רשומות

ילקוט הפרסומים
ד׳ באדר ה ת ש נ ״ ג

4088

 25ב פ ב ר ו א ר 1993

עמוד

עמוד
הודעה על מינוי המנהל הכללי של משרד הבריאות

1842

הודעה על מינוי חבר למועצת הרשות השניה
לטלוויזיה ורדיו והודעה על פקיעת כהונתו של
חבר מועצה

1842

הודעה על מינוי חברים לועדה המיוחדת לפי חוק
נכסי נפקדים
מינוי חכרים למועצת השמאים

1842
1842

מינוי חבר ועדת רישוי לפי־ חוק חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה

1842

הודעה על מתן תעודה למוסד להשכלה גבוהה

1842

הודעה בדבר הרכב המועצה להשכלה גבוהה
מינוי קציני מבחן לנוער וקציני מעקב לפי פקודת
המבחן ולפי חוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי
טיפול(
הודעה על שינוי בהרכב ועדות פסיכיאטריות לפי
חוק טיפול בחולי נפש

1842

1843

הודעה על מינוי נציג שר הבריאות כועדה מחוזית
לתכנון ולבניה

1843

הודעה על עתונים יומיים נפוצים בשפה העברית
לפי חוק התכנון והבניה

1843

1843

אישור שינויים בהוראות למיתקני תברואה והפקדתם ..

1844

תיקון ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית

1844

הודעה על מינוי מפקדי הגא מתוזיים

1844

מינוי רשות ממונה לפי תקנות ההתגוננות האזרחית
)ערכות מגן(

1844

הודעות על הגשת בקשות לביעור חומר ארכיוני

1844

הכרזה על אזור נגוע בכלבת

1845

מינוי פקידת בחירות למועצה המקומית נתיבות

1846

הודעות בדבר מינוי יושב ראש ועדת ערר ,מינוי
מנהל ארנונה ומינוי ועדת ערר לענין ארנונה
כללית ברשויות מקומיות

1846

הודעות בדבר רכישת קרקעות ל^רכי ציבור

1846

הודעה על בקשה לתידוש רישום מקרקעין

1852

תיקון טעות בהודעה על בקשה לתיקון שסח ו ג ב ו ל ו ת . . .

1852

הודעות לפי חוק התכנון והבניה )הוראת שעה(
ולפי חוק התכנון והבניה

1852

הודעות בחי הדין הרבניים

1855

הודעות מאת הכונס הרשמי

1858

הודעות מאת הציבור

1864

הודעה ע ל מינוי מנהל כללי

מינוי הכרים ל מ ו ע צ ת השמאים

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ס1959-
מודיעים בזה ,כי בהחאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ס , 1959-מינתה הממשלה את מרדכי שני
לתפקיד המנהל הכללי של משרד הבריאות.
1

יי׳ג בשבט התשנ״ג ) 4בפברואר (1993
)חמ (3-56
אליקיפ רובינשטיין
מזכיר הממשלה
סייח התשי״ט ,עמ׳  :86התשכ״ג ,עמ׳ .110

לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשכ׳יב1962-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א() (1לחוק שמאי מקרקעין,
התשכ״ב , 1962-אני ממנה את נתן תזקיהו ואת מלכיאל בלס
להיות חברים במועצת השמאים .
1

2

מינויים של אמנון בן־עמרם ושל פסח בר־םלע •  -בסלים.
,

3

י״ז בשבס החשנ״ג ) 8בפברואר (1993
)חמ (3-972

דוד ליבאי
שר המשפטים

1

1

הודעה ע ל מינוי ח ב ר ל מ ו ע צ ת ה ר ש ו ת השניה
לטלוויזיה ורדיו והודעה ע ל פ ק י ע ת כ ה ו נ ת ו של
ח ב ר מועצה

2

3

4

ס״ת
י״פ
י׳יפ
י״פ

התשכ״ב ,עמי .72
החשמ״ב ,עמ׳ .2471
התשמ״ד ,עמי .794
החשמ״ח ,עמי .495

לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש״ן1990-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף )7א( לחוק הדשות השניה
לטלוויזיה ורדיו ,התש״ן־ ,4990מינתה הממשלה את האני
פראג׳ להיות חבר במועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
במקומו של סלמאן קדמאני ,שכהונתו פקעה בהתאם לסעיף
)10ד> לחוק האמור.
י״ג בשבט התשנ״ג ) 4בפברואר (1993
)חמ (3-2282
אליקים רובינשטיין
מזכיר הממשלה
ם״ח החשי׳ן ,עמי .59
י״פ התשנ״א ,עמי .1358
1

מ י נ ו י ח כ ר ו ע ד ת רישוי
לפי תוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל״ב1972-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה ,התשל״ב 1972-י ,ובהמלצת שר הבסחון ,אני ממנה את
נחמיה רודריג לחבר בועדת הרישוי במקומו של דכ כהן.
מינוי ועדת רישוי שפורסם בילקוט הפרסומים ,3528
התשמ״ח ,עמי  ,846יתוקן לפי זה.
י״ב בשבט התשנ״ג ) 3בפברואר (1993
)חמ 2319׳(3

ף

ן

ד

ל י ג א י

שר המשפטים

2

ס״ח התשל׳יב ,עמי .90

1

הודעה על מינוי חברים לועדה המיוחדת
לפי חוק נכסי נפקדים ,התש״י1950-

הודעה על מ ת ן תעודה למוסד להשכלה גבוהה

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  29לחוק נכסי נפקדים,
התש״י , 1950-מינתה הממשלה את האנשים ששמותיהם
רשומים להלן לחברים בועדה המיוחדת לצורך סעיפים )27ב(
ו־ 28של החוק האמור:

לפי תוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי״ח1958-

1

אריה שומר  -יושב־ראש
חוה הלברייך  -ממלאת מקום יושב־ראש
אברהם קרים
יואב דוגה
יצחק מטלון
משה בן־חיים
אהוד קינן
מרדכי חנורי
יונינה גונן
יוסף טוב
כל מינוי קודם לועדה המיותדת  -בטל.
כי׳ד בשבט התשנ׳יג ) 15בפברואר (1993
)חמ 689־(3
אליקים רובינשטיין
מזכיר הממשלה
סייח התש׳יי ,עמי .186
1

1842

בהתאם לסעיף  13לתוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי״ח , 1958-אני מודיעה שנשיא המדינה נתן ביום ז׳
בכסלו התשנ״ג ) 2בדצמבר  (1992למכללה לתמוך על שם
לוינםקי תעודה על הכרתה כמוסד להשכלה גבוהה עבור החוג
לערבית במסלול לחטיבת הביניים ,ולמכללה לחינוך על שם דוד
ילין תעודה על הכרתה כמוסד להשכלה גבוהה עבור ההתמחות
בהוראת ערבית במסלולים תסיבת הביניים והחינוך היסודי.
1

ט׳ בשבט התשנ״ג ) 31בינואר (1993
<

חמ

1 0 0 5

־

שולמית אלוני
שרת החינוך והתרבות

> 3

הודעה כדבר ה ר כ ב המועצה להשכלה גכוהה
לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי״ת־1958-
אני מודיעה כי נשיא המדינה ,בהחאם לסעיפים  2וי)5ב(
לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי״ח , 1958-מינה ביום
1

סייח התשי״ת ,עמי .191
ילקיס הפרסומים  ,4088ד באדר התשנ״ג25.2.1993 ,

כ״ח בתשון התשני׳ג ) 24בנובמבר  (1992את פרופ׳ יהודה
פרידלנדר להיות ממלא מקומו של חבר המועצה להשכלה
גבוהה פרופ׳ יעקב רנד עד לשובו מתקופת שבתון בחוץ
לארץ.
2

י״ז בשבט התשנ׳יג ) 8בפברואר (1993
ח

י

°

מ

ד ד

'

שולמית אלוני
שרת החינוך והתרבות

( 3

גרינשפון ברשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה ,בועדה
הפסיכיאטרית למחוז תל־אביב ,במקום ד׳׳ר ילנה גולובייבה.
ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות  ,תתוקן
לפי זה.
2

י״ז בשבט התשנ״ג ) 8בפברואר (1993
)חמ 230י(3

חיים רמון
שר הבריאות

י״פ התשנ״ב ,עמ׳ .2708

2

2

י״פ התשנ״א ,עמי  :3612החשנ״ג ,עמ׳ .1287

הודעה ב ד ב ר מינוי הציני מבחן לנוער והציני מ ע ק ב
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ״ט1969-
ולפי חוק הנוער)שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול( ,התשל״א1971-
אני מודיעה כי בתוקף סמכוחי לפי סעיף  27לפקודת
המבחן ]נוסח חדש[ ,החשכ״ט־ , 1969ולפי חוק הנוער )שפי
טה ,ענישה ודרכי טיפול( ,התשלי׳א , 1971-מיניתי את
הרשומים מטה כקציני מבחן לנוער במחוזות המצויינים מעל
שמם:
1

2

מחוז הצפון:

מחוז ירושלים:

עקנין מירה

בירן דפנה

מחוז חיפה:

מחוז תל־אביב:
סלובדניק סוזן

נחמיאם נורית

צייפרוט בסי

בן־עטר סיגל

אהרן איילת

ברוך מלכה

מחוז ה מ ר
ג ר

י

ז

אלוש מתיקה

כ ז :

ש

א י
מ

בתוקף סמכותי לפי סעיף )7א() (5לחוק התכנון והבניה,
ה ת ש כ ״ ה ^ ^  ,אני מודיע שמיניתי את מנחם סל ,מהנדס
מחוז בלשכת הבריאות המחחית ,מחוז חיפה ,להיות נציג שר
הבריאות בועדה המחוזיח לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,במקום
חנה סלע  ,החל מיום ח׳ בטבת התשנ״ג ) 1בינואר .(1993
1

2

מינוי נציגים וממלאי מקום בועדות מחוזיות לתכנון
ולבניה ,שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים ,3640
החשמ״ט ,עמי  ,2359יחוקן לפי זה.
י׳ בשבט התשנ״ג ) 1בפברואר (1993
)חמ (3-7
חייט רמץ
שר ׳הבריאות

נתן עפרה

ת

ציון רונית
 0ן ׳ ו ן

הודעה על מינוי נציג ש ר ה ב ר י א ו ת כ ו ע ד ה מחוזית
לתכנון ולבניה
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
י־״פ התשנ״ב ,עמי .4624

אגמון מירב
מיעארי אימאן

ה ד ר ן ם :

רפפורט ורדה
ארגמן אביטל

יי

ההודעה בדבר מינוי קציני מבחן לנוער וקציני מעקב
שפורסמה  ,תתוקן לפי זה.

הודעה על עתונים יומיים נפוצים ב ש פ ה ה ע ב ר י ת
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה־*196

3

ט״ז בשבט התשנ״ג ) 7בפברואר (1993
)

1

2

3

אודה נמיר
־
שרת העבודה והרווחה
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמי .321
סייח התשל״א ,עמי .134
י״פ התשמ״ח ,עמי .760

ח

מ

1 4 1

{ 3

בתוקף סמכותי לפי םעיף 1א)ב( לחוק התכנון והבניה,
התשכ׳יה , 1965-ולאחר התייעצות עם האיגוד המייצג אח רוב
המפרסמים בישראל ,אני מודיע כי לשנת  1993שלושת
העתונים היומיים הנפוצים במדינה בשפה העברית הם:
1

) (1ידיעות אחרונות!
)(2

מעריב!

) (3הארץ.
הודעה על שינוי ב ה ר כ ב ועדות פ ס י כ י א ט ר י ו ת
לפי חוק טיפול בתולי נפש ,התשנ״א1991-
אני מודיע שבתוקף סמכוחי לפי סעיף  24לחוק טיפול
בחולי נפש ,התשנ״א1991-י ,מיניתי את ד״ר אלכסנדר
1

ם״ח התשנ״א ,עמי  58ועמי .130

ילקוט הפרסומים  ,4088ד׳ באדר התשנ״ג25.2.1993 ,

ט׳ בשבט התשנ״ג ) 31בינואר (1993
)חמ (3-2160

אריה דרעי
שר הפנים

ם״ח התשכ׳׳ה ,עמ׳  ;307החשמ״ח ,עמי  ;144החשנ״ג,
עמי .21

1843

מחוז
מחוז
מחוז
מחוז
מחוז
מחה
מחוז
מחוז

הודעה על אישור שינויים ב ה ו ד א ו ת ל מ י ת ק נ י
ת ב ר ו א ה  ,ה ת ש י ׳ ל ) 1 9 7 0 -הלי׳ת( ,ו ה פ ק ד ת ם
לפי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות(,
התש״ל1970-
לפי תקנה  1לתקנות התכנון והבניה)בקשה להיתר ,תנאיו
ואגרות( ,התש״ל1970-י ,אישרתי ,לאתר התייעצות עם
המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,שינויים בהוראות למיתקני
תברואה ,התשי׳ל) 1970-הל״ת( ,שהודעה בדבר אישורן
והפקדתן פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1645התש״ל ,עמי .2545
שינויים אלה באים ,בין השאר ,להוסיף את:
)(1

פרק  7להל״ת )נקזי גשמים(:

)(2

פרק  8להל׳ית )תכנית בניה ,בקרה ובדיקה(.

עותק על השינויים האמורים מופקד במשרדי כל אחד
מאלה:
(1

ועדה מקומית לתכנון ולבניה;

(2

ועדת מחוזית לתכנון ולבניה!

כל מינוי קודם של מפקד הג׳׳א מחוזי  -בטל.
ט״ז בשבט התשנ״ג ) 7בפברואר (1993
,
)חמ 59׳(3
זאב ליבנה ,אלוף
ראש הג״א
מינוי ר ש ו ת מ מ ו נ ה
לפי תקנות ההתגוננוח האזרחיח)ערכות מגן( ,התשנ״א1990-

(3

ועדה משותפת לתכנון ולבניה;

(4

מינהל התכנון ,משרד הפנים ,הקריה ,ירושלים.

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות ההתגוננות האזרחית
)ערכות מגן( ,התשנ׳׳א) 1990-להלן-התקנות( ,אני ממנה את
מפקד פיקוד העורף בצבא־הגנה לישראל לרשות ממונה על פי
התקנות.
1

כל אדם המעוניין בדבר רשאי לעיין בעותק השינויים
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לציבור.
ס׳׳ו בכסלו התשנ׳יג ) 10בדצמבר (1992
)תמ 347־(3

מרכז  -אל״מ רחמים בוס••:
דן  -אל״מ דני טופוס!
ירושלים  -אל״מ דני זאבי:
חיפה  -אל״מ י־חיעם ששון:
לכיש  -סא״ל יעקב עמר:
צפון  -אל״מ צחי גנור:
דרום  -אל״מ אברהם בכר:
כנרת  -אל׳ימ יצחק אברכהן.

אריה דדעי
שר הפנים

ט״ז בשבט התשנ׳׳ג ) 7בפברואר (1993
)חמ 2243־(3
זאב ליבנה ,אלוף
ראש הג״א
ק״ת התשנ׳יא ,עמ׳ .183
1

ק״ת התש״ל ,עמ׳ .1841

י

הודעה על ה ג ש ת בקשה לביעור חומר ארכיוני
ה ו ד ע ה ע ל תיקון ה ה י ת ר ה כ ל ל י ל ע ר י כ ת ה ג ר ל ו ת
לפרסומת מםחרית
לפי חוק העונשין ,התשל״ז-דד19
בתוקף סמכותי לפי סעיף )231א() (1לחוק העונשין,
התשל׳׳ז , 1977-אני מודיע לאמור:
1

2

תיקון התושפת
 .1סעיף  3לתוספת להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסתרית  -בטל.
,

י״ז בשבט התשב״ג ) 8בפברואר (1993
אהרון פוגל
־
<
המנהל הכללי של משרד האוצר
י״פ התש״ל ,עמ׳ .1502
ם״ח התשל״ז ,עמי .226
י״פ התשנ״ג ,עמי .494
חמ

8 3 1

( 3

לפי תקנות הארכיונים)שמירתם וביעורם של תיקי בתי־משפט
ובתי־דין דתיים( ,התשמ׳יו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם
של תיקי בתי־משפט ובתיידין דתיים( ,התשמ״ו , 1986-אני
מודיע כי בית משפט לענינים מקומיים בחיפה הגיש בקשה
לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:
1

) (1תיקים בענין ברירת קנם או ברירת משפט משנת ;1990
) (2תיקים בענין רישוי עסקים ועבירות על חוקי עזר ,משנת
.1987
ט׳ בשבט התשנ׳יג ) 31בינואר (1993
)חמ (3-82

1

אביתר פריזל
הגנז

2

3

הודעה על מינוי מ פ ק ד י ה ג א מחוזיים
לפי חוק ההתגוננות האזרחית ,התשי״א1951-

הודעה על הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
לפי תקנות הארכיונים)שמירתם וביעורם של תיקי בתי־משפט
ובתי־דין דתיים( ,התשמ׳יו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם
של תיקי בתי־משפט ובתי־דץ דתיים( ,התשמ״ו , 1986-אני
מודיע כי בית משפט המחוזי בירושלים הגיש בקשה לביעור
החומר הארכיוני כמפורט להלן:
1

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א( לחוק
ההתגוננות האזרחית ,התשי׳׳א , 1951-מיניתי את מפקדי הגא
המחוזיים כדלהלן:
,

ס״ה התשי״א ,עמ׳  :78התשכ׳׳ד ,עמ׳ .126
1844

ק״ת החשמ״ו ,עמ׳ .1342
ילקוט הפרסומים  ,4088ד׳ באדר התשנ״ג25.2.1993 ,

) (7תיקים פליליים ,עוונות ופשעים ,מהשנים ;1976-1974

) (1תיקים אזרחיים לרבות המרצות נלוות ולרבות המרצות
פתיחה ,מהשנים !1976-1971
) (2ערעורים בעניני מס הכנסה לרבות המרצות נלוות,
מהשנים :1976-1971

) (9תיקים שיש בהם ברירת קנס ,מהשנים ¡1990-1986

) (3ערעורים אזרתיים לרבות המרצות נלוות ולרבות בקשות
לרשות לערער ,מהשנים .1982-1977

) (10תיקי הוצאה לפועל ,לאחר סיום הפעולה )סילוק החוב(,
מהשנים .1987-1979

ט׳ בשבט התשנ״ג ) 31בינואר (1993
)חמ (3-82
אביתר פריזל
הגנז

ה׳ בשבט התשנ״ג ) 27בינואר (1993
)חמ (3-82

) (8בקשות שונות ,תיק מעצר ושחרור ב ע ר ב ו ל מהשנים
;1987-1974

אביתר פדיזל
הגנז

הודעה על הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
לפי תקנות הארכיונים)שמירתם וביעורם של תיקי בתי־משפט
ובתי־דין דתיים( ,התשמ״ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם
של תיקי בתי־משפט זבתי־דין דתיים( ,התשמ״ז ,'1986-אני
מודיע כי בית משפט השלום בתליאביב הגיש בקשה לביעור
החומר הארכיוני כמפורט להלן:
) (1תיקי מעצרים מהשנים :1988-1986
) (2חיקי תביעות קטנות משנח ;1989
) (3תובענות כספיות שבהן ניתן פסק הדין בהעדר הגנה או
בהעדר דשות להתגונן ,משנת ;1988
) (4תיקי בקשות שונות ,מהשנים ;1988-1987
) (5תיקים אזרחיים ,לרבות המרצות משנת .1982
ט׳ בשבט התשנ״ג ) 31בינואר (1993
)חמ (3-82
אביתר פריזל
הגנז

הודעה על ה ג ש ת בהשה לכיעור חומר ארכיוני
לפי תקנות הארכיונים)שמירתם וביעורם של תיקי בתי־משפס
ובתי־דץ דתיים( ,התשמ״ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים)שמידתם וביעורם
של תיקי בתי־משפט ובתי־דץ דתיים( ,התשמ״ו ,'1986-אני
מודיע כי בית משפט השלום באשדוד הגיש בקשה לביעור
התומר הארכיוני כמפורט להלן:
) (1חיקי הוצאה לפועל לאחר סיום הפעולה )סילוק החוב(,
מהשנים ¡1989-1979
) (2תיקים בעניני מזונות ,מהשנים ;1980-1970
) (3תיקי תביעות קטנות ,עד שנת :1989
) (4הליכים נלווים שמחיחסים לתיקים שנסתיימו ,מהשנים
.1991-1989
ט׳ בשבט התשנ׳׳ג ) 31בינואר (1993
)חמ (3-82
אביתר פ דיזל
הגנז
״
ק״ת התשמ״ו ,עמי .1342
1

הודעה על הגשת בקשה לביעור חומד ארכיוני
לפי תקנות הארכיוניס י)שמירתם וביעורם של תיקי בתי־משפט
ובתיידין דתיים( ,התשמ״ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם
של תיקי בתיימשפט ובתי־ז־ץ דתיים( ,התשמ״ו ,'1986-אני
מודיע כי בית משפט השלום באילת הגיש בקשה לכיעור החומר
הארכיוני כמפורט להלן:
) (1תובענות כספיות שבהן ניתן פסק דין בהעדר הגנה או
בהעדר רשות להתגונן ,מהשנים ;1989-1972
) (2תובענות אחרות ,למעט תיקי מקרקעין ,שכירות ,הכרזה
ושינוי גיל ועניינים ציבוריים ,מהשנים ;1982-1972
) (3תובענות כספיות שנמחקו ,מהשנים ;1989-1972
) (4תביעות קטנות ,מהשנים :1989-1983

הכרזה ע ל אזור נגוע כ כ ל ב ת
לפי פקודת הכלבת1934 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לפקודת הכלבת ,'1934 ,אני
מכריז על שטח מדינת ישראל ,למעט תחום העיריות אשקלון,
בני־ברק ,בתיים ,גבעתיים ,חולון ,חיפה ,קריתיאתא ,קרית׳
ביאליק ,קריתיים ,קרית מוצקין ,רמת־גן ,תל־אביב־יפו,
כאזור נגוע בכלבת.
הכרזת אזורים נגועים
הפרסומים  -בטלה.
2

ד׳ כשבט התשנ״ג ) 26בינואר (1993
)חמ (3-1351

) (5תיקים בעניין רישוי עסקים ,מהשנים !1986-1974
) (6תיקי עבירות תנועה ,עד שנת !1981
י

ק׳׳ת התשמ״ו ,ענד .1342

ילקוט הפרסומים  ,4088ד׳ כאדר היזשנ״ג25.2.1993 ,

ככלכת

שפורסמה בילקוט

!

2

א׳ שמשוני
מנהל השירותים הווטרינריים
עי׳ר  ,1934תומי  ,1עמ׳  ;242ס׳׳ח התשי״ג ,עמי :56
התשנ״ב ,עמ׳ .170
י׳׳פ התשל״ו ,עמ׳ .1812

1845

מינוי פ ק י ד ת בחירות למועצה המקומית נ ת י ב ו ת

בכסלו התשנ׳׳ג ) 26בנובמבר  ,(1992ועדת ערר לענין החוק
האמור ,בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

לפי חוק הרשויות המקומיות )בתירות( ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה~ , 1965שהעביר אלי שר הפנים  ,אני
ממנה את מרגלית אשכנזי להיות פקידת הבחירות בבחירות
הבאות למועצה המקומית נתיבות.
1

2

ט׳ בשבס התשנ״ג ) 31בינואר (1993
)תמ (3-1278

יששכר בן דוד )סירת צבי(  -יושב ראש:
יוסף מנחם )ירדנה(  -חבר;
אלכס שולץ )מעוז חיים(  -חבר.
י״ז בשבט התשנ׳׳ג ) 8בפברואר (1993
)

ח

2 6 5

מ

2

הודעה ל פ י סעיפים  5ד ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

מינוי יושב ר א ש ועדת ע ר ר
לפי חוק הרשויות המקומיות)ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל״ו1976-
נמסרה בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל׳׳ו,'1976-
מינתה מועצת עירית אילת בישיבתה מיום כ״ח בתמוז התשנ״ב
) 29ביולי  (1992את עו״ד משה שיפמן ליושב ראש ועדת ערר
במקום עו״ד יוסף קסיטולניק ,ואת חיים בן דוד לממלא מקום
היושב ראש.
י׳׳ד בחשון התשנ״ג ) 10בנובמבר (1992
<

חמ

י 2 6

'

דפי הוכמן
ראש עירית אילת

( 3

מינוי מנהל א ר נ ו נ ה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל״ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו,'1976-
מינתה המועצה האזורית בקעת ביתישאן ,בישיבתה מיום א׳
בכסלו התשנ״ג ) 26בנובמבר  (1992את יובל שוב למנהל
הארנונה של המועצה ,לענין התוק האמור.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכי׳ה , 1965-ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳
/3במ115/״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,4070התשנ״ג ,עמ׳  ,851מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד )להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי
הועדה מוכנה לשאת ולתת 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  -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 היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה כזה שכל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
רובע ז׳ )קטע מערבי(
חלקי גוש
שומה

מס׳ מגרש
לפי חב׳׳ע

2074

139

9725

2074

98א׳

8392

2074

98בי

2800

שצ׳יפ

2074

165

4815

שצ״פ

2074 ,2070

E

5970

שצ״פ  +שב״צ

י״ז בשבט התשנ״ג ) 8בפברואר (1993
)

ח

מ

2 6 5

'

( 3

( 3

עמרם הלעג׳י

המנהל הכללי של משרד הפנים
סייח התשכ״ה ,עמ׳ .248
יי׳פ התשל׳׳א ,עמ׳ .1523

1

־

יגאל שחר
ראש המועצה האזורית בקעת בית־שאן

יגאל שחד
ראש המועצה האזורית בקעת בית־שאן

מינוי ועדת ערר

שטח במי׳ר

יעוד
שב״צ
שב״צ

לפי חוק הרשויות המקומיות)ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל״ו6-ד19

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,בנין עירית
אשדוד ,מרכז מסחרי ד׳ ,אשדוד ,וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו, 1976-
מינתה המועצה האזורית בקעת בית־שאן ,בישיבתה מיום א׳

ז׳ בשבט התשנ״ג ) 29בינואר (1993
)חמ (3-2

1

1

סייח התשל״ו ,עמ׳ .252

1846

,

ס

״

ח

ה ת ש כ

״

ה ׳

ע מ

,

צבי צילקר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה אשדוד
^

ילקוט הפרסומים  ,4088ד׳ באדר החשנ״ג25.2.1993 ,

הודעה לפי סעיפים  5ד 7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189וי 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם ל׳יתכנית מפורטת מס׳
11/115/03/3״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2561התשל׳׳ט ,עמ׳  ,2097מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אשדוד )להלן  -הועדה( ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצדכי
ציבור ,וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרםוס הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,כצירוף ראיות
לחיזוק^וןביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
^  4רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהס את הפיצויים
^ ^ ש ה ו א 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 היא עומדת לרכשה ,והועדה מודה בזה שכל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

אזור התעשיזז הצפוני
גוש שומה

2046

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 התזקה בה.
תוספת
מגרש מס׳  24בגוש  1931ח״ח ) 111מקודם ח״ח ,(11
כמסומן בצבעים כתום תחום חום כהה.
חלק מדדך מסי  1בגוש  1931ח״ח ) 122מקודם ח״ח ,87
 ,(3כמסומן בצבע חום בהיר.
העתק תשריש התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
אשקלון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״ד בסבת התשנ״ג ) 7בינואר (1993
)

תופפת

חיית

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 סובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות
לתיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא
תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מסי מגרש
לפי תב״ע

שטח במ׳׳ר

348

46,060

היעוד :שב״צ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הרעדה ,כנין עירית
אשדוד ,מרכז מסחרי ר; אשדוד ,וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ז׳ בשבט החשנ״ג ) 29בינואר (1993
)חמ (3-2
צבי צילה ר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה אשדוד
ה ו ד ע ה ל פ י ס ע י פ י ם  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפיס  189וי 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-נ /ולפי ״תכנית מפורטת מס׳ /03/4
11/107״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2826התשמ״ד ,עמ׳  ,2142מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון )להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי
הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האפודה.
ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
ילקום הפרסומים  ,4088ד׳ באדר החשנ״ג25.2.1993 ,
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» י וקנין
יושב ראש הועדה המקדמית
לתכנון ולבניה אשקלון

הודעה ל פ י סעיפים  5ד 7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ולפי ״תכנית מפורטת מס׳ /4במ/
1/11״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4037התשנ״ב ,עמ׳  ,4479מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון )להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי
הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן כקרקע
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 ראיוח
לחיזוק תביעתו שיכללו אח 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 מידי
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
הצינור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
ם״ח החשכ״ה ,עמי .307
1847

תוספת
מגרש  ,401בגוש  ,1202ח״ח ;13 ,15

בנין עיר מפורטת מס׳ 63א ,בילקוט הפרסומים  ,3686התש׳
מ״ט ,עמי .3817
תוספת

מגרש  ,402בגוש  ,1202ח״ח :12
מגרש  ,404בגוש  ,1202ח״ח ;6
מגרש  ,405בגוש  ,1202ח״ח  :121ובגוש  ,1203ח״ח ;25

גוש  ,6192חלק מחלקה  ,474המיועדים לירך ושטת
ציבורי פתוח ,בשטח כולל של  580מ״ר ,בהתאם לתכנית תב״ע
הנ״ל ולפי התשריט שבתיק הבנין.

מגרש  ,408בגוש  ,1236ח״ח  :8ובגוש  ,1206ח״ח ,30

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני־ברק וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.

מגרש  ,409בגוש  ,1206ח״ח ;7

י׳ בשבט התשנ״ג ) 1בפברואר (1993

מגרש  ,406בגוש  ,1203ח״ח :32
מגרש  ,407בגוש  ,1203ח״ח !29 ,31
;18
מגרש  ,410בגוש  ,1205ח״ח  :19ובגוש  ,1206ח״ח :2

<

חמ

מגרש  ,411בגוש  ,1205ח״ח :15
מגרש  ,413בגוש  ,1205ח״ח ¡14

3

־י (
3

ירחמיאל כויאר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה בני־ברק

מגרש  ,414בגוש  ,1237ח״ח  !16ובגוש  ,1206ח״ח ,32
ה ו ד ע ה ל פ י ס ע י פ י ם  5ד־7

¡9 ,10 ,11 ,12 ,15 ,16 ,17 ,31
מגרש  ,415בגוש  ,1206ח״ח :7 ,8 ,11

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

מגרש  ,416בגוש  ,1236ח״ח :2 ,3 ,4
מגרש  ,417בגוש  ,1236ח״ח !6 ,7
מגרש  ,418בגוש  ,1238ח״ח ¡6
מגרש  ,419בגוש  ,1236ח״ח  :1ובגוש  ,1237ח״ח ,17
;15 ,16
מגרש  ,420בגוש  ,1237ח״ח :12 ,13 ,14
מגרש  ,421בגוש  ,1205ח״ח  ,13 ,24 ,26ד:
מגרש  ,422כגוש  ,1205ח״ח ;7
מגרש  ,423בגוש  ,1237ח״ח :12
מגרש  ,424בגוש  ,1205ח״ח ;2
מגרש  ,425בגוש  ,1202ח״ח ;14 ,15 ,19
מגרש  ,426בגוש  ,1206ח״ח ,13,14
כמסומן בצבע חום.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה ,בעירית
אשקלון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ד בטבת התשנ״ג ) 28בדצמבר (1992
ח
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בני וקנין
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה
בני־ברק)להלן  -הועדה( לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם ל״תכנית מפורטת ב.ב/
180״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1962התשל״ד ,עמי  ,268נמסרת בזה הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לעירית בני־ברק )להלן  -העיריה(
לתלוטין לצרכי ציבור וכי העיריה מוכנה לישא וליתן על
רכישת הקרקע האמורה.
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  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תוכע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי העיריה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל
אד 0המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה כה.
תופפת
גוש  ,6122חלקה  ,1105בשטח של  1,492מ״ר ,ברח׳ הרב
מימון בבני־ברק.

ה ו ד ע ה ל פ י ס ע י ף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() '1943 ,להלן -
הפקודה( ,תוזרת בה הועדה המקומית לתכנון ובניה בני־ברק
מכוונתה לרכוש את המקרקעין המתוארים בתוספת ,שביחס
אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,בענין תכנית
1

ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32

1848

היעוד :שטח לבניני ציבור.
העחק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ דוד המלך ,9
בנייברק ,וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י׳ בשבט התשנ׳׳ג ) 1בפברואר (1993
)וומ (3-2
ירחמיאל בדאר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה בני־ברק
ס׳׳ה התשכ׳׳ה ,עמ׳ .307
1

ילקוט הפרסומים  ,4088ד׳ כאדר החשנ״ג25.2.1993 ,

ה ו ד ע ה ל פ י ס ע י פ י ם  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצדכי ציבור(1943 ,
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה , 1965-ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת 158אי״,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2568
התש״ם ,עמ׳  ,40מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
בני־ברק)להלן  -הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לעירית בני־ברק )להלן  -העירית( לחלוטין לצרכי
ציבור וכי העיריה 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
הודשיים 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 לםעיפיזזם את הפיצויים
שהוא חובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.
כן נמסרת כזה הודעה ,כי העיריה 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 את החזקה בה.

חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על םזבת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,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 בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
חטיבות קרקע בגוש  4044פתח־תקוה ,בשטת כמפורט
להלן:
 440מ״ר ,בח״ח ;28
 1,574מ״ר ,בחי׳ח ;29
 774מ״ר ,בח״ח :30
 774מ״ר ,בח״ח :31

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתת־תקוה,
וכל המעונין כדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט׳ בשבט התשנ״ג ) 31בינואר (1993
)חמ (3-2
ניורא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה פתחיתקוה

תוספת
גוש  ,6192חלק מחלקה  ,474המיועדים לדרך ושטח
ציבורי פתוח ,בשטת בולל של  395מ״ר ,בהתאם לתכנית תב״ע
הנ״ל ולפי התשריט שבתיק הבנין.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני־ברק ,רח׳ דוד המלך  ,11בני־ברק ,וכל המעוניץ
בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י׳ כשבט התשנ״ג ) 1בפברואר (1993
)
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ירחמיאל בויאר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה בני״ברק

( 3

הודעה ל פ י סעיפים  5ד ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳יה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מם׳ פת8/1255/א׳ /שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4075התשנ״ג ,עמי  ,1229מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח״חקוה )להלן  -הועדה(,
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
ילקוט הפרסומיט  ,4088ד׳ באדר התשנ׳׳ג25.2.1993 ,

 454מ״ר ,בח״ח ;32
 294מ״ר ,בח״ח ¡33
 1,540מ׳׳ר ,בח״ח :34
 1,350מ״ר ,בח״ח .36

הודעה ל פ י סעיפים  5ד ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצדכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ פת1211/״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2522התשל״ט ,עמ׳  ,1200מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה )להלן  -הועדה(,
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה להלוטין
לצרכי ציבור ,וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת 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
לתיזוק תביעתו שיכללו את פרסי 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 ע
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
סייח החשכ״ה ,עמי .307
1849

תוספת
תמיכת קרקע בשטח של  403מ״ר ,המהווה חלק מחלקה
 32בגוש  ,6406פתח׳תקוה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־תקוה,
וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט׳ בשבט התשני׳ג ) 31בינואר (1993
)חמ (3-2
גיורא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון וכניה פתה־תקוה
ה ו ד ע ה ל פ י ס ע י ף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳יה1965-

סבורה כי בגלל הוראות סעיף  20לפקודה אץ פיצויים או
פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בשל אותם המקרקעין.
כל התובע לעצמו זכות או מוכת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,בין מכוח זכות ובין מתוך
נימוק שייגרם ס ב ל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על סובת 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 ,ואם נתבעים פיצויים 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
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דתוף
לצרכי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשם ,והועדה מורה כזה
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ פת519/״ )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,850התשב״א ,עמי ,1393
תוספת
מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתת־תקוה)להלן
שטח קרקע של כ־ 49.0ד  ,הכולל גוש  ,11231חלקות ,25
 הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכיציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת ,372 ,370 ,368 ,364 ,353 ,298 ,231 ,211 ,210 ,60 ,38 ,33
בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ ;426 ,416 ,389-385 ,383 ,377 ,376 7ח״ח ,225 ,206-202 ,61
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3932התשנ״ב ,עמי  ,211תהיה  ,420 ,419 ,418 ,379כמסומן בתשריט.
לקניינה הגמור והמוחלט של עירית פתח־תקוה מיום פרסום יי׳ב כשבט התשנ״ג ) 3בפברואר (1993
הודעה זו ברשומות.
מרדכי עמר
'
חטיבות קרקע בגוש  ,6400פתת־תקור״ כמפורט להלן:
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל
שטח של  512מ״ד ,המהווה חלק מחלקה :177
שטח של  493מ״ר ,המהווה חלק מחלקה .178
1

2

)

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־תקוה,
וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט׳ בשבט התשנ״ג ) 31בינואר (1993
)חמ (3-4
גיורא ל כ
יושב ראש הועדה המקומיח
לתכנון ובניה פתחיתקוה
ה ו ד ע ה ל פ י ס ע י פ י ם  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מכ/
222״ ,שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים  ,3429התש׳
מ״ז ,עמי  ,1055מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מורדות הכרמל )להלן  -הועדה( הודעה ,כי המקרקעין
המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין למטרה ציבורית
שלה נועדו בתכניות ,והנזכרת בסעיף  20בפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,והועדה
2

ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32
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ה ו ד ע ה ל פ י ס ע י פ י ם  5ד־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים ! 189״ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת ג,478/
שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים  ,936התשכ״ד ,עמ׳
 ,1499מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות
הכרמל )להלן  -הועדה( הודעה ,כי המקרקעין המתוארים
בתוספת דרושים לועדה לחלוטין למסרה ציבורית שלה נועדו
בתכניות ,והנזכרת בסעיף  20לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור()*1943 ,להלן  -הפקודה( ,והועדה סבורה כי
בגלל הוראות סעיף  20לפקודה אין פיצויים או פיצויים
מופחתים עשויים להשתלם כשל אותם המקרקעין.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,בין מכוח זכות ובין מתוך
נימוק שייגרם ס ב ל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,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
י סי׳ת התשכ״ה ,עמ׳ .307
עייר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32
2

ילקוט הפרסומים  ,4088ד׳ באדר החשני׳ג25.2.1993 ,

את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין,
חלקי חלקות ) 26,14,10מקודם  (23בגוש  ,10425הצבוע
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב בצבע חום:
הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף ,ואם נתבעים פיצויים מתוך
חלקי חלקות ) 26,14,10מקודם  (23בגוש  ,10425הצבוע
נימוק שייגרם ס ב ל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
בצבע אדומ.
מופחתים ,ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.
העוען התכנית מופקד במשרדי הועד!־־״ רח׳ הגדוד העברי
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף  ,4קרית מוצקין ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות
לצרכי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשם ,והועדה מורה בזה קבלת קהל.
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.
תופפת
שטח קרקע של כ־ 13.0דונמים ,הכולל חלקות  355ו־358
בגוש ) 11231לשעבר חלקה  13בגוש  11231וח״ח  1בגוש
 ,{11241כמסדמן בתשריט.
י״ב בשבט התשנ״ג ) 3בפברואר (1993
)
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מ 2

'

מרדכי עמר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

( 3

הודעה לפי סעיפים  5ד7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה־1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189וי 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״תכנית מם׳ ק260/א׳״
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3769התש״ן ,עמ׳  ,2878מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה קריות )להלן  -הועדה( ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר 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 ראיוח
לחיזוק תביעתו שיכללו את סרטי 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 מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את התזקה בה.
תוםפת
שטחי קרקע כמפורט להלן:
חלק מחלקה ) 10מקודם חלק מחלקה  (3בגוש ,10425
הצבוע בצבע ירוק ומסומן במספר ;161

י״ב בשבט התשנ״ג ) 3בפברואר (1993
•* לוי
)חמ 2״(3
ע

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קריות

הודעה לפי סעיפים  5ר־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק החכנון
והבניה ,התשכ״ה־ ,'1965ובהתאם ל׳׳תכנית מס׳ ק134/״
)להלן ־ התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה כילקוט
הפרסומים  ,1078התשכ״ד ,עמי  ,1031מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה קריות )להלן ־ הועדה( ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלות לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האקורה ,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
הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
שטח קרקע המהווה חלקה  127בגוש  ,11534הצבוע בצבע
חום מותחם חום כהה ומסומן באות ד .
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ הגדוד העברי
 ,4קרית מוצקין ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות
קבלת קהל.
י״ב בשבט התשנ״ג ) 3בפברואר (1993
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קריות

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

ילקוט הפרסומיס  ,4088ד׳ באדר גתשנ״ג25.2.1993 ,

1851

הודעה על כקשה לחידוש רישום
לפי חוק המקרקעין ,התשכ״ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן .כל אדם המעונין בדבר,
רשאי להגיש התנגדות לחידוש תרישום ,תוך ש^זים יום
מתאריך פרסום הודעה זו .ההתנגדות תוגש בכתב למפקה על
רישום מקרקעין ,אגף רישום והסדר המקרקעין ,מגדל העיר,
רח׳ בן יהודה  ,34ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אתד
נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהחאם לבקשה.
תוספת
מם׳ התיק :חר) 3/93/י-ם(;
העיד :ירושלים:
הרובע או השכונה :אוקשה )זכרון משה(;
תיאור המקרקעין :מגרש מס׳ :26
גוש שומה  ,30066חלקה :32
שטח החלקה 200.08 :מ״ר:
סוג המקרקעין :מולק:
הגבולות:
צפון :דרך:
דרום :דרך:
מזרת :מס׳  24ומם׳ :25
מערכ :דרך:
פרסי הרישום:
ספר  22ירושלים )מ( ,דף ;142
מס׳ השטר 807 :מיום :24.3.1939
מהות הפעולה :תיקון רישום:
המזכה :הרולד הנרי הריס וארתוד כהן:
הזוכה :זאקיה אסיהשווילי:
התלק :בשלמות.
ה ע ר ו ח  :חלקה  32מופיעה בתכנית פרצלציה לפי תיק טאבו
 140/27כמגרש מס׳  .26הרישום הנוכחי נמצא בספר  ,1015דף
.2361
י״ג בשבט התשנ״ג ) 4בפברואר (1993
פנחס לוי
מפקח על רישום מקרקעין

תיקון טעות
בהודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות ,לפי חוק
המקרקעין ,התשכ״ס ,1969-שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4072התשנ״ג ,עמי  ,936בתוספת ,במקום ״ 57,371דונם״
צ״ל ״ 57,531דונם״.
כ״ז בטבת התשנ״ג ) 20בינואר (1993
פנחס לוי
מפקח על רישום מקרקעין

1852

הודעות לפי ח ו ק הליכי תכנון ובניה
)אוואת שעה( ,התער׳ן,1990-
וחוק התכנון והבניה ,החשכ״ה~1965
מ ח ת המרכז
מרחב תכנון מקומי לח־יס

הודעה כדכר הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  (3) 5לחוק הליכי
תכנון ובניה)הוראת שעה( ,התש׳׳ן ,1990-ובהתאם לסעיף 89
לתוק התכנה והבניה ,התשכ׳יה־ ,1965כי במשרדי הועדה
לבניה למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
לודים ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מסי גז/במ,2/195/
שינוי לתכנית מס׳ גז/במ 195/ולתכנית מיתאר מתודת מסי
ת/מ/מ2/3/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :מזור -
גוש  ,4058חלקוה ,27-20 ,18-14 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,4-1
30־,101,100 ,99 ,53 ,48-46 ,45 ,44 ,43 ,40 ,38 ,37 ,36 ,34
 ,115 ,106 ,105ח״ח  !103 ,102 ,90 ,54 ,52-50גוש ,4059
תלקות ,44 ,43 ,40 ,39-35 ,28-26 ,24 ,23 ,22-20 ,7 ,6
 ,77 ,69 ,68 ,66 ,65 ,62 ,61-57 ,55 ,54 ,51-49ח״ח ,12 ,6
 ;130-127 ,79 ,78 ,76 ,73 ,72 ,67 ,52 ,41 ,29גוש  ,4060ח״ח
 ;58 ,56 ,54 ,53גוש  ,4062חלקות ,67 ,49 ,44 ,40-38 ,26 ,22
 ,68ח״ח  ;65 ,64 ,62 ,20גוש  ,4063חלקות ,61-53 ,41 ,40
 ,66 ,63ח״ח .67
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( יעוד קרקע למטרות
האלה (1 :בנייני ציבור (2 :קרית חינוך ומדע (3 :שטח ציבורי
פתוח (4 :איזור מגורים אי (5 :איזור מגורים בי (6 :איזור מרכז
שירותי דרך לתכנון בעתיד (7 :מיתקנים הנדסיים (8 :איזור
מסחרי ומשרדים (9 :אתר עתיקות!  (10דרכים (11 :דרכים
משולבות ושבילים :ב( קביעת הוראות בניה ופיתוח :ג( חלוקה
למיתחמי תכנון וקביעת מספר מרבי של קומות ויחידות
במיתחס :ד( ביטול חלקות קיימוח וחלוקה חדשה בהסכמת
הבעלימ ,כמפורט בתשריט.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך שלושים יום מיום פרסומה של
הודעה זו בעתונות ,למשרדי הועדה לכניה למגורים ולתעשיה
מחוז המרכז ,רת׳ הרצל  ,84רמלה  ,72406סל׳ .08-270170
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
ט״ז בשבט התשנ״ג ) 7בפברואר (1993
דב שיש
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,4088ד׳ באדר התשנ״ג25.2.1993 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
מחוז ירושלים
מרחב חכנון 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 מם׳  ,4302שינוי מס׳  1/91לתכנית מיתאר
מקומית מס׳ 2316״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש
לים ,שכ׳ עיסוויה  -בין קואורדינטות אורך -174.200
 174.260ובין קואורדינטוח רוחב  ,134.280-134.230הכל
על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( יעוד שטח לאיזור
מגורים  5ושינוי יעוד מאיזוד מגורים  5למעבד ציבורי
להולכי רגל־ ב( קביעת קווי בנין חדשים :ג( קביעת אחוזי
כניה מרביים ל־ 50%במגרש חדש מם׳  :1ד( התוויית
מעבר ציבורי להולכי רגל :ה( קביעת חלוקה חדשה.

קומת עמודים והפיכתה לדירות מגורים ,בהתאם לנספח
הבינוי; ב( הגדלת שסחי בניה מרביים ב־ 546מ״ר :ג(
קביעת קווי בנץ תדשים לסגירת קומת עמודים :ד( קביעת
הוראות בדבר פיתוח שטח בצידו המערבי של מגרש חדש
מם׳  :1ה( קביעת הוראות בגין גדרות להריסה :ו( קביעת
הוראות בדבר שסח להניה עם זיקת הנאה לציבור בצידו
המזרחי של מגרש חדש מס׳  :1ז( איחוד וחלוקה חדשה.
כל המעוניין בשינויי החכניות רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבניו או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו ניפגע על
ידי שינויי התכניות ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוף חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל׳  .02-290222המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,רה׳ הלל ,23
־רושלימ .94581
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

) (2״תכנית מס׳  ,4362שינוי מס׳  2/91לתכנית מיתאר
מקומית מם׳ 3276״.

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש
לים ,שכ׳ הבוכרים ,רח׳ רבינו גרשום מס׳  - 19גוש
 ,30084חלקות  ,120-118הכל על־פי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מס׳  ,3908שינוי מם׳  6/90לתכנית מיתאר מקומית מס׳
 ,1138ושינוי מם׳  3/90לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 2803״.

עיקרי הודאות שינוי התכנית :א( שינוי יערו מאיזור
מגורים  3ומאיזור מגורים  3מיוחד לשטח מוסד :ב( קביעת
שימוש בשטח מוסד לפנימיה הכוללת חדרי לימוד ובית
כנסת :ג( קביעת בינוי לתוספת אגף בחזיתו הצפון׳
מערבית של בנין קיים בשטח המיועד למוסד ,בהתאם
לנספח הבינוי :ד( הגדלת מספר הקומות המרבי מ־ 3לי4
במגרש חדש מם׳  ,2בהתאם לבניין הקיים :ה( קביעת בינוי
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי תוואי רח׳ עלי
להקמת בנין מגורים במגרש חדש מם׳  ,1בהתאם לנספח
הכהן על־ידי ביטול קטע מדרך מאושרת בגדה המערבית שלו
הבינוי :ו( הגדלת אחוזי בניה מרביים מ־ 90%ל־222%
וקביעת שטח להרחבת דרך בגדה המזרחית שלו :ב( שינוי יעוד
בשטח מגרש חדש מס׳  2ומ־ 90%לי 101%במגרש חדש
מאיזור מגורים  2ומאיזור מגורים  3לדרך ומדרך לאיזור מגורים
מס׳  :1ז( שינוי קווי בנין וקביעה קווי בנין חדשים
 :3ג( שינוי קווי בנין וקביעת קווי כנין חדשים :ד( איתוד
במגרשים חדשים  1ו־ ,2לרבות קו בנין אפס :ח( ביטול
וחלוקה חדשה.
שטח לחניה בתחומי חלקה  120בגוש  30084וקביעת שטח
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
לתניה פרטית בתחום מגרש חדש מס׳  :2ט( קביעת הוראות
בגין מבנה וגדרות להריסה :י( קביעת הוראות בגין עצים מים  ,4051התשב״ג ,עמי .250
לשימור :יא( איחוד וחלוקה חדשה.
שינוי התבנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
) (3״תכנית מם׳  ,4363שינוי מסי  1/91לתכנית מיתאר לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ירושלים ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים
מקומית מם׳ 3201״.
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש
לים ,שכ׳ תל ארזה ,רח׳ אלקנה מס׳  8,10 ,12 ,14בנין ח׳ י״א בשבט החשנ״ג ) 2בפברואר (1993
 גוש  ,30079חלקות  ,81-78לפי תכנית מס׳  ,3201הכלאליהו סויסה
עליפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
יושב ראע! הועדה המחוזית
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוש׳
ליס ,שכ׳ תל ארזה ,רח׳ עלי הכהן בקטע שבין רח׳ בר־אילן
ורח׳ פנינה)חלק משטח התכנית חל על מגרשים מס׳ ,2,4 ,26
לפי תכנית סס׳  (2803־ גוש  ,30079חלקות ,103 ,102 ,89
 ,114 ,113 ,105,104ח״ח  :117 ,8 ,6גוש  ,30080חלקות ,133
 ,152 ,147 ,146 ,141 ,140ח״ח .196 ,153 ,135 ,134 ,128

עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( קביעת בינוי לסגידת
ילקוט הפרסומים  ,4068ד׳ כאדר התשנ״ג25.2.1993 ,

לתכיי;׳ .״״;*ה מחוז ירושלים
1853

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ן
מחוז תל־אביב
מרתב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחה תל־אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית הנקרא ״תכנית
מסי תממ ,259/שינוי לתכנית מיתאר מקומיח מס׳ תממ/במ-
222-1״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע ומקומם:
קרית אונו  -גוש  ,6494חלקות ,70-68 ,65 ,63-60 ,58-22
ח״ח .72 ,67-66
השינויים המוצעים :א( הסדרת גישה מרח׳ אהרון קציר
לשד׳ בן־גוריון עליידי תכנון מחדש של צומת :ב( איחוד
וחלוקה של שטח ,בהסכמה הבעלים או בלעדיה ,לפי פרק ג׳,
סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה ,החשכ״ה.1965-
הועדה המחוזית בישיבתה מס׳  535מיום 14.12.1992
החליטה להגביל מתן היתרי בניה לפי סעיף  78לחוק בתהום
התכנית עד להפקדת התכנית.
ה׳ בשבט התשנ״ג ) 27בינואר (1993
שמואל לסקר
יושב ראש הועדה המתוזית
לתכנון ובניה מחוז תל־אביב

תו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,רח׳ שםמפפר  ,5נתניה
 ,42402טל׳ .053-336576
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרח בזה הודעה ,בהחאס לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳ הצ42/1/2/ב״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר יונה  -גוש
 ,8118ח״ח  ;11גוש  ,8123ח״ח .12
עיקרי הוראות התכנית (1 :שינוי יעוד משטח מסחרי,
משטח ציבורי פתוח וחלק של דרך לאיזור מגורים עם חזית
מסחרית ושינוי גבולות תכנית מסי הצ (2 ;42/1/2/הכנת
תכנית בינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4000התשנ״ב ,עמי .3010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה שרונים ,וכל המעוניץ רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט״ז בשבט התשנ״ג ) 7בפברואר (1993

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי שרונים

דב שיש
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז המרכז

הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
שרונים ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מם׳ הצ/1-7/
33א ,שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ הצ0/1-7/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :קלנסווה
 גוש  ,7861חלקות  ,36 ,34ח״ח .43 ,42 ,37 ,35 ,33 ,10 ,9עיקרי הוראות שינוי התכניח :א( שינוי יעוד מקרקע
חקלאית לאיזור תעשיה ומלאכה.:ב( פתיחת דרכים :ג( שינוי
יעוד מקרקע חקלאית לאיזור בנייני ציבור ולשטח פרטי פתוח:
ד( קביעת הוראות בניה.
כל המעוניין בשינוי התכנית 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 לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,חוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406סל׳  .08-270170המתנגד ימציא העתק התנגדו־
1854

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
חיפה ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומיח מסי
חפ 1009/ו׳  -בינוי מרכז פנורמה ,שינוי לתכניות מם׳ חפ229/
 תכנית מיתאר חיפה ,חפ - 1400/מיתאר חיפה ,חפ1009/בי -בינוי בשד׳ הנשיא ,חפ1009,/ג׳  -בינוי יפה נוף  -פנורמה,
חפ1009/ה׳  -אתר טיילה הנשיא וחפ1009/ד׳  -מרכזת טלפונים
,
הר הכרמל״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :חיפה,
בין רח׳ יפה נוף ושד׳ הנשיא  -גוש  ,10812חלקי חלקות
132א׳132 ,די :גוש  ,10809ח״ח  ;494 ,77גוש  ,10810ח״ח
 :477גוש  ,10812חלקות  ,250 ,97ח״ח ,185 ,101 ,100 ,94
.254 ,253 ,252 ,187
ילקוט הפרםרמיס  ,4088ד׳ באדר התשנ׳׳ג25.2.1993 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה
התשכ״ה965-ן
עיקרי הוראות שינוי התכנית :איחוד כל השטחים המיוע
דים ל״מדכז פנורמה" למגרש בסיווג אחיד :ביטול מרכזת
טלפונים ,לפי תכנית מס׳ חפ ;1400/שינוי מיקום מעברים
תתיקרקעיים ,גשר וגבולות טיילת :ביטול הריסת בנין על
חלקה ישנה מסי  ,250שימורו וייעודו לבנין ציבורי :ביטול בנין
א 3-בתכנית מס׳ חפ 1009/בי; תיקון בחתך עקרוני ובקו בנין.
כל המעוניין כשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,כבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
דשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
כרשומוח ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ חסן שוקרי
 ,11חיפה  ,31048סל׳  .04-667781המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,רח׳ ביאליק ,3
חיפה  ,31040טל׳ .04-356356

•

התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב,
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
י׳ כשבט התשנ״ג ) 1בפברואר (1993
חיים קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז חיפה

מ ח ה הצפון
מרחב תכבון מקומי מבוא העמקים

הודעות ב ת י הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תיק /026תשנ״ג
בענין ירושת המנוח פרנסס אהרון ,שנפטר בתל־אביב־יפו
ביום כ׳ בחשון התשנ״ג ),(16.11.1992
המבקשת :פרנסס אםתריה.
תיק 94ד/תשנ״ג
בענץ ירושת המנוח בן צבי יעקב ,שנפטר בתל־אביבייפו
ביום י״ד בכסלו התשנ״ג ),(9.12.1992
המבקשת :בן צבי רחל.
תיק /096תשנ״ג
בענין ירושת המנוח דזנאשוילי דוד ,שנפטר באוסטריה
ביום א׳ בחשון התשנ״ג ),(28.10.1992
המבקשת :חנאשוילי ניני.
תיק /926תשנ״ג
בענין ירושת המנוח שגב משה ,שנפסר בתיפה ביום ח׳
בחשון התשנ״ג ),(4.11.1992
המבקשת :שגב מרים.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרח בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ ,1965בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית
מיתאר מקומית מס׳ ג5249/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רינה  -גושים
^^ ;17524 ,17521חלקי גושי• ,17519 ,17514 ,17513 ,17512
^^,17528 ,17526 ,17525 ,17524 ,17523 ,17522 ,17521
.17530 ,17529
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת גבולות תכנית המיתאר:
קביעת יעודים והגבלות לבניה.

תיק /781תשנ״ג
כענין ירושח המנוח לבקוביץ יעקב ,שנפטר בירושלים
ביום ג׳ בסבת התשנ״ג ),(27.12.1992
המבקש :לבקוביץ לביא יחזקאל.
תיק /209תשנ״ג
בענין ירושת המנוח לנדאו יהודה )ז׳ול( ,שנפטר בצרפת
ביום ו׳ בטבת התשנ״ג ),(30.12.1992
המבקשת :לנדאו ז׳נט.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3662התשמ״ט ,עמי .999
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
מבוא העמקים ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תיק /775תשנ״ג
בענין ירושת המנוח שגיא שמואל ,שנפטר בנצרת עלית
ביום י״ז בניסן התשמ״ה ),(8.4.1985
המבקשת :שגיא חנה.
תיק /827תשנ״ג

ד בשבט התשנ״ג ) 26בינואר (1993
אפרים קריצלר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הצפון
ילקוט הפרסומים  ,4088ד׳ באדר התשנ״ג25.2.1993 ,

בענין ירושת המנות צדוק משה ,שנפטר בירושלים ביום
ג׳ בטבת התשני׳ג ),(27.12.1992
המבקשת :אלקיים אהובה.

1855

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ה ו ד ע ו ת )המשך(
תיק /723תשנ״ג
כענין ירושת המנוח מושקוביץ משה אליעזר ,שנפטר
בירושלים ביום כ׳יא בחשון התשנ״ב ),(29.10.1991
המבקשת :מושקוביץ רבקה.
תיק ./523תשנ״ג
כענין ירושת המנוחה ואזנה חסיבה ,שנפטרה בירושלים
ביום כ׳ בטבת התשנ״ג ),(13.1.1993
המבקשת :פרץ חנה וביטון נועה.
תיק /165תשנ׳יג
בעניו ירושת המנוח דפני אפרים ,שנפטר בירושלים ביום
כ׳יה בתשון החשני׳ג ),(21.11.1992
המבקשת :ליזה דפני.
תיק /681תשנ׳׳ג
בענין ירושת המנוח כהן אהרון ,שנפטר בירושלים ביום
כ״ג בחשון התשנ״ג ),(18.11.1992

תיק /675תשנ׳׳ג
בענין ירושת המנוחה גח־פר מלכה ,שנפסרול בירושלים
ביום כ״א באב התשנ״ב ),(20.8.1992
המבקש :יחזקאל גרופר.
תיק /019תשנ״ג
בענץ ירושת המנות טדסקי גד ,שנפטר בירושלים ביום
כ׳יה בתשון התשנ״ג ),(21.11.1992
המבקשת :טדסקי אלדה.
תיק /148תשנ״ג
בענין ירושה המנוח פינקלשטיין הרמך ,שנפטר בתיפה
ביום י׳יב בחשון התשל״ד ),(7.11.1973
המבקש :אבן דן.
תיק /786תשנ״ג
בעבין -רושת המנוחה שבת הלה ,שנפטרה בירושלים ביום
ד׳ בכסלו התשנ״ג ),(29.11.1992
המבקש :שבת מרדכי.
תיק /374תשנ״ג

המבקשת :כהן צביה.
תיק /701תשנ״ג
בענין ירושח המנוח תורקיה גדעון ,שנפטר בירושלים
ביום כ׳ באלול התשנ״ב ),(18.9.1992

בענין ירושת המנוחה כהן חנה ,שנפטרה בירושלים ביום
א׳ בחשון התשנ״ג ),(28.10.1992
המבקש :כהן עמנואל.

המבקשת :תורקיה אורה.

תיק /183תשנ״ג
תיק /719תשני׳ג

בענין ירושת המנוחה בן יחזקאל מזל ,שנפטרה בירושלים
ביום י׳ בטבת התשנ״ג ),(3.1.1993

בענין ירושת המנוח ולנר צפריר ,שנפטר בנחל זרקה
שומרון ביום כ״א בכסלו התשנ״ג ),(16.12.1992
המבקשת :יוכבד ולנר.

המבקש :בן יחזקאל מאיר.
תיק /420תשנ״ג

חיק /585חשנ״ג
בעניו ירושת המנוחה בורשטיין אסתר ,שנפטרה בבלגיה
ביום ב׳ בכסלו התשנ״ג ),(26.11.1992

המבקשת :קדמי שולמית.

המבקש :בורשטיין ישראל.

»

בענין ירושת המנוחה אסולין יונה ,שנפטרה בירושלים
ביום ה׳ בתשון התשנ״ג ),(1.11.1992

תיק /517תשנ״ג

תיק /013תשנ״ג

בענין ירושת המנוח קדוש מרדכי ,שנפטר בירושלים ביום
כ׳ בטבת התשנ״ג ),(26.12.1992

בענין ירושת המנוח כהן סעדיה ,שנפטר בירושלים ביום
י״ג בחשון התשנ״ג ),(8.11.1992

המבקשת :קדוש מזל טוב.

המבקשת :בן שושן שמחה.
תיק /300תשני׳ג

תיק /046תשנ״ג

בענין ירושת המנוח דלמצקי שמואל ,שנפטר בירושלים
ביום י׳ באלול התשנ״ב ),(8.9.1992

בענין ירושת המנוחה פינקלר הגריסה ,שנפטרה בירוש־
לים ביום י״ג בכסלו התשנ״ג ),(8.12.1992

המבקשת :פישלר ברכה.

1856

המבקשת :הדי פינקלר לנדאו.

ילקוט הפרסומים  ,4088ד• באדר התשנ״ג25.2.1993 ,

ב י ת הדין הרבני האזורי בירושלים
ה ו ד ע ו ת )המשך(
תיק /029תשנ״ג

תיק /636תשנ״ג
בענין ירושת המנוח גלבשטיין שלמה ,שנפטר בירושלים
ביום י׳ בכסלו התשנ״ג ),(5.12-1992
המבקש :גלבשמיין אליעזר.

בענין ירושת המנוח נוריאל אברהם זלמן ,שנפטר בירוש
לים ביום י״ב בכסלו התשנ׳יג ),(7.12.1992

תיק /866תשני׳ג
בענין ירושת המנוח פרץ חיים ,שנפטר בירושלים ביום ו׳
בכסלו התשנ׳׳ג ),(1.12.1992

המבקשת :נוריאל מנוחה.
תיק /519תשנ״ג
בענין ירושת המנוחים ווים ויקסור ווויס אורה ,שנפטרו
בראשון לציון ביום ח׳ בטבת התש״ן) (5.1.1990וביום כ״ט
באדר א׳ התשנ״ב ),(4.3.1992
המבקש :וויס יקותיאל.

המבקשת :פרץ גאולה.
תיק /084תשנ״ג
בעני!־ ירושת המנוחה קויהמן לאה ,שנפטרה בירושלים
ביום טי׳ז בכסלו התשנ״ב ),(23.11.1991
המבקש :קויפמן יצחק.

תיק /148תשנ״ג
בענין ירושת המנוחה זרגרי שרה ,שנפטרה בירושלים
ביום ס״ז בחשון התש״ן ),(14.11.1989
המבקש :זרגרי יהושע.

תיק 3ד/9תשנ״ג
בענין ירושת המנוח לוין אברהם ,שנפטר בכפר סבא ביום
א׳ באדר ב׳ התשנ״ב ),(6.3.1992
המבקש :נוסנבוים יוסף.

תיק /120תשנ׳׳ג
בענין ירושת המנוחים כהן דוד וכהן מרים ,שנפטרו
בירושלים ביום י״ב באלול החשמ״ח ) (25.8.1988וביום כ״ה
בםיון התשנ״ב ),(26.6.1992

תיק /525תשנ״ב
בענין ירושת המנוח עוזרי שוקר ,שנפסר בירושלים ביום
כ״ו בכסלו התשנ׳׳ג ),(21.12.1992
המבקשת :עוזרי לולוה.

המבקשת :בן שושן שמחה.

תיק /949תשנ״ג
תיק /817תשנ׳׳ג
בענין ירושת המנוח דיקמן נחום ,שנפטר בירושלים ביום
כ׳׳א בכסלו התשנ״ג ),(16.12.1992

בענין ירושח המנוח בטיל סעדה ,שנפטר במושב נותם
ביום טי׳ו בטבת התשנ״ג ),(8.1.1993
המבקש :שלום בוטל.

המבקש :דיקמן יצחק.
תיק 9ד/5תשנ״ג
חיק /823תשנ״ג
בענין ירושת המנוחים ברמץ ישראל ורבקה ,שנפטרו
בירושלים ביום י״א בסיון התש״ם ) (26.5.80וביום י׳ באב
התשנ׳׳א ),(21.7.1991

בענין ירושת המנוחה הילר ליפקה ,שנפטרה בירושלים
ביום ג׳ בכסלו התשנ׳׳ג ),(28.11.1992
המבקשים :אברהם ויונה הילר.
יצחק אהרון כן־שושן ,מזכיר ראשי

המבקשת :רכטשפר רעיה.
תיק /863תשנ״ג
בענין ירושת המנוח כהן זלמן ,שנפטר בירושלים ביום
י״ס באב התשנ״ב ),(18.8.1992
המבקשת :כהן מרים.
תיק /575תשנ״ג
בענין ירושת המנוחה גרודק זיוית ,שנפטרה בירושלים
ביום י׳ בכסלו התשנ״ג ),(5.12.1992
המבקש :גרודק תמיר.
ללקוט הפרסומים  ,4088ד׳ באדר התשנ״ג25.2.1993 ,

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תיק /454נ׳יג
בענין ירושת המנוח גואט יואב ,שנפטר ביום כ׳יס בכסלו
התשמי׳ב ),(25.12.1981
המבקש :אביו.
אברהם פרץ ,מזכיר ראשי
1857

הודעות מאח הכונס הרשמי
בכית המשפט המחוזי בתל־אביכ

צווי פירור! ואסיפות ראשונות
פ״ח5741/
מם׳ החברה :חפ.51-102005-9/
שם החברה :עצמון א.מ .ציוד ) (1984בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ הרצל  ,9אזור.
בית המשפט המחוזי של :תליאביב־יפו ,ת״א .301/92
תאריך צו הפירוק :כ״ז בחשון התשנ״ג ).(23.11.1992
תאריך הגשת הבקשה :א׳ בתמוז התשנ״ב ).(2.7.1992
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י׳ בניסן התשנ״ג
) ,(1.4.1993במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה ,14
חל־אביב.
שעות האסיפות (1 :נושים בשעה  (2 :10.00משתתפים בשעה
.10.15
פ״ח 5742
מם׳ החברה :חפ.51-101092-8/
שם החברה :לב מנוע ,שירותי תחבורה בע׳׳מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :שד׳ יהודית  ,20תל־אביב.
ביח המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .411/92
תאריך צו הפירוק :ה׳ בכסלו התשנ״ג ).(30.11.1992
חאריך הגשח הבקשה :ח׳ באלול התשנ׳׳ב ).(6.9.1992
היום והמקום לאסיפות ראשונות :א׳ בניסן החשנ״ג
) ,(23.3.1993במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ בךיהודה ,14
תל-אביב.
שעות האסיפות (1 :נושים בשעה  :11.00ב( משתתפים בשעה
.11.15

שעות האסיפות (1 :נושים בשעה  (2 ;13.00משתתפים בשעה
.13.15
פ״ח5736/
מס׳ העמותה.58-3-560 :
שם העמותה :זמרי קמארן  -עמותה.
מען המשרד הרשום :רה׳ אבן־גבירול  ,22תל־אביב.
בית המשפט המתוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .171/92
תאריך צו הפירוק :ט׳יו בחשון התשנ״ג ).(11.11.1992
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ בניסן התשנ״ב ).(6.4.1992
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ב באדר התשנ״ג
) ,(15.3.1993כמשרד הכונס הרשמי ,רה׳ בןייהודה ,14
תל־אביב.
שעת אסיפת בושים :בשעה .13.30

צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פר׳ 11374
שם החייב ,תיאורו ומענו :צבי בושי ,ת״ז ,0821258-1
חשמלאי ,רח׳ השר משה  ,83רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תליאביבייפו ,ת״א .2107/91
תאריך צו כינוס :כ״ו בחשון התשנ״ג ).(22.11.1992
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ בטבת התשנ״ב ).(10.12.1991
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט׳ בניסן התשנ״ג
) ,(31.3.1993בשעה  ,13.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
בן־יהודה  ,14תל־אביב.

פר׳ 11373
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף בושי ,ת׳יז  ,05293128-4יצרן
פ״ח5735/
נברשוח ,רח׳ יצחק אלחנן  ,8רמת־השרון.
מס׳ החברה :חפ.51-151170-1/
בית המשפט המתוזי של :תל־אביבייפו ,ת״א .2108/91
שם החברה :זריז שיפוצים בע״מ  -בפירוק.
תאריך צו כינוס :כ״ו בחשון התשנ״ג ).(22.11.1992
מען המשרד הרשום :רח׳ חטיבת גבעתי  ,16רעננה.
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ בטבת התשנ״ב ).(10.12.1991
בית המשפט המחוזי של :חל־אכיבייפו ,ח׳׳א .212/92
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך צו הפירוק :ה׳ בתשון התשנ״ג ).(1.11.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט׳ בניסן התשנ׳׳ג
תאריך הגשת הבקשה :א׳ באייר התשנ״ב ).(4.5.1992
) ,(31.3.1993בשעה  ,13.30במשרד הכונס הרשמי ,רת׳
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ב׳ בניסן התשנ״ג
בןייהודה  ,14תל־אביב.
) ,(24.3.1993במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ בךיהודה ,14
פר׳ 11384
תליאביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :ירון ראובן אסא ,ת״ז ,0699579751
שעות האסיפות (1 :נושים בשעה  (2 :13.30משתתפים בשעה
תעשיין ,רח׳ רקנטי  ,10חל־אביב.
.13.45
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .551/92
תאריך צו כינוס :י׳ בטבת התשנ״ג ).(3.1.1993
פ״ח5748/
תאריך הגשת הבקשה :ט״ו בכסלו התשנ״ג ).(10.12.1992
מס׳ החברה :חפ.51-123771-1/
בקשת נושה או חייב :בקשת הכונס הרשמי.
שם החברה :משאבי מדבר חולי בע״מ  -בפירוק.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ה באדר התשנ״ג
מען המשרד הרשום :רח׳ ז׳בוטינסקי  ,88רמתיגן.
ביה המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .376/92
) ,(18.3.1993בשעה  ,12.00באולם בית הרופא ,רח׳
תאריך צו הפירוק :כ״ז בכסלו החשנ״ג ).(21.12.1992
הפטמן  ,1תל־אביב.
תאריך הגשת הבקשה :כ׳ באב התשנ״ב ).(19.8.1992
ט״ז בשבט התשנ״ג ) 7בפברואר (1993
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ג׳ בניסן התשנ״ג
) ,(25.3.1993במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה ,14
חיה כרם
סגן הכונס הרשמי
תליאביב.
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פר׳ 11375
שם החייב ,תיאורו ומענו :צבי אברהם ,ת״ז  ,6758482סוחר,
ניהל עסק לשיווק מוצרי צריכה ,רח׳ פנחס  ,64רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תליאביב־יפו ,ת״א .391/92
תאריך צו כינוס :כ״ו בחשון התשנ״ג ).(22.11.1992
תאריך הגשת הבקשה :כ׳יו באב התשנ״ב ).(25.8.1992
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ׳׳ה באדר התשנ״ג
) ,(18.3.1993בשעה  ,13.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
כן־יהודה  ,14תל־אביב.

פרי 11363
שם החייב ,תיאורו ומענו :מאריציו קופים ,ת״ז ,1320562-0
אופה ,רח׳ ההסתדרות  ,2אזור.
בית המשפט המתוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .95/92
תאריך צו כינוס :א׳ בתשון התשנ״ג ).(28.10.1992
תאריך הגשת הבקשה :י״ט באדר א׳ התשנ״ב ).(23.2.1992
בקשת נושה א ו חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ט באדר התשנ״ג
) ,(22.3.1993בשעה  ,13.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
בן־יהודה  ,14תל־אביב.

פר׳ 11382
שם החייב ומענו :שמחה גרידינגר ,ת״ז  ,0230674רח׳ שלמה
המלך  ,82תל׳אביב.
^ פר׳ 11376
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .200/92
| ^ ש ם החייב ,תיאורו ומענו :יפה אברהם ,תי׳ז  ,5401338-8עקרת
תאריך צו כינוס :ג׳ בטבת התשנ״ג ).(27.12.1992
בית ,רח׳ פנחס  ,64רמת־גן.. .
תאריך הגשת הבקשה :כ״ד בניסן התשנ״ב ).(27.4.1992
בית המשפט המתנז^-שלריתל־אביבייפו ,ת״א .392/92
בקשת נושה או תייב :בקשת נושה.
.וזאריץ־^ד־כינום :כ׳יו בחשון התשנ״ג ).(22.11.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א׳ בניסן התשנ״ג
־־־" תאריך הגשת הבקשה :כ״ו באב החשנ״ב ).(25.8.1992
) ,(23.3.1993בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי ,דח׳
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
בן־יהודה  ,14תל־אביב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ה באדר התשנ״ג
) ,(18.3.1993בשעה  ,13.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
פר׳ 11370
בן־יהודה  ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :צורי ונטורה ,ת׳׳ז ,04130819-8
^__^נהג^^וד^גפן  ,6גינות שומרון.
פד׳ 11364
בית המשפט המדזוד־^לr^tל־אב^^^Jsr׳א ,373/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :אדריאן קופיט ,ת״ז ,1319831-2
)—~~~7JLYA1A992
תאריך צו כינוס :ט׳׳ו בחשון התשנ״ג
אופה ,רח׳ ראש־פינה  ,3חולון.
תאריך הגשת הבקשה :י״ב באב התשנ״ב ).(11.8.1992
בית המשפט המחוזי של :תליאביבייפו ,ת״א .96/92
י כקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס :א׳ בחשון התשנ״ג ).(28.10.1992
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ס״ז באדר התשנ׳׳ג
תאריך הגשת הבקשה :י״ט באדר א׳ התשנ״ב ).(23.2.1992
) ,(9.3.1993בשעה  ,12.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
בקשת נושה או תייב :בקשת החייב.
בן־יהודה  ,14תל־אביב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ט באדר התשנ״ג
) ,(22.3.1993בשעה  ,13.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
,
פר׳ 11372
בךיהודה  ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף בן׳־יאודרת״ז  ,68626654ניהל
חנות נעליים ,רח׳ אופיר  ,3רמת-השרון.
 £ן ר י 11365
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת׳׳א .81/92
 0מ ז ם החייב ,תיאורו ומענו :אייל )פלביו( קופיט ,ת״ז -6
תאריך צו כינוס :י״ס בחשון התשנ׳׳ג ).(15.11.1992
 ,1319829סוחר ,ניהל עסק לייצור ושיווק מוצרי מזון
תאריך הגשת הבקשה :ז׳ באדר א׳ התשנ״ב ).(11.2.1992
מוקפאים ,רח/ההסתדרות  ,2אזור.
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו ,ת״א .97/92
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ט באדר התשנ״ג
תאריך צו כינוס :א׳ בתשון התשנ״ג ).(28.10.1992
) ,(12.3.1993בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
תאריך הגשת הבקשה :י״ט באדר התשנ״ב ).(23.2.1992
בן־יהודה  ,14תל־אביב.
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ׳׳ט באדר התשנ״ג ס״ז בשבט התשנ״ג ) 7בפברואר (1993
) ,(22.3.1993בשעה  ,13.30כמשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חיה כרם
בךיהודה  ,14תל־אביב.
סגן הכונס הרשמי
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פר׳ 11362
שם התייבת ,תיאורה ומענה :אהובו :שביט ,ת״ז ,1056757
לבורנטית ,רח׳ הסנהדרין  ,42חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביבייפו ,ת״א .306/92
תאריך צו כינוס :כ״ט בתשרי החשנ״ג ).(26.10.1992
תאריך הגשת הבקשה :ז׳ בתמוז התשנ׳יב ).(8.7.1992
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ז באדר התשנ״ג
) ,(10.3.1993בשעה  ,13.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
בךיהודה  ,14תליאביב.
פרי 11369
שם החייב ,תיאורו ומענו :יהודה לוץ ,ת״ז  ,05276497ניהל
עסק לצרכניה ,מושב בחלים.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב׳יפו ,ח״א .1997/90
האריך צו כינוס :ט״ו בחשון התשנ״ג ).(11.11.1992
תאריך הגשת הבקשה :כ״ט בתשרי התשנ״א ).(18.10.1990
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :יי׳ז באדר התשנ״ג
) ,(10.3.1993בשעה  ,13.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
בךיהודה  ,14תל־אביב.
פר׳ 11367
שם החייב ,תיאורו ומענו :ישראל נפרץ ,ת״ז ,9661182
יהלומן ,רח׳ דון יוסף נשיא  ,5נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .290/92
תאריך צו כינוס :ח׳ בחשון התשנ״ג ).(4.11.1992
תאריך הגשת הבקשה :כ״ג בםיון התשנ״ב ).(24.6.1992
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאו־-יך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ח באדר התשנ״ג
) ,(11.3.1993בשעה  ,13.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
בךיהודה  ,14תל־אביב.
פרי 11371
שם החייב ,תיאורו ומענו :זאב יורקכיץ ,ת״ז  ,6422918מסעדן,
רח׳ משה שרת  ,5חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .346/92
תאריך צו כינוס :י״ט בחשון התשנ׳יג ).(15.11.1992
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח בתמוז התשנ״ב ).(29.7.1992
בקשת בושה או תייכ :בקשת התייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״א באדר התשנ״ג
) ,(14.3.1993בשעה  ,13.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
בךיהודה  ,14תל־אביב.

ביטול צו כינוס
פר11070/
שם התייב ,תיאורו ומענו :יצתק סאלם ,ת״ז  ,02574713מסעדן,
רח׳ שלום אש  ,12הדר יוסף ,תל־אכיב.
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בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו ,ת״א /88ל.64
תאריך הצו לכינוס :יי׳ג בטבת התשמ״ט ).(21.12.1988
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים.
תאריך הביטול :י״ב בשבט החשנ״ג ).(3.2.1993

ביטול צו כינוס ופשיטת רגל
פ״ר 11120
שם החייב ,תיאורו ומענו :ישראל שפיר ,תי׳ז  ,7667141מנהל
חברה לשעבר ,רח׳ חבקין  ,62חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו ,ת״א .882/89
תאריכי הצווים לכינוס ופשיטת הרגל :ל׳ בסיון התשמ״ט
) ,(3.7.1989ז׳ בטבת התש״ן ).(4.1.1990
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים.
תאריך הביטול :כ״ב באדר א׳ התשנ״ב ).(26.2.1992

צו הכרזת חייב כפושט רגל
פר11209/
שם החייב ,תיאורו ומענו :יצחק בריל ,ת״ז  ,5163039בעל
חנות לנעליים ,רח׳ הכרמל  ,55כפר־סבא.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביביינ׳ו ,ת״א .1949/90
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :ה׳ בשבט התשנ״ג
).(27.1.1993
ט׳יז בשבט התשנ״ג ) 7בפברואר (1993
חיה כדם
סגן הכונס הרשמי

בכית המשפט המחוזי בחיפה

ביטול צווי כינוס ופשיטת רגל
פר8629,
שם החייב ,תיאורו ומענו :דניאל אריה ,ת״ז ,5200162-5
חקלאי ,מגן שאול .61
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק אזרחי .609/91
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה .י
תאריך הביטול :ד׳ בטבת התשנ״ג ).(28.12.1992
פר8401/
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמואלוב אלי ,ת״ו ,11359619-1
קבלן עבודות מתכת ,צה״ל  ,7/13קרית־ים.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק אזרחי .153/91
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
תאריך הביטול :ד בטבת התשנ״ג ).(30.12.1992
ו׳ בשבט התשנ׳׳ג ) 28בינואר (1993
לבנה בר־עוז
סגן הכונס הרשמי
•לקוט הפרסומים  ,4088ד׳ באדר התשנ״ג25.2.1993 ,

הודעות מ א ת הכונס הרשמי
ביטול צווי כינוס ופשיטת רגל

צווי כינוס ,פשיטת רגל ואסיפה ראשונה

פר8464/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אליה יהודה ,ת״ז  ,5048032-6פועל,
שכ׳ ג׳  ,527/3טבריה.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק אזרחי .363/91
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
תאריך הביטול :ט׳׳ז באלול התשנ״ב ).(14.9.1992

תיק  ,8839ת״א 150/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :אכגיל נסים ,ת״ז ,06180374-8
פקיד ,שכונת השקדים ,כפר תבור.
בית המשפט המחוזי :חיפה.
תאריך הגשת הבקשה :ו׳ באייר התשנ״ב ).(9.5.1992
תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :ד׳ בשבט התשנ״ג
).(26.1.1993
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ז באדר התשנ״ג
) ,(10.3.1993בשעה  ,11.00במשרד הכונס הרשמי ,רה׳
חסן שוקרי . ,2חיפה.

פר8635/
שם החייב ,תיאורו ומענו :סרתאן כנען ,ת״ז  ,5478968כפר
טמרה.
בית המשפט המחחי :נצרת ,תיק אזרחי .1237/91
 £ת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
^ ר י ך הביטול :י׳יב בטבת התשנ״ג ).(5.1.1993

פר8415/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ואקד מוחמד ,ת״ז  ,5327639פועל
בנין ,רח׳  ,111נצרת.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק אזרחי .230/91
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לדעה.
תאריך הביטול :ז׳ בטבת התשנ״ג ).(31.12.1992

פר8410/
שם התייב ,תיאורו ומענו :אבו שקראה סמיח ,ת״ז ,2108095-7
חקלאי ,כפר מג׳אר.
בית המשפט המחוזי :נצרח ,חיק אזרחי .851/90
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים.
תאריך הביטול :ט׳ בחשון התשנ״ג ).(5.11.1992

פר8407/
החייב ,תיאורו ומענו :קעדאן עבד אלתי ,ת״ז ,5574646-5
^ ^ פ ו ע ל  ,באקה אל־גרבייה.
בית המשפט המתוזי :תיפה ,תיק אזרחי .564/90
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
תאריך הביטול :י״ט בטבת התשני׳ג ).(12.1.1993

פר8538/
שם החייב ,תיאורו ומענו :באשיה איברהים ,ת״ז ,2038625-6
פועל ,סמטת אליהו הנביא  ,11חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק אזרחי .1102/91
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לדעה.
תאריך הביטול :י״ט בטבת התשנ׳׳ג ).(12.1.1993

ילקוט הפרסומים  ,4088ד באדר התשנ״ג25.2.1993 ,

תיק  ,8845ת״א 1401/91
שם החייב ,תיאורו ומענו :אבו רוקן אמאל ,ת״ז ,05049327-9
מג׳דל שמס ,רמת הגולן.
בית המשפט המחוזי :נצרת.
תאריך הגשת הבקשה :י׳ באייר התשנ״א ).(24.4.1991
תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :ד׳ בשבט התשנ״ג
).(26.1.1993
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״א באדר התשנ״ג
) ,(14.3.1993בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
תיק  ,8848תי׳א 914/91
שם החייב ,תיאורו ומענו :זגורי אברהם ,ת״ז ,05782234-8
דרך העמק  ,622/2מגדל העמק
בית המשפט המחוזי :נצרת.
תאריך הגשת הבקשה :י״א בכסלו התשנ״ב ).(18.11.1991
תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :ו׳ בשבט התשנ״ג
).(28.1.1993
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ׳׳ח כאדר התשנ״ג
) ,(21.3.1993בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקר׳  ,2חיפה.
תיק  ,8849ת״א 88/92
שם התייב ,תיאורו ומענו :אלמקייס דוד ,ת״ז ,06759273-3
סבלות ,שפרינצק  ,2קרית שמונה.
בית המשפט המחוזי :נצרת.
האריך הגשח הבקשה :י״ח כאדר ב׳ התשנ״ב ).(23.3.1992
תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :ו׳ בשבט התשנ״ג
).(28.1.1993
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ח באדר התשנ״ג
) ,(21.3.1993בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
י״ב בשבט התשנ״ג ) 3בפברואר (1993
לבנה בר־עוז
סגן הכונס הרשמי

1861

הודעות מ א ת הכונס הרשמי
צווי כינוס ,פשיטת רגל ואםיפה ראשונה
תיק  ,8850ת״א 62/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :כילאני מרינה ,ת״ז ,01442268-7
שושנים  ,1104/13נצרת עיליח.
בית המשפט המחוזי :נצרת.
תאריך הגשת הבקשה :כ״ז באדר א׳ התשנ״ב ).(2.3.1992
תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :ו׳ בשבט התשנ״ג
).(28.1.1993
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ח באדר התשנ״ג
) ,(21.3.1993בשעה  ,11.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
תיק  ,8851ת״א 66/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :אוחנה מיכאל ,ת״ז ,06841151-1
מפיק ואמרגן ,גבעת המורה  ,387/9עפולה.
בית המשפט המחוזי :נצרת.
תאריך הגשת הבקשה :כ׳׳ט באדר א׳ התשנ״ב ).(4.3.1992
תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :ו׳ בשבט התשנ״ג
).(28.1.1993
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ׳יט באדר התשנ״ג
) ,(22.3.1993בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,רת׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.

תיק  ,8852ת׳׳א 68/92
שם החייב ,תיאורו ומענו :פראן סוהייל ,ת״ז ,05945743-2
מלצר ,14/117 ,נצרת.
בית המשפט המחוזי :נצרת.
תאריך הגשת הבקשה :ל׳ באדר א׳ התשנ״ב ).(5.3.1992
תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :ו׳ בשבט התשנ״ג
).(28.1.1993
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ט באדר התשנ״ג
) ,(22.3.1993בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.

תיק  ,8853ת׳יא 170/92
שם התייב ,תיאורו ומענו :מחאמיד מוסטפא ,ת״ז ,05997813-0
פועל בנין ,מעאויה.
בית המשפט המחוזי :חיפה.
תאריך הגשת הבקשה :י״א בשבט התשנ״ג ).(2.2.1993
תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל :י״א בשבט התשנ״ג
).(2.2.1993
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ז׳ בניסן התשנ״ג),(29.3.1993
בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן שוקרי ,2
חיפה.

1862

בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע
צו פירוק ומועד א ס י פ ו ת נושים ו מ ש ת ת פ י ם
ת׳׳א  ,1322/92פ״ת  ,2115מס׳ פרסום 23/93
שם החברה :הר טל בדאון ניהול בע״מ  -בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ .51-150480-5
מען משרדה הרשום :שד׳ הנשיאים ,מרכז רסקו ,ת״ד ,779
באר־שבע .84108
תאריך מתן צו הפירוק.25.1.1993 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ,21.3.1993 :בשעה ,10.30
במשרד הכונס הרשמי ,שדי הנשיאים  ,11מגדל שבע,
באר־שבע.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ,21.3.1993 :בשעה ,10.00
במשרד הכונס הרשמי ,שד׳ הנשיאים  ,11מגדל ש ב ע ^
באר־שבע.

צווי כ י נ ו ס נ כ פ י ם ו ה כ ר ז ת פ ש י ט ת ר ג ל
פר ,6366/מס׳ 16/93
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלסורי סמי ,ח״ז  ,53840674נהג,
שכונה  29בית מסי  ,33כפר רהט.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ) 1516/92פר.(6366/
תאריך הגשת הבקשה :ה׳ בחשון התשנ״ג ).(1.11.1992
בקשת הייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ת בטבת
התשנ׳׳ג ).(21.1.1993
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י׳ית באדר התשנ״ג
) ,(11.3.1993כשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שד׳ הנשיאים  ,11באר־שבע.
פר ,6369/פר ,6370/מס׳ 15/93
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :בוקרים משה ,ת״ז
 ,067986729נהג :בוקרים רחל ,ת״ז  ,067986737עקדת
ביח  -רח׳ הפלמ״ח  ,2559/20אשדוד.
בית המשפט המחוזי של :בארישבע ,ת״א ) 1453/92פר^^(6369/
IP
) 1454/92פר.(6370/
תאריך הגשת הבקשה :י״א באלול התשנ׳יב ).(9.9.1992
בקשח הנושים או החייבים :בקשת החייבים.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטה רגל :כ״ז בטבת
התשנ״ג ).(20.1.1993
חאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י׳יח באדר התשנ״ג
) ,(11.3.1993בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שד׳ הנשיאים  ,11בארישבע.
ו׳ כשבט התשנ״ג ) 28בינואר (1993
ש׳ אנקוד־שניר
םגן הכונס הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,4088ד• באדר התשנ״ג25.2.1993 ,

הודעות מ א ת הכונס הרשמי
צווי כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל
פר ,6377/מס׳ 19/93
שם החייב ,תיאורו ומענו :מנשה מאיר ,ת״ז ,056037518
משווק מחשבים ,וינגייט  ,74/9ת״ד  ,1010באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר-שבע ,ת״א ) 1410/92פר/
. (6377
תאריך הגשת הבקשה :כ׳ באב התשנ״ב ).(19.8.1992
בקשת חייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ה בטבת
התשנ״ג ).(18.1.1993
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ב באדר התשנ״ג
) ,(15.3.1993בשעה  ,09.30במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7ש ד הנשיאים  ,11באר־שבע.

•

פר ,6378/מם־ 20/93
שם החייבת ,תיאורה ומענה :אלימלך ג׳ולייט ,ת״ז
 ,067297572מזכירה ,886/12 ,אילת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ) 1529/92פר/
. (6378
תאריך הגשת הבקשה :י׳׳ג בחשון התשנ״ג ).(9.11.1992
בקשת חייבת או נושה :בקשת החייבת.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ב׳ בשבט התשנ״ג
).(24.1.1993
 תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ב באדר התשנ״ג) ,(15.3.1993בשעה  ,12.00במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7ש ד הנשיאים  ,11באר־שבע.
פר ,6379/מם׳ 25/93
שם החייב ,תיאורו ומענו; אדרי אברהם ,ת״ז ,6137943-4
פועל כנין ,נוד .אשכול  ,502/8שדרות.
ביח המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ) 1311/92פר.(6379/
תאריך הגשת הבקשה :י״ד בסיון התשנ׳יב ).(15.6.1992
כקשת חייב או נושה. :בקשת החייב.
.אריך צו כינוס נכסים והכרזה פשיטח רגל :ה׳ בשבט התשנ״ג
).(27.1.1993
.אריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ כניסן החשנ״ג
) ,(24.3.1993בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שדי הנשיאים  ,11באר־שבע.
פד ,6380/מס׳ 26/93
שם התייבת ,תיאורה ומענה :מקס אסתר ,ת״ז ,050626746
פקידה ,דחי כנדת  ,92/2אשדוד.
כית המשפט המחחי של :באר־שבע ,ת״א ) 1526/92פר.(6380/
תאריך הגשח הבקשה :ח׳ בחשון התשנ״ג ).(4.11.1992
בקשת חייבת או נושה :בקשת החייבת.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ בשבט התשנ׳׳ג
).(28.1.1993
חאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ בניסן התשנ״ג
) ,(24.3.1993בשעה  ,11.00במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שד׳ הנשיאים  ,11באר־שבע.
ילקוט הפרסומים  ,4088ד׳ באדר התשנ״ג25.2.1993 ,

פר ,6393/פר ,6394/מס׳ 36/93
שמות החייבים ,תיאורם ומעבס :אסייג דוד ,ת״ז ,7974901
צבע :אסייג שרה ,תי׳ז  ,6838921עקרת בית  -רחוב רבינו
תם  ,13באר־שכע.
בית המשפט המחוזי של :באד־שבע ,ת׳׳א ) 1548/92פר,(6393/
) 1547/92פר.(6394/
תאריך הגשת הבקשה :י״ט בהשון התשב״ג ).(15.11.1992
בקשת הנושים או החייבים :בקשת החייבים.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ט׳ בשבט התשנ״ג
).(31.1.1993
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ו׳ בניסן התשנ״ג
) ,(28.3.1993בשעה  ,09.00במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שד׳ הנשיאים  ,11כאר־שבע.
פר ,6385/מם׳ 28/93
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלוש שמואל ,ת״ז  ,061198354נהג,
רח׳ האלה  ,30קרית־גת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ) 1343/92פר.(6385/
תאריך הגשת הבקשה :י״ב בתמוז התשנ״ב ).(13.7.1992
בקשת חייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכםים והכרזת פשיטת דגל :ו׳ בשבט התשנ׳יג
).(28.1.1993
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ בניסן התשנ״ג
) ,(24.3.1993כשעה  ,12.30במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שד׳ הנשיאים  ,11באר־שבע.
פר ,6384/מם׳ 29/93
שס החייב ,תיאורו ומענו :גולדאפל יוסף ,ת״ז ,011657525
שומר ,רח׳ רחבת צפח  ,6/1באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ) 1553/92פר.(6384/
תאריך הגשת הבקשה :י״ג בחשון התשנ״ג ).(9.11.1992
בקשח חייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ בשבט התשנ״ג
).(28.1.1993
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ בניסן התשנ״ג
) ,(24.3.1993בשעה  ,09.30במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שד׳ הנשיאים  ,11באר־שבע.
פד ,6383/מם׳ 27/93
שם החייבת ,תיאורה ומענה :אמסלם ליזס ,ת״ז ,026045666
פועלת ,רח׳ רבי עקיכא  ,2605/17אשדוד.
בית המשפט המחוזי של :באדישבע ,ת״א ) 1500/92פר.(6383/
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח בתשרי התשנ״ג ).(25.10.1992
בקשת חייבת או נושה :בקשת התייבת.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת דגל :ו׳ בשבט התשנ״ג
).(28.1.1993
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ בניסן התשנ׳יג
) ,(24.3.1993בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי ,מגדל
 ,7שדי הנשיאים  ,11באר־שבע.
ט״ז בשבט התשנ״ג ) 7בפברואר (1993

ש׳ אנקור־שניר
סגן הכונס הרשמי
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הנ׳יל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  ,2.2.1993נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את התבדה בפירוק מרצון ולמנות את
מרדכי קרש ,עו״ד ,רה׳ בן־יהודה 6דא /תל־אביב ,למפרק
החברה.

הודעה בדכר אסיפה סופית

כל נושה שיש לו תביעוח נגד החברה הנ״ל יגיש למשרד
המפרק את תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  21יום מיום
פרסום הודעה זו.

)ח׳יפ (51-004204-7
)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף )338ב( לפקודת החברות ,כי
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתקיים ביום ,10.6.1993
בשעה  ,09.00במשרדו של רו״ח איתן הורנשסיין ,רח׳ הר סיני
 ,1תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח סופי ומהן הסברים לגביו,
ולצורך קבלת החלטה מה לעשות במסמכי החברה ובספריה.
סימה שפילכרג
יונה סטבפקי
מפרקות
מליבר

חכרה לנכסים בע״מ

מ׳ קרש ,עו״ד ,מפרק

אהרונוב נ.ש.ר .נכסים להשכרה בע״מ
)ת״פ (51-058574-8

)ח״פ (51-082448-5

)בפירוק מרצון(

הודעה כדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה כדבר אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,שאסיפה כללית סופית של התברה
הנ״ל תתכנט ביום  ,28.3.1993בשעה  ,17.00במשרדו של
המפרק עו״ד ד״ר מ׳ קניאל ,ש ד חן  ,57תליאביב ,לשם הגשת
דו״ח על ניהול הפירוק ,המראה מה נעשה בנכסי החברה.

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
החברה הנ״ל ,שנועדה והתכנסה כהלכה ביום ,1.2.1993
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון
ולמנות את עו׳יד רבקה ברוט ,ת״ז  ,08630329דתי גרוזנברג
 ,27תל־אביב ,למפרקת יחידה של החברה.

^

ד״ר מ׳ קניאל ,עו״ד ,מפרק

על נושי החברה להוכיח את חובותיהם או להגיש למפרקת
הנ״ל את תביעוחיהם חוך  30יום מיום פרסום הודעה זו.
רבקה ברוט ,ער׳ד ,מפרקת

חלסה  256ב ג ו ש  6123ב ע ״ מ
)ח׳׳פ (51-034528-3

א.ח.ז .בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-002001-9

הודעה בדבר אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,שאסיפה כללית סופיח של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,28.3.1993בשעה  ,18.00במשרדו של
המפרק עו״ד ד״ר מ׳ קניאל ,שד׳ חן  ,57תל־אביב ,לשם הגשת
עו״ד ,מפ
קניאל,
דו״ח על ניהול הפירוק ,המראהד׳׳ר
החברה.
בנכסי
מהמ׳נעשה

הודעה כדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה ,לפי פקודת החבדוח ]נוסח חדש[,
התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין של ההברה
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