׳ בניסן התש״ס ) 11באפריל (2000
<

חמ

4

־>

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ״ה—1965
מ ח ו ז המרכז
מרחב תכנון מקומי טייבה
הודעה

•3518

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב׳׳ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טייבה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳
מק/טב2933/״ ,שינוי לתכנית טב/במ.2505/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טייבה  -גוש
 ,7856ח״ח  ;33שטח התכניח 0.458 :ד׳.
עיקרי הוראות התכנית :א( העברת חלק משצ״פ במגרש
ב0/ו 33/למגרש  33/7ובאותו שטח :ב( קביעה קווי בנין
במגרש  ;33/7ג( קביעת הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אה עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בהוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לחכנון ולבניה טייבה ,ח״ד ז ,טייבה
 ,40400טל׳ .09-7992808
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
הוגשה בכחב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמה
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ה׳ בניסן התש״ס ) 10באפריל (2000
עסאם מעאתוה
יושב ראש הועדה המקומיה
לחכנון ולבניה טייבה

2

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
עייר  ,1943חום׳  ,1עמי .32

נתנאל אלפסי
יושב ראש הועדה המקומית
לחכנון ולבניה הגליל המזרחי

5

מרחב תכנון מקומי טירה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית במתאר מקומית

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומיח
לחכנון ולבניה טירה ובמשרדי הועדה המחוזית לחבנון

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ס22.5.2000 ,

ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳
טר/מק5049/״ ,שינוי לתכניה טר.3003/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳
קפלנסקי  - 9 ,7 ,5 ,3 ,1גוש  ,7620תלקה .192-188

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה  -גוש ,7765
חלקה .21

עיקרי הוראוח התכנית :א( קביעה בינוי וקווי בנין :ב(
קביעת מספר יתירות דיור :ג(-קביעת זכויות בניה.

עיקרי הוראוח התכנית :א( המרת שצ״פ )אזור ספורט(
והמרחו למגורים גי :ב( הצעה שביל ברוחב  6מ׳ לאורך כל
החלקה־ ,ג( הקטנת שביל מרוחב  12מ׳ ל־ 8מי :ד( הקטנה
שצ״פ והמרתו למגורים גי :ה( איחוד וחלוקה מחדש
בהסכמת בעלים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.11.1999ובילקוט הפרסומים  ,4826החש״ס ,עמי .1406

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניךאו בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי ההכניה ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה טירה .המתנגד ימציא אח
(ףעתק התנגדוהו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח׳ דני מם  ,1רמלה .72406
התנגדות לתכנית לא התקבל ולא חידון אלא אם כן
הוגשה בכהב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמה את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ה׳ בניסן התש״ס )0ו באפריל (2000
חליל קאסמ
יושב ראש הועדה המקומיח
לחכנון ולבניה טירה

מרחב תכנון מקומי כפר סבא
הודעה

ב ד ב ר אישור תכניות מ י ת א ר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק החכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי בם/מק5/1/ו/כג•׳ ,שינוי
לתכניות כס 1/1/וכס/15/1/טו.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בפר סבא ,רח׳
האילנות  - 21גוש  ,7590חלקה .57
*

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניה אחורי.

י

הודעה על הפקדת התכניה פורסמה בעיתונות ביום
 10.12.1999ובילקוט הפרסומים  ,4840התש״ס ,עמי
.2089

התבניות האמורות נמצאוח במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח• דני מס  ,1רמלה ,טלי ,08-9270170
וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעוח שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ד׳ בניסן התש״ס ! 9באפריל (2000
יצחק ולד
יושב ראש הועדה המקומית
לחכנון ולבניה כפר סבא

מרחב תכנון מקומי נס ציונה
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומיה מם׳ נם/מק175/״.
השטחים הכלולים בהבניה ומקומם :נס ציונה ,רה•
הבנים  - 66גוש  ,3636ח״ח .124
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי קו בנין והתאמתו
לבנין קיים בלבד :ב( התאמת זכויוח הבניה לתיקון  43לחוק
התכנון והבניה.
הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.1999ובילקוט הפרסומים  ,4790התשנ״ט ,עמי .4994
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה נס ציונה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רה׳ דני מס  ,1רמלה ,טלי ,08-9270170
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פהוחים לקהל.
י״ט באדר ב• התש״ס ) 26במרס (2000
יוסי שבו
יושב ראש הועדה המקומית
לחכנון ולבניה נס ציונה

) !2״תכניה מיחאר מקומיח מסי בם/מק/3/22/א״ ,שינוי
לתבנית כם.3/22/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רה׳
טוקולוב  - 20גוש  ,6426חלקה .651
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין לצד דרום.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונוה ביום
 24.12.1999ובילקוט הפרסומים  ,4890התש״ס ,עמי
.2089
) (3״תכנית מיתאר מקומית מם׳ כס/מק/9/69/א״ ,שינוי
לתבנית כס.9/69/

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ם22.5.2000 ,

מרתב תכנון מקומי רעננה
הודעה

ב ד ב ר א י ש ו ר ת ב נ י ת מ י ת א ר עם
הוראות במפורטת

נמסרה בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר עם
הוראות במפורטת מסי רע/מק389/1/״ ,שינוי לתבנית רע/ז/
.222
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה  -גוש
 ,6580ח״ח  ,226מגרש אי.
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עיקרי הוראות
מ־ 3מ׳ ל־ 2.4מי :ב(
מי :ג( שינוי קו בנין
בנין קדמי למרפסת

התכנית :א( שינוי קו בנין עפוני לבנין
שינוי קו בנין עפוני למחסן מ־ 3מ׳ ל־0
קדמי לבנין מ־ 5מ׳ ל־ 3.8מ׳ ד( שינוי קו
מ־ 5מ׳ ל~ 2.2מ׳.
;

הודעה על הפקדת ההבניה פורסמה בעיתונות ביום
 28.1.2000ובילקוט הפרסומים  .4855התש׳׳ס ,עמ׳ .2652
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רעננה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,דחי דני מס ו ,רמלה ,טלי ,08-9270170
ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעוח שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י״ג בניסן התש״ם )8ו באפריל (2000
נתי לם
יושב ראש ועדה המשנה
לתכנון ולבניה רעננה

מרחב תכנון מקומי לודים
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מפורטות מקומיות

נמסרה בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
להבנון ולבניה לורים מופקדות תבניוח אלה:
)ו(

״תכנית מפורטת מקומית מס׳ גז/מק3/40/ו־,
לתכנית מש־מ׳)30,גז( ולתכנית נז.1/40/

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר טרומן  -גוש
 ,5716ח״ח ) 39גוש  ,4486ח״ח  113לפי מש״מ )30גז((.
עיקרי הוראות התכנית :א( הקמת תחנת תדלוק מדרגה
ב׳ באזור התעשיה של כפר טרומן )לפי חמ״א ,-(18/ב(
קביעת בינוי ,הסדרי נגישות ,חניה־ ופיתוח השטח ,-ג(
הוראוח והגבלוח בניה ד( קביעת מבנים ומיתקנים
בתחום התכנית להריסה.
;

) (2׳׳תכנית מפורטת מקומית מס גז/מק23/475/״ ,שינוי
m
לתבניות גזי׳ 5/475על תיקוניה ומש׳׳מ .96
,

מרחב תכנון מקומי זמורה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לחכנון ולבניה זמורה ובמשרדי הועדה המחוזית לחכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
מפ1רטת מס׳ זמ/מק1/ו3/5י ,שינוי לתבנית מפורטת מסי זמ/
.511
השטתים הכלולים בתכנית ומק1מם :גדרה  -ג1ש ,3874
חלקות  ,41 ,40מגרש .41
עיקרי הורא1ת התכנית :א( חלוקה בהסכמת בעלים :ב(
הקטנת ג1דל שטח מגרש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה ,רח׳ בית הפועלים,
רתובות  ,76261טלי  .08-462297המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,דחי דני מט  ,1רמלה  ,72406טלי .08-927017556
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ־׳ח באדר ב׳ התש״ס ) 4באפריל (2000
עיין כה!
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה

3520

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :ניר עבי  -גוש
 .4232תלקה .205
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים
ובלבד שאין בתכניה שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד
קרקע ,וזאח כדי להתיר החלפה שטת תקלאי בשטח
מגורים ולהפך בלי שינוי בטך כל השטח לייעודי
הקרקע השונים :ב( שינוי בקו בנין צדדי ליחידת הדרים
קיימה מ־ 4מ׳ המותרים ל־ 3.76מ׳ 1ל־  3.81מ׳ ,בל בניה
בעתיד תהיה לפי קו בנין הקבוע בתב״ע שבתוקף :ג(
שינוי בקו בנין צדדי למכ1לה קיימת  1.6מ׳ במקום  3מ׳
המותרים ,כל בניה בעתיד תיבנה לפי קווי הבנין
המותרים; ד( הריסת המבנים המסומנים להריסה תהיה
הלק מהיתר הבניה.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
ידי תכנית ,זכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 00ז לחוק ,דשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה לודים ,רח׳ טשרניחובסקי  ,1רמלה
k

 ,72430טל׳ .08-9241312

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם *
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי חעהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ד׳ בניסן התש״ס ) 9באפריל (2000
ראם אזולאי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לודים

ילקוט הפרסומים  ,4882י׳׳ז באייר התש״ס22.5.2000 ,

מרחב חכנון מקומי לודים
הודעה

מ ח ו ז הצפון

בדבר אישור תבנית מפורטת מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לתוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת
גז/במ/
לתבנית
שינוי
מס׳ גז/מק25/28/״,
מקומית
4/28ו/ו/א.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קיבוץ שעלבים -
גושים 3ד ,5779 ,5774 ,57חלקה 40א;  ,5778 ,5774 ,5773חלקה
40ב :שטח התכנית  93.5די.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת
בעלים של השטח הכולל בחחום התכנית ,בלי שינוי השטח
הכולל של בל אהד מייעודי הקרקע :ב( שינוי חלוקת שטחי
הבניה המוהרים בהחום התבנית בלי לשנות את סך כל
השטת המותר לבניה בתחומה .לפיכך אין העברת אחוזים
מייעוד לייעוד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
; ,47התשנ״ט.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לחכנון ולבניה לודים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נהריה
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מפורטה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי
ג/נה/מק ,"25/שינוי לתבניות  ,851/1ג/במ 103/וג.10715/
השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :נהריה  -גוש
 ,18165חלקה  ,146ח״ח  ;148 ,155גוש  ,18166ח״ח .147
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בנין )הקטנת קווי
בנין( הקבועים בתכנית ג.10715/
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4846התש״ם ,עמי .2389
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
להבנון ולבניה נהריה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ד׳ בניסן התש״ס ) 9באפריל (2000
דדד קדוש
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נהריה

כ״ח באדר ב׳ התש״ס ) 4באפריל (2000
בני ודרריו
יושב ראש הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה לודים

מרתב תכנון מקומי קסם
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרה בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכניה מפורטה מם•
ק/מק3246/״ ,שינוי לתכנית ק/ק.4/

מרחב תכנון מקומי עפולה
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
!הבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עפולה מופקדות תכניות אלה:
)ו(

הודעה על הפקדת התכנית בעיחונוח ביום 15.8.1999
^^בילקוט הפרסומים  ,4799התשנ״ט ,עמי .5444
התכניה האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רה׳ דני מס  ,1רמלה ,טל• ,08-9270170
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י״ט באדר ב׳ התש״ס ) 26במרס (2000
רבי עיון
יושב ראש הועדה המקומיה
לתכנון ולבניה קסם

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ם22.5.2000 ,

״תבנית מפורטת מם• עפ/מק/גבת/ב2/28״,
לתכניות גבת 283/וגבת.90/

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה  -גוש
 ,16696חלקות .39-32

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם  -גוש
 ,8880חלקה .24
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה למגרשים
בהסכמת הבעלים :ב( קביעת הוראות בניה.

ב ד ב ר הפקדת תבניות מפורטות

עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בלי הסכמת
בעלים.
)(2

״תכנית מפורטת
לתכנית ג.6113/

מם׳

עפ/מק/גבת3/ו 2/61״,

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומק1מס :עפ1לה  -גוש
 ,16661חלקה  ,56ח״ח  ;45 ,41ג1ש  ,16701חלקה  ,25ח״ח
.26
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בלי הסכמת
הבעלים.
) (3״תכנית מפורטת
לתכנית ג.7979/

מם׳

עפ/מק/גבת979/ד1/״,

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה  -גוש
 ,16665חלקוה  ,27-22 ,20-16 ,9-5ח״ח ,15 ,14 ,11 ,10
.44 ,29 ,28 ,21
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עיקרי הודאוח ההבניה :איחוד והלוקה בלי הסכמת
הבעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להניש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה ,רח׳ יהושע  ,47ת״ד
 ,2016עפולה  ,18100טל׳  .06-6520333העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל׳ .06-6508508
התנגדות לתכנית לא חחקבל ולא חידון אלא אס בן
הוגשה בכהב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.
ו׳ בניסן התש״ם ) 11באפריל (2000
יצחק מירון
יושב ראש הועדה המקומיה
לתכנון ולבניה עפולה

מרחב תכנון מקומי קרית שמונה
הודעה

ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תבניות אלה:
)ו(

״תכנית מפורטה מס׳ קש/מק1425/״ ,שינוי לתכניות
ג99/ד 5וג/בת.276-

 ,17000טל׳  ,06-6508508ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י׳׳ג בניסן התש״ם ) 18באפריל (2000
חיים ברביבאי
יושב ראש הועדה המקומית
לחכנון ולבניה קרית שמונה

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה ,1965-בדבר אישור ׳׳תכנית מפורטת מס•
אג/מק009/5952/״ ,שינוי לתכנית מיתאר טובא מם׳ ג.5952/
השטחים הכלולים
 ,13787חלקה  ,3ח״ח .5 ,2

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ביום
 6.8.1999ובילקוט הפרסומים  ,4833ההש״ס ,עמי .1787
)(2

״תכנית מפורטת מס׳ קש/מק1440/״ ,שינוי להכניוח
ג99/ו 5וג/במ.259-
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה ,שב׳
הורדים  -גוש  ,13184חלקה  ,3מגרשים  115ו־.704
עיקרי הוראות התכנית :החלפת שטחים בין מגרשים
בלי לשנות אה ייעודם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ביום
 31.5.1999ובילקוט הפרסומים  ,4031התש״ס ,עמ׳ .1724

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית שמונה ,רה׳ הרצל  ,37ת־ד ו ,טלי
 ,06-6908408ובן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,קריח הממשלה ,נצרת עילית
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בתכנית ומקומם :טובא -

גוש

עיקרי הוראות התכניח :א( איחוד וחלוקה מחד
לצורך הסדרת מגרשים וגישה אליהם בהתאם לקיים:
שינוי בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית ג :5952/ג( קביעת
הוראוה ברבר גורל מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.4.1999ובילקוט הפרסומים  ,4755התשנ״ט ,עבד .3340
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית,
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל,
קניון הגליל העליון .חצור הגלילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ו באדר ב׳ התש״ט ) 2באפריל (2000

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה ,אזור
התעשיה הצפוני  -ג1ש  ,13185ח״ח  :2גוש ,13186
ח׳׳ח .1
עיקרי הוראות התבנית :שינויים במקומם של כבישים,
שצ״פ ,שירוחים הנדסיים ובחלוקת מגרשים על ידי
חלוקה השטח מחדש ,ביטול חלוקה ישנה ותיקון מקומי
בהתוויית כבישים.

ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

יוסי אלול
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל

מרתב תכנון מקומי גבעות אלונים
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מפורטת

*

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומי
לתכנון לבניה גבעוח אלונים ,ובמשרדי הועדה המה
לתכנון לבניה מחוז הצפון מופקדת ־תכנית מפורטת
מק/גא28/99/״ ,שינוי לתכנית ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בפר מנדא  -גוש
7571ו ,ח״ח  ,4מגרש  3בשלמותו.

עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קו בנין קדמי מ־ 3מ•
ל־ 2כל.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעוה
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .בל מעוניין כקרקע,
בבנין או בכל פדט תכנוני אחר הרואה אה עצמו נפגע על
ידי התכניה ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעוח אלונים ,שפרעם ,טל׳

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש׳׳ס22=2000 ,

 .04-9502021העחק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת׳יד  ,595נצרה עיליח,
טלי -56-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדוח שעליהן היא מסתמכת.
כ׳ בשבט התש״ס ) 27בינואר (2000
בדיע נקד
יושב ראש הועדה-המקומית
לחבנון ולבניה גבעות אלונים

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכניות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
^ ו ה ב נ י ה  ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
• ;  :ת כ נ ו ן ולבניה מעלה נפתלי מופקדות חכניוה אלה:
1

) (1״תכנית מס׳ מק/מנ/במ127/62/״,
מאושרת גבמ.62/

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות,
הסביונים  -גוש  ,18379ח״ח  ,3מגרש ?.65

)(5

״תכנית מסי מנ/מק20002/״ ,שינוי לתכנית ג/במ62/
בתוקף.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות,
סביונים  -גוש 8379ו ,חלקה  ,3מגרש .638

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין צדדי מ־ 5מ׳
ל־ 3מי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט הבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי חכניח ,וכן כל הזכאי לבך על פי טעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפחלי ,מעלות ,רה׳ הארזים
 ,131מעלוה ,טלי .04-9978030
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ו׳ בניסן התש״ם ) 11באפריל (2000
שלמה בוחבוט
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי

שכ׳

עיקרי הוראוח התכנית :שינוי קו בנין קדמי מ־ 5מ׳
ל־ 2.5מ׳ בשטח המעוגל.
)(2

״תכניה מסי מק/מנ/ג/במ143/62/״,
מפורטת מסי ג/במ.62/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
הסביונים  -גוש  ,18379חלקה .3

שינוי

מעלות,

עיקרי הוראות התבנית :א( קביעת הוראוה בניה
בשצ״פ :ב( השצ״פ ישמש לגינון לשטחים מרוצפים
וכיכרות ,למיתקן ספורט ומשחק ,למקלטים ציבוריים,
להחנות טרנספורמציה ולקיוםקים :ג( הוראות בניה
לחדר טרנספורמציה בשצ״פ שטח המבנה בהחאם
לדרישות הטכניות של חברת החשמל ,קו בנין  0לקו
מגרש קדמי.
)(3

״תבנית מסי מק/מנ38/912/ו״ ,שינוי לתבנית מיתאר
ג 912/ולתכנית מפורטת ג 5382/שבתוקף.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש חלב  -גוש
 .,14107ח״ח  ,51מגרש .51/4
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי שטח מגרש מינימלי;
ב( עם אישור תכנית זו ,הוראוחיה יהיו עדיפוה על כל
תבנית אחרת החלה על השטח הכלול בה.

)(4

מהוז ה ד ר ו ם

לתכנית
שבי

״תכנית מסי מק/מנ129/5419/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות ,שכ׳ יפה
נוף  -גוש  ,18407ח״ח  ,27 ,7מגרש .112
עיקרי הוראות התבנית :מתן לגיטימציה למבנה קיים
במגרש  112וזאת באמצעות שינוי קו בנין קדמי ל־ 4מ׳
במקום  5מ; קו בנין צדדי לדרום  3.6מ׳ במקום  4מי.

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ס22.5.200• ,

שכ׳

מרחב תכנון מקומי אשדוד
הודעה

ב ד ב ר אישור תכניות מ י ת א ר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התיבנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית
לתבנית .50/101/02/3

מסי

68/101/02/3״,

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,חוף לידו
 גוש  ,2061חלקות .95 ,20עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
אזור מלונאות ונופש ,ע ל ידי שינויים בייעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות כיום
 4.12.1997ובילקוט הפרסומים  ,4591התשני׳ח ,עמי .737
) (2״תכנית מיהאר
לתבנית .101/02/3

מקומית

מסי

72/101/02/3״,

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,בביש - 8
גדש  ,182חלקה  ,2ה״ח  :14-12 ,9 .8 ,6-3 ,1ג ו ש דד,4
חיית  :20 ,9גוש  ,472חלקות  ,22 ,21ח״ח ד:55 ,20 ,10-5 ,
גוש  ,473ח״ח  :24 ,20-18ג ו ש  ,2023ח״ח 0ד :ג ו ש ,2069
ח״ה  ;39גוש  ,2463הלקות  ,33 ,11 ,9 ,7ח״ח ,23 ,20 ,8 ,5
 ;34 ,31 ,28 ,27גוש  ,2464ח״ח .46 ,45 ,33 ,32 ,20 ,19
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנוניה ל ק ב י ע ת
תוואי וזכויות הדרך ל כ ב י ש  8ע ל ידי שינויים כ י י ע י ד י
הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונוח ביום
 15.1.1999ובילקוט הפרסומים  ,4724ההשנ״ט ,עמי
.1724
התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזיח
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שד׳ יצחק רגר  ,23באר שבע
 ,84100טל׳  ,07-6296455יכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד ,רח׳ הבנים  ,12אשדוד  ,77100טלי
 ,08-8545304וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי אשדוד
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,ההשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לחבנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון לבניה אשדוד מופקדת ״תבנית מפורטת מם׳ /03/3
13/113״ ,שינוי לתכנית /3במ׳.17,
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד  -גוש
 ,2020ח״ח  ,28מגרשים  25 ,24בהתאם לתכנית /3במ7/ו.
עיקרי הוראות התבנית :א( העברת יח״ד ממגרש 25
למגרש  24בלי שינוי בסך בל הזכויות לשטה עיקרי ,ונוסף
על בך הגדרת תוספת לשטחי שירות :בי! שימי נובה בירכי
מוהר בשני המגרשים מ־2ו קומות ל־ 15קומות
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומי• בעיחונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום .שד׳ יצחק רגר
 ,23באר שבע 00י ,84טלי  .07-6296435העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד ,רח׳
הבנים  ,12אשרוד  ,77100טל׳ .08-8545304
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקוה ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכח.

בייעודי הקרקע ,קביעת זכויות ומגבלות
ואיחור וחלוקה מגרשים בהסכמת הבעלים.

בניה

חדשות

כל מעוניין רשאי לעיין בהבניה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף ס0ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בחוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לחבנון ולבניה מחוז הררום ,שר• יצחק רנד
 ,23באר שבע  34100טל׳  .07-6296435העחק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע,
רח׳ מנחם בגין  ,15באר שבע ,טלי .07-6463807
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי דימונה
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם•
101/02/25׳5ו/א״ ,שינוי לתבנית 2/25ס/ו0ו5/ו.
השטחי• הכלולים בתכניה ומקומם :דימונה ,דחי
המלאכה )אתר מחכה סדום לשעבר(  -גוש ) 39504בהסדר(,
חלקה ) 28ארעית(.
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת אזורי מסחרי למגרשים
ושינוי בהנחיות ובמגבלות בניה.
הודעה על הפקדח החכניח פורסמה בעיתונות ביום
 13.9.1999ובילקוט הפרסומים  ,4812החש״ס ,עמ• .689
התכנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הרדום• ,שדי יצחק דגר  ,23באר שבע
 ,84100טלי  ,07-6296435וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה דימונה ,שד׳ הנשיא  ,1דימונה  ,8600טל•
82ו7-6563ס ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ערד
מרחב תכנון מקומי באר שבע
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לטעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון לבניה באר שבע מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ /03/5
19 151״ ,שינוי לתכניות  13/151/03/5ו־/13/151/03/5ב.
השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :באר שבע ,שב• די,
רה׳ המלך שלמה  -גוש  ,38072חלקות  :125 ,124גוש .38075
הלקוח .56 ,55 ,41
עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תכנוניה
להסדרה הקמתו של מוסד )בית אבות( על ידי שינויים
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^

הודעה

^

ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכניה מפורטת מס׳
6/108/03/24״ ,שינוי לתבנית .5/108/03/24
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד ,שבי טללים
 גוש  ,33209חלקות ו.2 ,עיקרי הוראות התכנית :הסדרת שטח לבניני ציבור על
ידי שינויים בייעודי קרקע ,איחוד וחלוקת מגרשים ,וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדה התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.12.1999ובילקוט הפרסומים  ,4832ההש׳׳ס ,עמי .1752

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ס22.5.2000 ,

התכניח האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שד׳ יצחק רגר  ,23באר שבע
 ,84100טלי  ,07-6296435ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ערד ,טל׳  ,07-9951712ובל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי תמר-ערבה תיכונה
הודעה

בדבר הפקדת תבנית

דרך

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
!הבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ועדת המשנה
הטטטוטורית ובמשרדי הועדה המק1מית לתכנ1ן ולבניה
תמר-ערבה חיכונה מופקדת ׳׳תכנית דרך מם׳ 7/112/02/10״,
שינוי לתכנית .5/112/02/10
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נוה זוהר  -גוש
ן00ו ,ח״ח .6 ,2
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנוניה
להתוויית דרך גישה לישוב נוה זוהר על ירי שינויים
בייעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוהי• לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי ועדה
המשנה הסטטוטורית ,שד׳ יצחק רגר  ,23באר שבע ,84100
טל׳  .07-6296435העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה תמר-ערבה תיכונה ,נוה זוהר ,טל׳
.07-6688809
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשת ככתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״א בניסן התש״ס ) 16באפריל (2000
שלום דנינו
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

הודעות לפי חוק הירושה ,התשכ״ה—1965
ה ו ד ע ו ת ע ל ב ק ש ו ת ל־צו י ר ו ש ה  ,ע ו קיום צ ו ו א ה א ו
מינוי מ נ ה ל ע ז ב ו ן
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  67לחוק הירושה,
התשב־ה965-ו ,כי בתיקים המפורטים להלן הונשו לרשמים
לעניני ירושה בלשכזת השדנדת בקשות לצו ירושה ,לצד
קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.
בל המעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
לרשם לעניני ירושה שאליו הוגשה הבקשה ,בתוך ארבעה
עשר ימים מידם פרסום זה.

ילקוט הפרסומים  ,4882י׳׳ז באייר התש״ס 22.5.2000

הרשם לעניני ירושה בירושלים ,רח׳ יפו  ,216יתשלים
מס׳
תיק

תאריך
שם המטח/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

יורשות
1/2213

ששון מנה

 07/05/1998שגמר! מאיר

1/2219

ששון שמואל

1/2220

זנגדל דפאל

1/2221

זלצברג מישה

 05/07/1983ששון מאיר
 25/01/2000זלה םילביה
 28/11/1999ספא דרורה

1/2222

שלגי זאב

 25/12/1999שלגי זאב

1/2226

מרקנביץ חיים

 22/02/2000מרקוביץ רינה

1/2227

לוי יונה

 29/12/1998שעשוע סמי

1/2229

שלם טלו•

 27/02/2000שלם מירח

1/2231

אבידור ורדה

 20/02/2000לרנד דקלה

1/2232

שומטו אזיאמ

1/2235

גדטש מרדכי

 28/10/1993שדסטר ברנובי יפה
 ; 06/02/2000ר ט ש ־וליה

1/2236

שפיץ דבורה

 24/12/1999להב עודו

1/2239

עמית יוסף

 25/01/1995עמית מימה

1/2240

רוזנבלט מיכאל

 12/07/1998שלו דוזנבלם נ׳נט

1/2241

וינשטין אליהז

 25/12/1999וינשטין נחל

1/2242

זאדה מאיד

 29/10/1999ביבי פוראו כנוס

צוואות
1/2217

אביטבול חנה

1/2223

אסרף דוד

 21/02/2000דדעי בנימיו
 10/02/1988א מרף סול

1/2224

זיידין אליהו

 09/12/1999ודדי דן

1/2225

ו ת ר צבי

1/2228

רפפורט נדנה

1/2230

בו מורין אסף

4/1817

שלום פורת ;פניה  19/02/1999פרויד ירמיהו

 12/02/1999ודנרזהבה
 02/01/2000בזק יעקב
 17/02/2000בן חורין ורדה

1/2134

גצלר דינה

 03/12/1999ורדי דן

1Z2234

שטרן סידורה

 22/11/1999שניידד דדד אמיל

1/2237

אשבל חיים

 24/02/1997מםלאווי גדעון

1/2238

אבישר מנחם

 05/12/1999אביש ר שרון

שלמה אקםנהנדלר ,רשם

הרשם לעניני יחשה בתל אביב ,רח׳ אידלסון בו ,תל אביב
מסי
חיק

ש• המנוח/ה

ירושות
 1/14347חמיליס פלורה
 1/14542צמוחי צמח
 1/14547ויצפלז אסתר
 1/14550זליכה מסף
 1/14551קופדשט״ן יוסף

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

 01/01/2000המיליס ארנסמו מרי
 05/03/1994צמוחי מימה
 14/12/1999המרמןבלה
 14/02/2000זליכה כרמלה
 04/02/1996קופרשמייו יבגנה
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הדשפ ל ע י נ י ירושה בתל אביב ,דח׳ אידלסון בו ,תל אביב

מנו
תיק

שם המטה/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
 1/14553פרגמן צילה
 1/14554מלובני שלום
 1/14556סעיד אברהם
 1/14558טועבי מסן
 1/14561מוסבוג שלמה
 1/14562מזרחי מוגלית
 1/14563קומי] ישראל
^ 1/1456וובינשטין הניה

 17/01/2000פרגמן צבי
 09/01/2000מלובני שושנה
 01 /05/1999וקשי יוסף
 02/11/1999שפור אודה
 03/02/1999מוסבוג צפווה
 15/10/1999זיתוני שמואל
 26/10/1998קרמין מריס
 07/01/2000לוקץ עליזה

 1/14065ווינטראוב שמעון  05/02/2000לופטקה מוימ
 1/14568מתון דבורה
 1/14571דיקו אלכסנדר
 1/14578לביא מסעודה
 1/14579גבאי אליהו
 1/14530נוי שרה
 1/14584קיטנד בן ציון
 1/14585בן טולילה יעקב
 1/14530גנדלר דוד
 1/14532איספן מוי
 1/14:93אימפן אברהם
 1/14595שלתיאל בלה
45^0י 1/סמרוגו ־עקב
1

? 1/1455סולימחד־ דרוויט
 1/14500אזולאי נחל
 1/14602מלכי דוד!
 1/14603מוקוס אילן
 1/14604אהוון אהרון
 1/14608ווטגולד שוטנה
 1/14610סירומקץ חיה
 1/14612עאזם מויפ
 1/146'3זידמן מודל
 1/14614בנימיוי ובקה
 1/14616מוופארד דוד
 1/14618בו אהרן שפרה
 1/14613פלדמן מוחם
 1/14624מסיבה בנינזי!
 1/14627פטל פורטונה
 1/14628פטל משה
 1/14632סמימנקה יעקב

 03/01/2000גינתוו ברנו ובקה
 21/11/1992דיקו ליובוב
 05/12/1999מימון וחל
 01/01/2000גבאי גאולה
 13/01/2000נוי אבוהם
 17/10/1997קישנר מהים
 23/03/1997בן טולילה סול
 19/01/2000גנדלר שלמה
 07/02/1996אוספן בדמלה
 01/02/1997אוספן כרמלה
 07/10/1998שלהיאל נמדוד
 10/12/1999סטדוגו אירן
 01/12/1993סלע דוד
 21/11/1993אזולאי סימי
 06/01/2000מלכי ניסים
 10/02/2000קוגוסובסקי טובי
 05/06/1999אהרון נורייה
 15/12/1998ווטגולד ישראל
 21/01/2000סיווטקין אויה
 25/05/1994עאזס א ח מד
 23/09/1999סירקיס חניתה
 13/12/1999יניד בתיה
 04/09/1999מונפארד דבקה
 27/08/1996בן אהרון מתי
 16/11/1999פלדמן צבי
 25/05/1981מסיכה ג׳והרה
 29/05/1995ששון חמדה
 08/02/2000ששו! חמדה
 25/01/2000שגיב ציוו

 1/14633צלוטניק שוה גי ל  18/04/1987פלוטניק צבי
 13/11/1999חדד יחזקאל
 1/14634חדאד עדה
 1/14637מעלם אורי
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 18/02/2000מעלם עדה מיכל

שם המנות/ה

1/14640

תאריך-
הפטירה

שם המבקש/ת

1/14641

וינשטין וולף

 03/02/2000שהם תמר

פונקו משה

 01/01/1999פונקו אדלה

1/14642

איינהור! טאובה

 04/03/1992איינהור! ברנרד

1/14647

ציונה גורציה

 06/03/1999ציוו אהרון

1/14650

זקהים שנאור

 06/06/1999זקהים ורדה

1/14651

סומר רחל

 18/02/2000מוסר נחם!

1/14652

רוזנבויס הדסה

 31/01/2000רז דינה

1/14654

גולוב אוסקר

 28/02/1990גולובבטסי

1/14655

ארליך אסטל

 29/12/1999ארליך זיק

1/14656

בוקי סופיה

 04/02/2000בוקי םטפן

2/14657
1/14663
1/14665
1/14666
1/14667
1/14668
1/14669
1/14673
1/14674
1/14678
1/14685
1/14686
1/14687
1/14688
1/14689
1/14694
1/14695
1/14696
1/14697
1/14698
1/14701
1/14702
1/14703
1/14704
1/14706
1/14707
1/14703
1/14709
1/14712

עומרד ששון חיים  01/09/1999עומרד סיגל
לנדאו יוסף

 12/07/1996לנדאו מדים

איגד אברהם פישק  26/08/1999איגד מרים
טל שלום

 20/09/1999טל הדסה

בלזברג גיזלה

 19/01/2000בלזברג אברהם

הרץ פישל

 05/05/1985הרץדומב

שהינו דגמיל

 14/09/1999שהינו רתמים

הנדלמו יוסף

 31/01/2000הנדלמן ספיד

כלפון ניסים בברד  07/11/1993כלפדן פורתונה
אדם שרה

 31/01/2000אדם יעקב

כהן עזריה

 14/10/1964אליאב רם

גאבר אבואהיס

 04/08/1976ג׳אבר עבז אלדחים

כהן לאה

 13/05/1986פינקס זפירה

לזדוב בוקה

 03/04/1988אלפנדרי מלינה

ו פ א ל י אברהם

 08/01/2000שריפי ו פ א ל י עליזה

פלוג אברהם

 29/11/1975בן סימון פלו בלה

הוינינ וות

 09/12/1995פרימן מילויה

פרידמן שממה

 07/11/1998פרידמן דב

בדוננטם״ץ עדיאל  08/03/1999ברונשסייו אברהם
קלפו מדלאו

 30/08/1999קלפו אדריאו פיל

חמיו עון

 13/02/2000רבנו גורה ויקי

בן דוד זוהה

 24/07/1999בן דוד יוסף

פולק שמואל

 10/10/1999קריבינסקי אינו

שריד שדה

 17/02/2000שריד חגי

הואל שמואל

 26/10/1995הראל ת ת

גולדברג טובה

 16/05/1989גולדברג משה

גולדברג תיימ

 08/12/1991גולדברג משה

מאיה יצחק

 01/12/1999מאיה רות

הוונשטיץ יחזקאל  25/10/1983הורנשטיין טל
ליבומן מנדל

999ו 16/11/ליברמן משה

1/14714

גוליאו אבוהם

 18/09/1997סולטנה תייס

פוגל שלום

 24/06/1999פוגל אהרון

1/14716

צוקדנזן סוטה

 28/01/2000צוקרמןאריה

1/14717

בן דוד יעקב

 04/02/2000ב! דוד שדה

נחום שי

 06/02/1996נחום גלעד

1/14713

1/14718
1/14720

ילקוט הפרסומים  ,4882י״ז באייר התש״ם 22.5.2000

הרשם לעניני יחשה בתל אביב ,רח׳ אידלסון  ,13תל אביב
)הבלשך(
 ,מם׳
תיק

הרשם לעניני יחשה בתל אביב ,דדו׳ איו־לסון ב ,1תל אביב
מס׳

תאריך
שם המנות/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

1/14721
1/14723
1/14726

1/14557
1/14559

ירושות
1/14722

תיק

שם המנות/ה

 08/11/1999סורס חיים
סורס דוד
 12/09/1989בן דניאל בתיה
כן דניאל ד1ד
פישמן חיים מנדל  20/09/1999פישמן אדלה
 07/11/1970אדוט שמואל
הדת יצחק

 1/14727טלקר בז ציו!

 22/02/2000טלקר מדים
 28/12/1999קושנו נינה

 1/14730שפירא יהודית
 1/14731ברוכי! יהודה

01/06/1998

 1/14728קושנר אהדו!

 1/1473פלג ישראל
 1/14לוי משה

 1/14737סקרה מרדכי
 1/14741לוי זהרה

 1/14744משעלי אלגריה
 1/14745משעלי אלבדס
1/14746
1/14747
1/14748
1/14752
1/14753
1/14754
1/14756
1/14761
1/14763
1/14764
1/14766

20/08/1996
04/02/2000
 2/1999ו04/
04/12/1999
16/02/1995
22/01/2000
992ז׳26/02

קלינםק• ברוריה

23/12/1986

הרץ ישראל

02/11/1992

בכד סולטנה

27/09/1989

שאקי זאנה

04/02/2000

פוטשניק שרה

27/11/1988

אפלשטי! הילדגרד 15/01/2000
עצמו! עמיקם
ליסנו גוסטה
שהנח טובה
אפשטיין יעקב

גינת מוים

ברוכי! שושנה
פלג יחזקאל
הלוי שלום יצחק
קולמן אורלי
הלוי טוב יצמק
מיכאלי מישל
מיכאלי מישל
קלינםקי אל!
ד ו ו ף הדץ מינה
בכד משה
קרונו רוזי
קניבסקי יוסף
בוונשטיין אטל
עצמו! לאה

 10/01/2000לייסנר יעקב
 11/02/1973שדמן אהרן

 11/01/2000אפשטיין חיה
 22/01/2000הווקינג קלרה

 1/14768שלימק פינגבא אב  17/04/1997קסלה אביבה
כספי צפורה
 20/01/1993סדוו נילי
1/14769
סדו! רומן גיחה
 09/09/1999פרמוש ריימונד
1/1477
^^47
 1/14פרטוש ג׳קלי! אסח  12/08/1998בן דיין אניטה
 01/10/1973דרלוק טטיאנה

' 1 /1477בן דיי! איזק
 1/14774דרלוק מרדכי מטוו  24/01/2000משה רחל
"477
20/10/1992
גמיל מרגרית
צוואות
 2/14085מישה ביבי ורד
 1/14543לוינסוו חיה

 1/14544מודגנשטר! מינה
 1/14545אלכבס וינטורה

 02/02/2000מישה אורה
 27/09/1999לוינסוו לייב
 04/04/1999סולנמון פיינה
 23/01/2000אלקבס אריה

 1/14546אבדהמוביץ לונה  27/01/2000שפינרנלי
 1/14548גלפו מורים

 18/01/2000גלפו מלכה
 15/01/2000קחסבינה

 1/14549קר! ליפא
 1/14552ונדרוייך מטיה דת  31/01/2000אבנו! ח
 14/12/1999לונץדובה
 1/14555ל ת ץ י ו מ ף

ילקוט הפרסומים  ,4882י־ז באייר התש״ם 22.5.2000

1/14560
1/14566
1/14567
1/14569

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

מזרחי יפה

 24/02/1999מזרחי בנימיו

רייכר שושנה

 18/02/2000שתן פנינה
 15/07/1999משה שרה

מליחי רחל

 26/01/1996אדלר אראלה
אדלר רבקה
ורונצברג גרשון יו  20/01/1999ורונצברג מנה
מניסקו פאיקה

 01/02/2000אמסיס קוולינה
 12/07/1999דבש מתיתיהו

1/14570

דורפמן וחל

1/14573

לוינשטייו מנפרד  17/08/1999לוינשטיין רות
 02/08/1989גול! טובה
בץ יעקב

1/14572
1/14574
1/14575
1/14576
1/14577
1/14581
1/14582
1/14585
1/14586
1/14537
1/14589
1/14591
1/14594
1/14597
1/14598
1/14601
1/14606
1/14607
1/14609
1/14611
1/14615
1/14617
1/14620
1/14621
1/14622
1/14623
1/14625
1/14626
1/14629
1/14630
1/14631
1/14635
1/14636
1/14638
1/14639
1/14643

בדקותהוכברג ירו  02/01/2000שטיינברג נילי
 14/05/1995ברכה רחל
שפירא בתיה
 26/01/2000דנציס מרטה
קנטור פולינה
 25/10/1996עובדיה דוד
עואד יחיא

 20/01/1999הימן רבקה
טמב תחר
קולמן אדנסט פרי־  25/11/1999קולמן פניה
פלחר טחינה
פלחר שמעון
 999י'23/09
קיזו דבקה בתיה
קידד יעקב
18/01/2000
כהן זיוה
צפורה
שכטר
31/01/2000
פינסקי צביה
הרמן
ליקצםקו
31/01/2000
אשכנזי שאול
סלם הללה
08/03/1988
גלד ויקטוריה
ב!-עזרא יעקב
21/11/1999
קותבדג זהבה
מיצל פרידה
10/06/1999
קותברג זהבה
מיצל ישעיהו
25/01/2000
הירש אורלי
נגרי דודה
17/05/1999
קוניה קרולה
אוראל
וחנו
20/02/2000
גולדשטיין אלה סו3
ג׳ורג׳
גולדשטיין
17/10/1998
קורן אילנה
ק זר ז טוביה
06/02/2000
בכור שלמה
נעימה
בכור
26/01/2000
שטופנזן יהודית
שטופמן בדונו
21/02/2000
נרדע יפה
בן ברוך מימי
13/01/2000
אלחנני איטה
אלחנני מנחם י א י ו 20/02/2000
חג־ ג כרמלה
חקמון מעיד
20/03/1996
חגיג כרמלה
מסעודה
חקמון
24/07/1999
נכטשטרן יורם
מרים
וישינסקי
05/01/2000
ווקמן ברי דוד
ווקמן פדיה
05/01/1999
ביבריננ ברנהרד
הודה
ביבוינג
!0/02/1999
מצגר ברברה
ס
שלמה
גרינשטיין
18/12/1999
ליברמן טוניה
ליברמן יוסף
24/08/1999
סטו לרו דן
סטולרו רחל
29/06/1992
קורנבלום אמיל
קודנבלוס רגמה
24/12/1999
ם חס גבריאל
מוזס עדנה
11/12/1993
וקס מתתיהו
פליציה
וקס
08/11/1999
לבל יהודה
מנדל
שפיץ
14/07/1999
סולוביוב ראיסה
גדינמו שליה
18/01/2000
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הרשם לעביבי ירושה בתל אביב ,רדד אידלסון  ,13תל אביב
נהמשף
בסי
תיק

שם המנוח/ה

תאריך

שם המבקש/ת

הפטירה

צוואות
 1/14644בורביע מיסה
 1/14645בורביע מרדכי

 1/14646אפרים תזנה
 1/14648ויםפוטר סוניה

 1/14649לוי יונה
 1/14653שוסטר גדיגורי
 1/14657עומרד ששוו חיים

 1/14658טלר יעקב
 1/14659מרקו הרמינה
 1/14660קדזק חיים דוד

 1/14661מנצור יוסף
 1/14662קסנטיני יהודה
 1/14664מנצור שמחה

 1/14670יודה אדל
 1/14671משולם שלמה
 2/14512הורוביץ יהודית

 27/11/1990בורביע רחמים
 22/10/1998בורביע רחמים
 26/04/1992אפרים שולה
 23/02/2000מנדלבויס בלומה
 18/02/2000לוי שלמה
 22/02/2000שוסטר שמואל
 01/09/1999עומדד עופר

 21/02/2000רהב טלר בתיה
 06/02/2000מרום רן

 06/01/1996קדזק שרה
 26/11/1996מנצור משה
25/01/2000

30/07/1999
05/07/1999
26/12/1999
19/12/1999
21/02/2000

קםניטינו מירי
מנצור משה
הרמן יודה
משולם מנחם
דביר ורדה

 1/14672פרידלר אילה
 1/14675סילברשטייו סלומו
31/01/2000
מור אסנת
 1/14676מיכאלובסדך ציונה
31/01/2000
זעפרנו בנימין
 1/14677ועפרוני אלגרה
20/02/2000
מיבאלי עליזה
 1/14679מיכאלי יעקב
19/12/1999
יהוד יונה
 1/14680עמר שמעה
26/04/1988
בית הלחמי בלה
גרשון
הלחמי
 1/14681בית
11/06/1999
1/14682
גילרוביץ מרים
ניאמנצינסקי חילי 22/06/1999
 1/14683כארון דונלז־ שאול  16/12/1999דותן גיואל
 1/14684חייט מריה;מרים  29/01/2000חייט פ ר ח ״
 25/08/1984גונן משה
 1/14690גונצר יוסף
 09/02/2000מוסקוביץ יעקב
 1/14691פילוסוף שרה
06/01/1973

 1/14692רוזנברג זלטה
 1/14693הוד יהודה
 1/14699לוי אסתר
 1/14700ריט!יעקב

בן זאב מנה

הולצמ)1סילטן דבח

 17/02/2000פרל צבי

 22/12/1999הדחיפה( אהובה
 26/01/2000לוי אברהם

 30/01/1999ריטן רפאל
 1/14705אושטחעצר מרים  23/12/1999אוםסחעצר ליאוןוא
 09/02/2000יצקו יואל
 1/14710יצקן כרמלה

 1/14711שפטלברטה
 1/14715שטיבל אידה

 1/14719ויניש פייביש
 1/14724טוילי חממה

 1/14725זקליקובסקי לייב
 1/14729םוילי אהרן

 1/14732זמבילדביץ זכריה
 1/14733גולדברג צבי

3528

 27/10/1999איזי שפירא
 28/12/1999שטיבל מרדכי

 23/07/1999וייניש טוני
 25/11/1999טוילי שלום
 08/08/1987זקליקובסקי שםואל
 14/04/1999טוילי שלום
 02/09/1999קאופמן גבריאלה
גולדברג זיני

מגו
תיק

שם המנוח/ה

 1/14734הרמלה גוסםה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

 15/02/2000איזנברנ מרים

 1/14738בובנר דוד

 27/08/1990בוכנד אסתר

 1/14739לינדר סלו

 25/05/1997דרמר שרה

 1/14740ביאליק שוטנה

 29/12/1999ביאליק מנחם

 1/14742גרנובסקי יהודית  16/02/2000גרנובסקי ישראל
 1/14743הוטה אסתר

 30/11/1999מותה אברהם

 1/14749זזריו דניאל

 31/12/1999אילו זוהר

 1/14750ברוך םחס

 22/02,2000ב ת ך ציו!

 1/14751שרמר אהרן

 23/01/1995שימר שלמה גברי

 1/14755גולדברג גולדה

 ; 26/01/2000ל ד ירו!

 1/14758פולתצקי גניה

 30/01/2000זיכרמ! דוד תומא
 09/10/1999שמרקין ליובוב

 1/14757ליאור שרה
 1/14759טמדקין בורים
 1/14760ליסנר יוסף

 10/08/1997שמרקין ליובוב^
 07/10/1992לייםנר יעקב

 1/14762קריינדלר יוספה
 14/04/1999משעול משה
 1/14765פלסינג פומבר מי  14/02/1998ארבל דנה
 1/14767דוקטורי שלום
 1/14773פן משה
 1/14775גמיל יעקב
ירושות וצוואות
 1/14605שפירא נעמי

 21/01/2000דוקטור׳־ גד
 16/01/2000פרלמן לריסה
 30/12/1999משה רחל

 11/02/2000פוגטש רות
יוסף זילבינר ,דשם

ה ר ש ם לעניכי ירדשה בחיפה ,דה׳ חסן שוקרי  ,2חיפה
מס׳
חיק

שבז המנוח/ה

ירושות
1/5240
1/5241
1/5242
1/5243
1/5244
1/5245
1/5246
1/5248
1/5250
1/5251
1/5254
1/5257
1/5258
1/5260
1/5261
1/5269

צרפתי יוסף
קרן יונה
שילד מלכה
מומונט חיה

תאריך
הפטירה

ש• המבקש/ת

 03/12/1997צרפתי רמל
 23/09/1998קרן מריס
 24/09/1 999שילד אריה
 12/02/2000יצחק י יצמק

מומונט חיים

 27/07/1999יצחקי יצחק

ח׳ואגה אחמז־

 31/01/2000היואגה גמילה

ליליאוד איל

 05/11/1999ליליאור עדי

חדד שלמה

 05/10/1974חדד דוד

וייס מנחם

 17/12/1968יפמ! מרים

ונגד ריבה
קלר אברהם
רקוטש אנה
סנדלר ארקדי
לוין נילי
פרץ בברט
כסלמן יליזבטו

 19/01/2000קח מדים
 18/12/1999קלר דליה
 18/10/1999רקוטש יעקב
 08/02/2000טנדלג מדתה
 15/10/1999לוין גדעון
 20/02/2000פרץ סיגלית
 07/02/2000בסלמן גילה
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הרשם לעניני יחשה בחיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,2חיפה
)המשך(
מס־
תיק

ירושות
1/5270
1/5272
1/5273
1/5274
1/5275
1/5276
1/5277
1/5273
1/5283.
^1/523
"1/5287
1/5289
1/5293
1/5294
1/5296
1/5297
1/5298
1/5300
1/5304
1 ••'5307
1/5308
1/5311
1/5314
1/5318

צוואות
3/4709
1/5247
1/5249J
;1/525
1/5253
1/5255
5256׳' 1
1/5259
1/5262
1/5263
1/5264
1/5265
1/5266
1/5267
1 /526S
1/5271

מסי
תיק

תאריך
שם המנוח׳׳ה

הפטירה

שם המבקש/ת

קידדון דוד
ניפלז שמעון

 05/10/1989ניפלד סלה
 27/09/1994טיאר יעקב

טיאר מרים
ממאג׳נה סברי
פלד יוסף

 17/01/2000מחאג׳נה מוחמד סנ
 21/02/2000פלד ו מ ל

 03/09/1999מחאגינה תיאבת
מחאגינה פריד
פמקלשסיין קונםכ  27/07/1999פינקלשטיין סהג׳יד
 22/02/2000אמר אברהם
אמר יוסף
בדמפר אסתר
האביה רפאל
הוס לאופדלד
אינדך פרידה
מסיקה גבריאל
וקנין שמעון
יוספן נאגי
צחד חיים
פונקו מרים
פרנק! שמואל
פורטיס יוסף

 11/01/2000בומפר דן
 01/05/1999האביה גמילה

 26/03/1 999הוס גלינה
 16/12/1992נ ז ל ו אסתר

 16/10/1999לביא איהיס
 14/09/1993וקני! אירדה
 14/12/1993ידספן עזויא
 28/12/1997צחו יהודית

 17/08/1999פונקו אידים
 17/03/1999פונק! איריס
 20/01/2000פווסיס אליעזו

קיושנבאום אברה  10/11/1983בויברג פוינה
 09/02/2000זגול שולמית
זגול מודכי
שוביט זוהוה

 29/12/1999בן סימון פא1י
 15/02/2000גוטסמן טח

הפטירה

שם המטח/ה

שש המבקש/ת

1/5279

גרוס יוסף

1/5230

 11/08/1999מושם יחיאל
מנשס אלגה
בדיא! אליקים גונ  13/02/2000בדיא! מדל!

1/5281
 04/01/1995קידריו ייני

תאריך
 17/10/1999ג־ווס אליאס

1/5282

חיים ישראל

 11/07/1999מדיי ם עדן

1/5234

מימון נחמה

 03/02/2000מימון אריה

1/5286

יעקדבםון טובה

 04/02/2000יעקובסו! אהדו!

1/5288

הרשקוביץ אידל

 23/01/2000אור! דליה

1/5290

אוחיון לאה

 08/11/1997אוחיון ג׳אק

1/5291

אטיאס אםטלה

 17/12/1999אטיאם רפאל

1/5292

וייסמן פרל

 24/12/1999וייסמן יוסף

1/5295
1/5299

ינקו סוחר
קאודרם רגינה

 07/12/1993ינקו חוה
 29/02/2000מוויסה שמעון

1/5301

ויטיס שדה

1/5302

קליין מיקלוש

 01/02/2000גפני עמירם
 31/12/1992בה 0יהודית

 07/11/1982יוספסברנ •שושנה
 09/03/1999נדי ן)רסל רחל( לייב
 08/01/2000נטניו יצחק

1/5303

יוםפסברג יצחק

1/5305

לייבד בילה רוזה

1/5306

נטניו וגינה

1/5309

קירשנבאום מרים  16/01/1999בויברג פנינה
 04/02'2000בויבדג אפרים
ב ו י ב ו ג יצחק

1/5310
1/5313

 08/09/1989פרציגד אברהם
פרציגר שמזאל
אדלר ש!שנה רנה  01/01/2000אדלר יורם שמתה

 /5315ו

סטנ־סלבסקי אהר  28,04/1996שני אברהם

 6י 1, 53

סטניסלבםקי דבוו  24/02/2000שני אברהם

1/5312

1/5317

פפיר יחזקאל

 15/01/2000פפיר אסתר
 07/02/2000אליאש רינה

1/5319

בלדש צרנה

מחלוף יצחק

 05/01/2000מחלוף אסתר

1/5320

חגיאזי מוםא

5321׳ 1

קםטנברג סופיה

פרנק מרדכי

 30/12/1999עידן יצחק
 04/02/2000פרידמן רחל

הרשם לענחני יחשה בבאר שבע ,שד׳ שז־׳ר  ,53באר שבע

קצנדו מרגיט

 17/08/1999הנאזי מחמוד
 11/02/2000בקלש שודרץ דבורה
לבנה ב ר ע ו ז  ,ר ש ם

ביונבאום מרים
גויטע בבור
פוקס נפתלי
מוי א ל ו ח ל
רפ מלה
פטליצקי זנה
בורד יפים
מסלוריחמ
רפ צבי
ווזנבלט י ש ו א ל
לייבוביץ בטי

 18/01/1999גויטה יצחק
 16/02/2000גרונברג עדינה
 30/08/1998מויאל דוד
 07/08/1998רפ ראובן

 14/11/1999פטליצקי שמואל
 28/02/2000בורד פאינה

 21/12/1998טםלר אידו
 27/01/2000רפ ראובן

 09/09/1999דוזנבלא אידה
 14/01/2000ברמן רחל

קולטוניוק ג ו י ג ו ח  14/07/1999קולטוניוק בלומה
 30/07/1999פקר ויקי
פקו דוד
 20/05/1 99aגדטה מינה
גדטה מידציה
רטינסקי נתן

 29/01/2000רטינסקי יאדויגה
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מס׳
תיק

ירושות

שם המנוח/ה

תאריך
הסטירה

שם המבקש/ת

1/1906
 1/1910סוםנובסקי אלכםנד  07/02/2000ססנובםקי לריסה
ו  1/191קפח חנה אילנה
 11/09/1999קפח שלומ
 1/1912אפללו אלי
 09/05/1997אפללו נירה
1/1914

טוביאנא מרי

זולר שושנה

 1/1915ריזנברג פני
1/1918

שומשונוב מריה

1/1920

יפה אורי

 14/06/1999טוביאנה ניםים

 17/08/1974זולר נעמי
 25/01/2000קורן מרטה
 05/02/2000אוסיפוב שמשון
 27/12/1998יפר רבקה

 15/12/1999קליר איתן
 1/1923קליד פאולינה
 1/1925סמילה סטווי אסת!  23/12/1980בו זקן עליזה
 1/1929פודבציבסקי יבפל׳  23/02/1999פוז׳בציבםקי תיים
3529

יתשד .בבאר שבע ,ש ד שו׳־ר בג ,כאד שבע

הודעה על רישום אגודות שיתופיות

תאריך
המנוח/ה

הפטירה

להלן גתונים בענין האגודות:

שם המבקש/ת

צוואות
3/444

דהו שרה

1/1907

נולזב טטיאנה

1/1908

קליאשטוריו גריגו!  23/12/1996קלשטורינה אלה

1/1913

סולומון דחה

1/1916

שמגר אפרים

 •'1917ז

לסר־ ארמנד

 29/04/1998אשכנזי איריס
'02/2000׳ 06קונרינסקי ליוביב
 25/12/1990סולומון יעקב
 26/08/1999שדאדי רתמים

 28/02/2000לםרי זיוה
 01/02,2000תנוכייב אדוזגו

 1/1919חנוכיינ מזל טוכ
1/1921

בוביק אדלה

 1/1922בוניק יורי י
 1/1924כהי אסתר ויביא.י
 1/1926פלדט; משה
1 /1927

לוי משה

'2000׳  15/01רוזנבלט דינה
 06 •'02/2000רחנבלט דינה
 30/10/1999כהו אילן

 25/01/1999פלדמן ציפורה
999יי-סו  13לוי יוסה

 999ו/ו  8/1ו מור חנית

1/1928

אריאלי לאה

1/1930

הדוש אלנרה

 24/01•SOCOהרוש משה

1/1931

קד׳ נאום

 15 07/1999נוטמן אלאונורה

שושנה אנקור־שניר ,ר ש ם
הרשם לעגיני

ירושה

בבערת,

מס׳
תיק

רה•

גלבוע ,9

נערת

תאריך
שם המנוחה

הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
1/1323

יאר רפאל

 12/01/1987יאיר דניאל

1/1324

נהומוב סוניה

 02/02/2000נחומוב תמרה

326ז1/

פא,רס פארם

 06/09/?995פארם אמין

1/1327

מנאממה חוםייו

 04/10/1990מגאמסה אתמז תום

1/1330

יעקב אהוד

 11/02/1997יעקב זהבה

1/1331

גורביץ נריגורי

 22/11/1999גורביץדינה

1/1333

וז׳וסבא ליליאו

 09/01/1999ת׳וטבא ה׳ליל

1/1337

ת׳וטבא עדנאן

 09/01/1999ח׳וטבא ודליל

338ז/ן

עזחרי אחמד

 28/01/1980עומרי חוסי!

ב; אהרן תנה

 14/06/1997אלכייר שלמה

צוואות
1/1325
1/1328
1/1329

דויטש רות הנרטה  04/01/2000מילוסלבסק־ ענת
מםאד עפיף

 18/04/1999מסאד חביב

1/1332

גוינבוךאםתר

 05/03/1999נרינבוך אורי

1/1334

דחנצד; ז ו ו ב ב ל

 18/02/2000דזז!צויג יזרעאלה

1/1335

ס1דרי פרדיפיה

 !7/02/2000ברוך אורי

1/1336

מעשה מנשה

 14/12/1999מנשה מרסל

לבנה בר ע ו ז  ,דשם

3530

הודעות לפי פקודת האגודות ,השיתופיות

)ו( שם האגודה :כפר רופין יזמות אגודה חקלאית שיתופית
בע׳׳מ.
מסי האגודה.57-003702-8 :
המען :קיבוץ כפר רופין ,ד׳׳נ עמק בית שאן ם85סו.
האריך רישום.2.5.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כלליה.
) (2שם האגודה :ר״ב אלפיים אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מם׳ האגודה.57-003705-0 :
המען :קיבוץ דגניה בי ,ד״נ עמק הירדן 30ו,15
תאריך רישום.2.5.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
מזרע

) (3שם האגודה :מפגש
חקלאיח בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003706-9 :
המען :קיבוץ מזרע ,דואר מזרע .19112
תאריך רישום.2.5.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
מזרע

שיווק

ייעור

) (4שם האגודה :מעדני
חקלאית בעימ.
מסי האגודה.57-003707-7 :
המען :קיבוץ זרע ,דואר זרע .19312
תאריך רישום.2.5.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סונ משני :אגודה חקלאית כללית.

אגודה

אגודה

שיתופית

שיתופית

כ״ז בניסן התש״ס ) 2במאי (2000
אודי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות מאת הכונס הרשמי
בבית המשפע המחוזי בירושלים
ה ו ד ע ה ע ל כוונה ל ה ב ר י ז ד י ו ו י ד ב ד ר א ש ו ן
פח035/ו ,פש״ר 199>1׳׳33
שם החברה :ההסהדרוח הכללית של העובדים בארץ ישראל
לתרבות גופנית ״הפועל״ סניף ירושלים  -בפירוק.
מם׳ החברה :ח״פ .58-006044-0
המען :רה׳ שטראוס  ,17ירושלים.
שם המפרק ומענו :רוה״ת איתן השחר ,רח׳ האומנים  ,7תל
אביב .69897
סוג דיווירינד :לנושים עובדים בדין קדימה.
אחוז הדיווידנד :כ־ 3/0.6°מסך החוב של העמותה
שבפירוק.
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בדבר

הודעות

עווי

מתן
נושים

פח,1482/
שם

ה״א

החברה:
בע״מ

מם׳

בניה

לעבודות

פיתוח

וכבישים

תאריך

מתן צו

כ י נ ו ס  :ד׳

היום

והמקום

לאסיפה

.51-113037-9

המועד

ירושלים.

מתן

אסיפת

מועד

בשעה

הנושים

,10:00

ירושלים,
מועד

הראשונה

במשרדי

ומקומה:

הכונס

ביום

,10.7.2000

רח׳

,216

הרשמי,

יפו

טלי .5311637

אסיפת

,10.7.2000

המשתתפים
ב ש ע ה ,11.00

הראשונה

במשרדי

ומקומה:

ביום

ה כ ו נ ס ה ר ש מ י  ,רח׳

יפו

 , 2 1 6י ר ו ש ל י ם  ,טל• . 5 3 1 1 6 3 7
ח״א

,ת,1501/

ספרי

החברה:

ח״פ

• החברה:
משרדה

תאריך
תאריך
מועד

מתן

צ ו פירוק:

בשעה

,9.00

ירושלים,

הנושים

ומקומה:

הכונס

ביום

,21.6.2000

רה׳

,216

הרשמי,

,10.00

ירושלים,

הראשונה

במשרדי

כיח

תאריך

יפו

ומקומה:

הכונס

ביום

,21.6.2000

רת׳

,216

הרשמי,

יפו

טלי .5311637

המשפט

תאריך

ה ג ש ת ה ב ק ש ה  :א׳

תאריך

מתן

תאריך

מתן צו

היום

והמקום

לאסיפה
ב ש ע ה ,9.30

במשרד

,2

בניסן

).(6.4.2000
).(30.4.2000

התש״ט
כ״ד

התש״ס

בתמוז

ה כ ו נ ס ה ר ש מ י  ,רח׳ ח ס ן

חיפה.

לדיון ב ב ק ש ת פשיטה הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המחוזי

בחיפה:

החייבת,

שם

העמלים
בית

תיאורה

יום

ד,

המשפט

ומענה:

קרית

,17.1.2001

.12.30

בשעה

ה ב ק ש ה  :י״ט

תאריך
תאריך

מתן צו

כינוס :כ״ה

היום

והמקום

לאסיפה

המועד

פ ש ״ ר .247/2000

ב א ד ר ב׳
בניסן

התש״ס

התש״ס

ראשונה:

ב ש ע ה ,10.00

,2

יפה ,ת״ז

 ,9447301רה׳

טבעון.

הגשת

).(26.3.2000

).(30.4.2000

כ״ד

התש״ס

בתמוז

ב מ ש ר ד ה כ ו נ ס ה ר ש מ י  ,רה• ח ס ן

חיפה.

לדיון

בבית

גלעדי

המחוזי :חיפה ,היק

),(27.7.2000

על הכרזת פשיטת רגל

ירושלים.
המתוזי:

כינוס :ה׳
צו

בבקשת

המשפט

פשיטת

המחוזי

הרגל

בחיפה:

ו/או

יום

מהן

הפטר

צו

בשעה

,17.1.2001

פר9833/

ירושלים,
בתמוז

תיק

התשנ״ז

פשי׳ר

.63/1994

שם

).(10.7.1997
התש״ס

פ ש י ט ת ר ג ל  :ח׳ ב נ י ס ן

החייבת;

).(13.4.2000

פר3479/
ת י א ו ר ו ו מ ע נ ו  :י ד י ד יוסף ,ת״ז  ,1082304רח׳ כ ר מ ו ן

בית

המשפט

היום

 ,5/3י ר ו ש ל י ם .
המשפט

תאריך

צו

תאריך

מתן

בניסן

כינום :י״ח

ירושלים,
בתשרי

חיק

התשנ״ז

פ ש י ט ת רגל :י״ב

ה ת ש ״ ס )ו

במאי

פש״ר

בניסן

.132/1995

).(1.10.1996
התש״ס

סגן

הכונס

הרשמי

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר9830/

רח׳

ילקוט

המחנך

נפחה

הפרסומים

59א,

,4882

י״ז

ב א ד ר בי
במשרד

).(30.3.2000

התש״ם
כ״ז

).(5.4.2000
התש״ם

בתמוז

ה כ ו נ ס ה ר ש מ י  ,רה׳ חסן

 ,2ח י פ ה .
בבקשת

המשפט

פשיטת

המחוזי

הרגל

בחיפה:

ו/או
יום

מחן

צו

,3.1.2001

הפטר
בשעה

פר9834/
החייב ,תיאורו ומענו :ח מ ו ד

שם
בית

ע ל מ ת ן צ ו ו י כינוס ו א ס י פ ו ת ר א ש ו נ ו ת
תיאורה

פש״ר

.246/2000

התש״ס

ראשונה:

ב ש ע ה ,9.30

ולנטינה,

.9.30

(2000

ומענה:

חיפה ,חיק

לאסיפה

לדיון

בביח

עקיכייב

ת״ז

ש מ ע ו נ י  ,7/13ח ד ר ה .

ב א ד ר ב׳

כינוס :כ״ט

והמקום

,56

החייבת,

מתן צו

המועד

שלמה אקסנהנדלר

הודעות

המחוזי:

דוד

ה ג ש ת ה ב ק ש ה  :כ״ג

שוקרי

).(17.4.2000

ומענה:

א ח ו ח  ,רה•

),(30.7,2000

המחוזי:
צו

תיאורה

,16790099

תאריך

החייב,

שם

בניסן

התש״ם

כינוס :ב׳׳ה

תאריך

כ״ו

המחוזי:

ה ח י י ב  ,ת י א ו ר ו ו מ ע נ ו  :ג י א מ ל א ב ר ה ם  ,ה״ז  ,12529913רה׳

צו

בית

חיפה ,תיק

פ ש ״ ר .257/2000

.12.00

ד י ס ק י ן ,7
בית

א ח מ ד  ,ת״ז  ,57559148כ פ ר

ראשונה:

פר3452/
שם

בחיפה:

,3.1.2001

ג׳דידה.
המשפט

שוקרי

הודעות

יום

ב ש ע ה  1.30ו.

פד9832/

טלי .5311637

אסיפת

בשעה

שם

ירושלים.

הראשונה

במשרדי

כ״ב

ב מ ש ר ד ה כ ו נ ס ה ר ש מ י  ,רח׳ ח ס ן

החייב ,חיאורו ומענו :דיראוי

המועד

.16.4.2000

הנושים

המחוזי

המשפט

ה ב ק ש ה .26.1.2000 :

אסיפת

מועד

קרית יובל,

בתמוז

 ,2ח י פ ה .

שוקרי

.51-074521-9

הרשום:

הגשת

יובל

בניסן

).(9.4.2000
התש״ס

פר9831/

206/2000
קרית

-

התש״ס

ראשונה:

ב ש ע ה .00וו,

),(27.7.2000
בפירוק.

בניסן

פש״ר
התש״ם

לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית

המשפט

.23.3.2000

ה ב ק ש ה  :א•

),(25.7.2000

ה ג ש ת ה ב ק ש ה .17.8.1999 :

תאריך

מען

תאריך

שוקרי

ה ר ש ו ם  :ר ה ׳ ־ ח י ד ״ א ,5
צ ו פירוק:

המשפט
הגשת

בפירוק.

משרדה

תאריך

ומשתתפים

חברה

החברה :ח״פ

מען

ומועדי

172/1999
עוז

-

פירוק

אסיפות

בית

המחוזי :חיפה ,תיק

.258/2000
).(6.4.2000

ידידיה

ענבל,

ה״ז

,27400399

המשפט

תאריך

ה ה ש ״ ם 22.5.200• ,

כרמל.

המחוזי :חיפה ,תיק

ה ג ש ת ה ב ק ש ה  :כ״ח

תאריך

מתן צו

היום

והמקום

),(30.7.2000
שוקרי

חיפה.

באייר

דלית

אל

,2

ם א מ ר  ,ת׳׳ז

 , 2 4 7 6 7 0 7 1רת• ו

כינוס:

כ״ו

פש״ר

ב א ד ר ב•
בניסן

לאסיפה
ב ש ע ה ,10.30

.251/2000

התש״ס

התש״ס

ראשונה:

כ״ז

).(4.4.2000

).(1.5.2000
בתמוז

התש״ם

ב מ ש ר ד ה כ ו נ ס ה ר ש מ י  ,רה• ח ס ן

חיפה.

3531

המועד

ב ב ק ש ת פ ש י ט ת ה ר ג ל ו/או מ ת ן צ ו ה פ ט ר ב ב י ת

לדיון

המשפט

המחוזי

בחיפה:

יום

תיאורו

ומענו:

ח׳לאילה

בשעה

,24.1.2001

פח/פ,377

החייב,

אדיב,

,56331382

ת״ז

םחנין.
המשפט

ביה

האריך

הודעות

.9.00

פר9835/
שם

ב ד ב ר מ ת ן צ ו ו י פירוק
נושים ומשתתפים

המחוזי:

הגשת

ה ב ק ש ה  :ו׳

תאריך

מתן

היום

והמקום

כינוס :כ״ו

צו

המועד

כ״ז

התש״ס

בתמוז

פשיטת

המחוזי

הרגל

בחיפה:

ו׳,אי

יום

צו

מתן

,24.1.2001

הפסד

.51-203306-9
ת ״ ד ,15

הנושים

העמק.

הראשונה
הכונס

במשדר

ומקומה:
הרשמי,

ביום

דחי

,31.7.2000

חסן

,2

שוקרי

טלי .9683222
המשתתפים

אסיפת

,31.7.2000

בשעה

י ש ו ב ,5

מגדל

-

צ ו פ י ר ו ק .1.5.2000 :

אסיפה

חיפה,

אינטרנשיונל

בע״מ

בפירוק.

ה ב ק ש ה .27.1.2000 :

ב ש ע ה .9.30

ב מ ש ר ד ה כ ו נ ס ה ר ש מ י  ,רדו׳ ח ס ן

 ,2ח י פ ה .

מתן

מועד

בוס

הרשום:

הגשת

מועד

בבקשת

המשפט

משרדה

תאריך

).(11.4.2000

םילביה

החברה :ח״פ

תאריך

ה ת ש ״ ס ).(1.5.2000

ראשונת:

ב ש ע ה .11.30

לדיון

בבית

בניסן

לאסיפה

),(30.7.2000
שוקרי

חיפה ,היק
בניסן

פש׳יר

מסי

ומועדי

ת ״ א 114/2000

החברה:

מען

.286/2000

התשי׳ס

שם

אסיפות

שוקרי

ב ש ע ה ,10.00
טלי

 ,2ח י פ ה ,

הראשונה

במשרד

ומקומה:

הכונס

ביום

ה ר ש מ י  ,רה׳ ח ס ן

.8633222

.9.30
פח,3771/

הודעה
פר
שם

שם

החברה:

מס׳

החברה :ח״פ

מען

9525
תיאורו

החייב,
מובטל,

בית

על ה כ ר ז ת פ ש י ט ת דגל

שדי

המשפט

ומענו:

י ר ו ש ל י ם .95

המחוזי:

תאריך

צו

תאריך

מתן צו

נפתלייב

כ י נ ו ט  :ט׳יז

ת״ז

ק ר י ה ים.

חיפה ,חיק
בחמה

רמי,

,11051059

התשנ״ט

פ ש י ט ח ר ג ל  :כ׳׳ה

תאריך

התש״ס

בניסן

מתן

).(30.4.2000

צו

הנושים

חיפה,

אסיפת

פר8760/
שם

החייבת.
פקידה,

ביה

המשפט

תאריך
סוג

חיאורה

רה׳

ההפטר:
צו

תאריך

חיפה,

כינוס:

הפטר

ת״א

על פי

שם

,2727279
בית

המשפט

תאריך
סוג

פ ק י ד  ,דחי

מתן

תאריך

ע ל פי

ה ה פ ט ר  :כ׳׳ו

).127.3.2000

)למפל(

פטר

עזריאל,

ת־ז

ה פ ל י ט ה  ,29ח י פ ה .

ת״א

בקשת

שם

פר,9333/
שם

החייב,
המלך

שם

בית

.1060/1997

במשרד

שלמה

החייב.

ומענו:

דיבידנד :רגיל.

ה ר ש מ י  ,רה׳ ח ס ן

.8683222

הרשמי

הכונס

מנשה,

הרשמי,

מסי

ב ד ב ר מ ת ן צ ו ו י כינוס נ כ ס י ם

תיאורו

מושב

ברוכי

ומענו:

ש י ב ו ל י ם ,81

המחוזי:

חייב/נושה:

האריך

ת״ז ,52237740

כינוס

צו

אסיפת

החש׳׳ס
בית

באר

טוביה.

ת״ז

,055853162

ד״נ .85392
שבע,

דחי

ה׳

בקשת

תיק

פש״ד

)פר/

¿117/00

הדיון

ב א ד ר ב׳

בבקשת

שד׳
החייב

בשעה

התש׳׳ס

,9.00

התש״ס

ומקומה:

ב ש ע ה ,9.00

ק ו מ ה ,7

).(12.3.2000

החייב.

הראשונה

),(26.7.2000

נועם,

ב א ד ר ב׳

נ כ ס י ם  :ז׳

הנושים

,3.10.2000

חיפה.

הכונס

ומקומה:

הכונס

ביום

ב מ א י (2000

ה ג ש ת הבקשה:

בקשת

מועד
שאול

חסן

97/2000

המשפט

תאריך

ב נ י ס ן ה ה ש ״ ס ).(1.5.2000

ומענו:

,31/14

חיפה.
סוג

הראשונה

ש ו ק ר י ,2

.(6940

131/1998

תיאורו

הנאמן

ה ת ש ־ ס )3

ירקן,

ע ל כוונה ל ה כ ר י ז ד י ב י ד נ ד ר א ש ו ן

ת״א

חיפה ,טל׳

החייב.

מועד

הודעה

הכונס

המשתתפים

הודעות

כ י נ ו ס .20.4.1997 :

ההפסד :הפטר
צו

שאריה

המחוזי :חיפה,
צו

במשרד

הרשמי,

ביום

רה׳

,31.7.2000

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר9245/
תיאורו

בע״מ.

לבנה בד עוז

פר,6940/
ומענו:

-

.25/1992

התש׳׳ם

לפיד

6
העמק

סגן

ב ק ש ת החייבת.

ב א ד ר ב׳

1

ומקומה:

,9197567

.19.7.1992

ה ה פ ט ר  :כ׳

החייב,

חכנון

מ ו ר י ה  ,127ח י פ ה .

המחוזי:

מחן צו

ומענה:

דוחן

ב ש ע ה .00וו,

,2

בניסן

9

הראשונה

טלי .6683222

על מ ת ן צווי ה פ ט ר
הראל

אצל

בשעה

כ״ה
שרה,

-

,10.30

מועד

7

3

-

1

פ י ר ו ק .30.4.2000 :

אסיפה

שוקרי

ת״ז

6

) א  .ש ( 1991
6

בע״מ

בפירוק.
5

.

ה ב ק ש ה .17.1.2000 :

,31.7.2000

הודעות

חקלאי

הרשום:

הגשה

תאריך

).(30.6.1999

תעוש

משרדה

מועד

פ ש ־ ר /1999ו.26

ת ״ א 109/2000

).(14.3.2000

ביום

כ״ג

בתמוז

במשרדי הכונס הרשמי,
באר

ש ז ״ ר ,33
להכרזתו
בבית

שבע.

כפושט

המשפט

רגל:

ביום

המחוזי,

באר

שבע.
מרח׳

הטן

שוקרי

,2
פר,6953/
שם

מם׳ 103/2000
תיאורו

התייב,

מובטל•,רח׳
בית

המשפט

ומענו:

משמר

המחוזי:

בוזגלו

יצתק,

ה י ר ד ן ,1046/7
באר

שבע,

ת״ז

,069960565

אשדוד.

תיק

פש״ר

/00ד3ו6

)פר/

.(6953

3532

ילקוט

הפרסומים

,4862

י״ז

באייר

התש״ס,

22.5.2000

•

ה ג ש ת ה ב ק ש ה  :כ׳

האריך

תייב/נושה:

בקשת
תאריך
מועד

כינוס

צו

אסיפת

מועד

בשעה

הדיון

,10.00

התש״ס
הכונס

במשרדי

בבקשת
בשעה

,10.00

בית

הרשמי,

שבע.

להברזהו
בבית

התש״ם

כפושט

המשפט

רגל:

ביום

המחוזי,

באר

שבע.
פר ,6961/מ ם ׳ 105/2000
שם

התייב,
רח׳

בית

ומענו:

תיאורו

א ש ק ל ו ן .78471

ג ב ע ת י ס,6

פש״ר

ה מ ש פ ט המחוזי :ב א ר ש ב ע  ,תיק

שם

בית

בקשת
»*ריך

הבקשה :כ״ח

הגשת

חייב/נושה:
צו

כינוס

האסיפה
^),(10.7.2000

בקשת

ב א ד ר ב׳

המשפט

מועד

הראשונה
בשעה

ש ד י ר  ,33ב י ת נועם ,ב א ר

ה ב ק ש ה  :א׳

חייב/נושה:
כינוס

צו

מועד

ז׳

ומקומה:
במשרדי

הכונס

פ ש ״ ר ) 6155/2000פר/

בקשת

בניסן

ה ת ש ־ ס ).(6.4.2000

החייב.

נ כ ס י ם  :ד• ב נ י ס ן

ה ת ש ״ ס ).(9.4.2000

,11.00
באר

הדיון

ב מ ש ר ד י ה כ ו נ ס ה ר ש מ י  ,ש ד י ש ד י ר  ,33ב י ת
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