רשומות

ילקוט הפרסומים
כ׳׳ב בכסלו התש״ס

4828

ו ב ד צ מ ב ר 1999

עמוד

עמוד
מינוי נציגת שר המשפטים וממלאי מקומה לפי חוק
התכנון והבניה

1518

מינוי חוקרי נוער לפי חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת
1518
ילדים(

4

מינוי קציני מבחן למבוגרים

1519

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות
לפרסומת מסחרית

.1519
3Z15

מינוי ממונה על הגביה ומינוי פקידי גביה

1518

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה

1518

תיקון הודעות בדבר קביעת מועד לבחירות מיוחדות
לראש המועצה המקומית יאנות-גית ולראש
המועצה המקומית בםרא-םמיע

הודעות בדבר רכישת קרקעות לערבי ציבור

1523

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

1527

8ו15

הודעות לפי חוק הירושה

1532

אכרזה בדבר החלפת סעיפים בתקנים רשמיים

8ו5ו

הודעה מאת רשם האגודות השיתופיות

1535

הודעה בדבר הרכב המועצה הדחית יבנה

9ז15

מינוי קציני מבחן לנוער

1519

הודעות מאה האפוטרופוס הכללי

1535

הודעות מאת הכונס הרשמי

1536

מינוי נ ע מ ת ש ר המשפטים וממלאי מקומה

מינוי עוזרי פקיד שומה

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים )7א (7xו־48א לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-אני ממנה אח רחל שיבר לנציגת
שר המשפטים בועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ואת עמנואל נווה ורונית עמיאל לממלאי מקומה.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 229לפקודת מס
הכנסה' ,אני ממנה את עובדי אגף מם הכנסה ומס רכוש
ששמותיהם מפורטים להלן ,לשמש עוזרי פקיד שומה לענין
סעיפים  ,150 ,145ו5ו ו־52ו לפקודה האמורה:

ב• בכסלו התש״ס ) 11בנובמבר (1999
יוסף ביילין
)חמ (3-7
שר המשפטים
— —
י סייח התשב״ה ,עמי .307

מינוי חוקרי נוער
לפי תוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( ,התשט״ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני הראיות
)הגנת ילדים( ,התשט״ו ,'1955-ולאחר התייעצות עם הועדה
שהוקמה לפי הסעיף האמור ,אני ממנה לחוקרי נוער את:

השם

מס׳ זהות

לאה שלום
שרון טלי
עוזי בלטאי
זהבה זוהר
ליאה רתמים
גדי גרשוני

054852555
028887735
055040208
028027530
025560541
303673867

ז׳ בכסלו התש״ס ) 16בנובמבר (1999
)תמ (3-171
אברהם נבייגה( שוחט
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120

גאנם פטמה ,ת״ז  - 025905175כפר מרגיה

י

וותד אסעד ,ה״ז  - 057549339כפר גית

תיקון הודעות ב ד ב ר קביעת מועד לבחירות
מיוהדות ל ר א ש המועעה המקומית יאנוח-ג׳ת
ולראש המועעה המקומית בסרא-סמיע

טמסית מרסל ,ת״ז  - 025774480אילת
עזאם מראם ,ת״ז  - 033900333ירושלים
ו• בכסלו התש״ם ) 15בנובמבר 999ו(
)חמ (3-401
—.ס״ח התשט״ו ,עמי .90

יוסף בייליז
שר המשפטים

ו

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה
לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(',
אני ממנה את עובד הציבוו בן־דוד יצחק ,ה״ז ,54597083
לממונה על הגביה ואת עובד הציבור ירון ישראל ,ת׳׳ז
 ,22177968לפקיד גביה.
מינויו של גדעון גבע  -בטל.
2

ו׳ בכסלו התש״ם ) 15בנובמבר (1999
אברהם )בייגה( שוחט
נחמ (3-18
שר האוצר
י חוקי א״י ,ברך בי ;1379 ,סייח התשל״ג ,עמי .46
י״פ התשנ״ח ,עמי .2661
5

מינוי פקיד גביה
לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(',
אני ממנה את עובדת הציבור רבקה תורש ,ת״ז ,053999033
לפקיד גביה.
ז׳ בכסלו התש״ס ) 16בנובמבר (1999
אברהמ )בייגה( שוחט
)חמ (3-18
שר האוצר
י חוקי א״י ,ברך ב׳ ,עמי  ;1379ם״ח התשל״ג ,עמי .46

1518

p

לפי חוק הרשויות המקומיות )בתירות ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( ,התשל׳יה5-ל19
בהודעתי בדבר קביעת מועד לבחירות מיוחדות לראש
המועצה המקומית יאנוח-גית מיום כ״ה בתשרי התש״ס )5
באוקטובר  '(1999ובהודעתי בדבר קביעה מועד לבחירות
מיוחדות לראש המועצה המקומית כסרא-סמיע מיום י״ד
בחשון התש״ס ) :4באוקטובר  , (1999במקום ״סעיף 24א)ב^(
לתוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( ,התשל״ה975-ר׳ יבוא ״סעיף )3אץ (2לחוק
הרשויות המקומיות )בחירות מיוחדות( )תיקוני חקיקה(,
התשני׳ח 1998-־.
2

5

כ׳׳ה בתשון התש-ס ) 4בנובמבר (1999
)חמ (3-709
נתן שרנסקי
שר הפנים
י״פ התש״ס ,עמי .704
י׳יפ התש״ם ,עמ׳ .1089
ם־ח החשנ״ח ,עמי .147
1

5

!ן

אכרזה ב ד ב ר החלפת סעיפים בתקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,ההשי׳יג1953-
בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג953-ו' ,אני
מודיע כי מכון התקנים הישראלי התליף ,באישורי ,את
הסעיפים או הפרקים בתקנים הרשמיים האלה:
.1

סעיפים  201עד  204בפרק ב׳ של תקן ישראלי ת״י 58ו
 מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים )גפ״מ( :מאגרים,מאוקטובר  1987וגליונות התיקון ממרס  ,1992מאוגוסט
 1997וממרס :1998

י

ס״ח ההשי״ג ,עמי  ;30התשל׳׳ט ,עמי 34־ ,התשנ״ת ,עמ׳
.52

ילקוט הפרסומים  ,4828כ״ב בכסלו התש״ם1.12.1999 ,

.2

פרק ב׳ )למעט סעיף  (2.6של תקן ישראלי ת״י - 462
הספקה מרכזית של גזים פתמימניים מעובים )גפ׳ימ(
לבנינים שאינם בנינים להעשיה ,למלאכה או לחקלאות
 -ממרס ;1996

.3

פרק ב׳ )למעט סעיף  (2.6של תקן ישראלי ת״י - 792
מיתקנים להספקה של גזים פחםימניים מעובים )גפ״מ(
לבנינים לתעשיה ,למלאכה ולחקלאות  -מאוקטובר
997ו:

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשב״ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח
חדש[ ,התשכ״ט969-ד' ,אני ממנה את הרשומים מטה להיות
קציני מבחן למבוגרים:
רונית נאור ,ת״ז  - 051766397מחוז תל אביב
אלה םורקוש ,ת״ז  - 17277138מחו :תל אביב
אבי םידס ,ת״ז  - 25271800מחוז תל אביב

במקומם בא:
תקן ישראלי ת״י  158חלק  - 1מיתקנים
פחמיםניים מעובים )גפ״מ( מאגרים ,מנובמבר .1999
כ׳׳ה בחשון התש״ס ) 4בנובמבר (1999
)חמ (3-95

לגזים

לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[,
התשל״א1971-
אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לחוק
שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל״א 1971 -י,
קבעתי שהמועצה הדתית יבנה תהיה בת שבעה חברים
והרכבתי אותה כדלהלן:
השם

055952840
022346878
054780127
056670045
069543684
057776791
076857747

י״ז בחשון התש״ס ) 27באוקטובר 999ו(
)חמ (3-140
יצחק בהן
השר לעניני דתות
ם״ח התשל״א ,עמי  ;130התשנ״ה ,עמי .157
1

מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ״ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח
חדש[ ,התשכ״ט ,'1969-אני ממנה את חניתה חיימוביץ ,ת״ז
 ,029056231לקצינת מבחן לנוער.
כ״ח בחשון התש״ס ) 7בנובמבר (1999
)חמ (3-141

אליהו ישי
שד העבודה והרווחה

דיני מדינת ישראל ,נוסת
התשל״א ,עמי .83

כ״ח בחשון התש״ס ] 7בנובמבר ¡1999

דן בהן

הודעה ב ד ב ר הרכב המועצה הדתית יבנה

גבריאל אביטן
יוסף באבאי
רחמים דוידי
דב ווסקובויניק
משה לסרי
דורון סובחי
יאיר שגב

קרן אשכנזי ,ת״ז  - 029475779מחוז תל אביב
אליהו ישי
י ־
שר העבודה והרווחה
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמי  ;312ס״ח
התשל״א ,עמ׳ .88

) ח מ

שר התעשיה והמסחר

מם׳ זהות

מיכל מחט שמיר ,ת־ז  - 31870256מחוז תל אביב

חדש  ,14עמי  ;312סי׳ח

ילקוט הפרסומים  ,4826ב״ב בכסלו התש״ס1.12.1999 ,

י

 4ו

( 3

הודעה ב ד ב ר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות
לפרסומת מסחרית
לפי חוק העונשין ,התשל״ז1997-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי' לפי סעיף )231א() (1לחוק
העונשין ,התשל״ז7-ל) 19להלן  -החוק( ,נתתי היתר
לעריכת הגרלות לפרסומת מסחריה לחקופה של שנה החל
ביום כ״ב בחשון התשנ״ט ) 1בנובמבר  (1999בתנאים
המפורטים בתוספת.
2

הגדרות
.1

בתוספת זו -

״בן משפחה״  -בן זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות:
״גוף ציבורי"  -מוסר ציבורי כהגדרתו בסעיף  9לפקודת מס
הכנסה  ,עמותה ,כמשמעותה בחוק העמותות ,התש״ם-
 *1980משרד ממשלתי בהגדרת משרד בחוק שירות
המדינה )מינויים( ,התשי״ט , 1959-רשות מקומית
ותאגיד שהוקם על פי חוק:
5

־

״הגרלה״ ו״הימור״  -כמשמעותם בסעיף  224לחוק:
״הגרלה לפרסומת מסתריה״  -בל הגרלה שעורך ההגרלה
עורך לפי היתר זה במסגרת מבצע שיווק מסוים ,ואשר
ביצועה מיועד לעודד את מכירותיו או את אספקת
שירותיו של עורך ההגרלה ,לפי הענין ולרבות הגרלת
קניון;
״הגרלת קניון״  -הגרלה לפרסומת מסחרית הנערכת על ידי
מנהל קניון בהשתתפות כל החנויות והעסקים
שבקניון;
״הממונה״  -המנהל הכללי של משרד האוצר;
י״פ התשנ״ח ,עמי .4170
ס״ח התשל״ז ,עמ• .226
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ם״ח התש״ם ,עמי .210
ם״ח התשי״ט ,עמי .86

1519

)ב( כל עורך דין וכל רואה תשבון כשיר להתמנות
מפקח ,זולת אם הממונה קבע אחרת לפי סעיף
.25

״סופם השתתפות״  -טופס ,לרבות כרטיס או דבר אחר,
בדפוס או בכתב ,המאשר או מעיד על השתתפות
בהגרלה ,לרבות על השתתפות בתחרות בתנאי
להשתתפות בהגרלה:
״יום תום מבצע השיווק״  -היום התשעים מיום הפרסום
הראשון במבצע שיווק כלשהו ,ואם תקופת המבצע
קצרה מחשעים ימים  -היום האחרון של המבצע שבו
נעשה פרסום;

)ג(

המפקח יודיע לממונה על הסכמתו לשמש מפקת
קודם לתחילת מבצע השיווק" ,לפי הטופס
שבנספח.

)ד(

תפקידיו של המפקח יכללו:
)(1

״מבצע הגרלות״  -עריכת הגרלה או הגרלות לפרסומת
מסחרית במסגרת מבצע שיווק מסוים במשך תקופה
שאינה עולה על  120ימים רצופים ,לרבות יום שלא
נערכה בו הגרלה ,התל ביום הפרסום הראשון של מבצע
השיווק וכלה ביום עריכת ההגרלה האחרונה על ידי
עורך ההגרלה;

) (2הכנה והגשה של דו״ח
בסעיפים  20ו־  21להלן:
) (3פיקוח על מבצע השיווק:

״מבצע שיווק״  -פרסום הגרלה או הגרלוח לפרסומת
מסחרית במשך הקופה שאינה עולה על  90ימים
רצופים לרבות יום שלא נעשה בו פרסום ולרבות חלוקת
טופסי השתתפות:
״מנהל קניון״  -תאגיד המנהל קניון ואשר מספק שירותים
לכלל החנויות והעסקים שבקניון:
״מפקח״  -מי שמונה בידי עורך הגרלה לפקח על ביצוע
מבצע השיווק ועל ניהולה ועריכתה של הגרלה
לפרסומת מסתרית בהתאם לתבנית ההגרלה ולתנאי
תוספת זו:

פיקות על ביצוע ההגרלות:

)(4

פיקוח על פרסום תכנית ההגרלות;

)(5

פיקוח על פרסום תוצאות ההגרלה;

)(6

פיקות על אספקת עותק של תכנית ההגרלה,
בלא תשלום .במהלך תקופת מבצע ההגרלות
בידי עורך ההגרלה ,לבל מי שיבקש זאת בכל
מקום שבו נמכרים הטובין או השירותים;

)ד(

פיקוח על ביצוע ההגרלות:

(8

טיפול בפניות הציבור למידע או בירורים לגבי
הביצוע והתנאים של הגרלה כלשהי במבצע
השיווק.

מועד הגרלה

״עוזר לעורך הגרלה״  -מי שעוזר לעורך ההגרלה בעריבת
ההגרלה ,במבצע השיווק ,בהפצה טופסי ההשתתפות
ובהדפסתם ,למעט המפקח ,ולענין הגרלת קניון  -גם
החנויות והעסקים שבקניון:

.3

״עורך הגרלה״  -מוכר טובין או ספק שירותים אשר ביצוע
ההגרלות במסגרת מבצע הגרלות מיועד לעודד את
מכירותיו או את אספקת שירותיו ,לפי הענק וכן מנהל
קניון:

הגדלה על פי טופס השתתפות

״פרסום״  -פרסום מודעה בכתב ,בדפוס ,ברדיו ,בטלוויזיה,
או בבל דרך אחרת;
״קניון״  -ריבוז של  20חנויות או יותר ששטחם ברוטו 500
מטרים רבועים לפחות כאשר החנויוח נמצאוה במפלס
אחד או יותר עם כניסות משותפות תחת קורת גג
אחת.
״תבנית הגרלה״  -לענין בל הגרלה במבצע השיווק ,פרטי
ההגרלה לפרסומת מסחרית ,לרבות השם של עורך
ההגרלה ,של המבצע ושל ההגרלה ,מועד ומקום
שיוגרלו ,הנהלים להשתתפות
עריכתה ,הפרסים
בהגרלה ,הנהלים לביצוע ההגרלה ,שיטת ההעלאה
בגורל ,השם והכתובת של המפקת ,מועד ודרך פרסום
תוצאות ההגרלה ,במקרה של הגרלה מיידית  -הסיכוי
לזכות בפרסים ובמקרה של הגרלת קניון  -שמות בל
ההנויות והעסקים שבקניון.
מינוי מפקח ותפקידיו
.2

המפקח

כאמור

.4

הגרלה במסגרת מבצע הגרלוח תבוצע לא יאוחר מתום
 30ימים מיום תום מבצע השיווק או  120ימים מהיום
שבו פורסם הפרסום הראשון במבצע השיווק ,לפי
המוקדם שביניהם.
במסירת טופס
שהשתתפות בה תלויה
הגרלה
השתתפות בדרך כלשהי ,לא תיערך לפני שחלפו 14
ימים לפתות מהיום האחרון שבו חולקו טופסי
ההשתתפות.

פ0ק זמן בין הגרלות
.5

עורך הגרלה לא יערוך מבצע שיווק או מבצע הגרלות
אלא אם כן חלפו לפחות  120ימים מיום ההגרלה
האחרונה במבצע ההגרלות האחרון שהוא ערך ,ואולם
לא יערוך ולא יפרסם עורך ההגרלה יותר משני מבצעי
הגרלות במשך שנה קלנדרית כלשהי.

הגרלה של שני גופים יחד
.6

הגרלה לפרסומה מסחרית הנערכת בידי או בשם שני
גופים או יוחר יחד תיחשב ,לענין סעיף  sכהגרלה של
כל אחד מהגופים ולצורך זה ,לענין הגרלת קניון,
ייחשבו בל חנות ועסק שבקניון כעורך הגרלה.

פרסים
.7

)א( עורך ההגרלה יפרסם את תכנית ההגרלה בדפוס
באחת או יותר מדרכים אלה:

)א( עורך הגרלה ימנה מפקח־ לפקח על מבצע השיווק
ומבצע ההגרלות.
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) (1בעיחון יומי לא פחות מ־ד ימים לפני עריבה
ההגרלה הראשונה במבצע ההגרלוח ואם
מבצע ההגרלות ימשיך לתקופה שמעל 30
ימים רצופים ,יפרסם עורך ההגרלה את
התבנית פעם גוכפת סמוך לתהילת כל תקופה
של  30ימים נוספים החל ביום הפרסום
הראשון:
)(2

במשך כל תקופה מבצע ההגרלות ,בהודעה
בולטת לעין בבל מקום שבו נמכרים הטובין
או ניתנים השירותים;

)(3

בהודעה אשר תישלת בדואר לבל קונה או
מקבל שירותים ולכל מי שהוצעה לו קניית
הטובין או השירותים;

) (4לענין הגרלת קניון ,במשך כל תקופת מבצע
ההגרלות ,בהודעות בולטות לעין בקניון ובכל
תנות ועסק שבקניון:
) (5בדרך אחרת שקבע הממונה להבאת פרטי
תכנית ההגרלה לידיעת בל קונה הטובין או
השירותים ולידיעה בל מי שהוצעה לו קניית
הטובין או השירותים ,וזאת על פי בקשת
עורך ההגרלה שהוגשה לממונה  60ימים
לפתות לפני חחילת מבצע השיווק.
)ב( כל מודעה או פרסום בדפוס או בכתב הנוגע
להגרלה כלשהי במבצע הגרלות תבלול את
המענים המדויקים שבהם ניתן להשיג עותקים של
תכנית ההגרלה ,אח השם המלא של כל אחד
מעורכי ההגרלות ושל המפקח וכן הודעה כי
ההגרלה נערכה בהתאם להיתר כללי זה.
איסור לדרוש תשלום
.8

לא יידרש תשלום בכסף או בשווה בסף בעד הזכות
להשתתף בהגרלה לפרסומת מסתריה.

איסור העלאת מחירי המבצע
.9

הותנתה השתתפות בהגרלה בקניית טובין או שירותים,
לא יעלה מתיר הטובין או השירותים על מחירם של
טובין דומים או שירותים דומים שנמכרו או סופקו או
שהוצעו למכירה בידי עורך ההגרלה סמוך לפני עריבת
ההגרלה.

חלוקת פרסים מזערית

זבות השתתפות לגבי טובין ושידותיס דומים
 .12עורך הגרלה לא ימכור ,לא יספק ולא יציע למבור או
לספק טובין או שירותים דומים לטובין או לשירותים
שהוצעו במשך תקופת מבצע ההגרלות .אלא אם בן
ניתנה גס לגבי הטובין והשירותים הדומים זבות
להשתתף בהגרלה.
איסור מניעת השתתפות
 .13עורך הגרלה לא ימנע את השתתפותו של מי שזכאי
להשתתף בהגרלה על פי תכנית ההגרלה.
אי־השתתפות מקורבים
4ו .לא ישתתפו בהגרלה עורך ההגרלה ,עוזר לעורך
ההגרלה ,המפקח .מנהליהם ,שותפיהם ,עובדיהם ובני
משפחותיהם.
איסור הטעיה
 .15לא יעשו עורך ההגרלה ועוזר לעורך ההגרלה דבר -
במעשה או במחדל ,בכתב או בעל פה בכל דרך אחרת
 העלול להטעות משתתף בהגרלה בבל ענין מהוחיהנוגע בתבנית ההגרלה או במבצע השיווק.
ביצוע ההגרלה
 .16כל הגרלה תבוצע לפי תכניה ההגרלה ,במקום ובמועד
שנקבעו בתכנית ההגרלה ובנוכתות המפקח או מי
שהוא מינה לצורך זה.
תוצאות הגרלה
לו) .א( תוצאות ההגרלה יפורסמו פעמיים בעיתון יומי או
בדרך אחרת שאישר הממונה על פי בקשה לבך
שתוגש לו חודש ימים לפחות לפני תחילת מבצע
השיווק :בפרסום יפורטו שמותיהם של הזוכים בכל
פרס ששוויו עולה על  35שקלים חדשים או סכום
אחר שיודיע עליו הממונה וכן המקום האמור
בסעיף  ,(6)21שבו ניחן יהיה לעיין בדו״ח המפקח,
ובנוסף תישלח הודעה על הזביה בכל פרם לזוכה
בדואר רשום .אם הפרם לא ניתן בעת הזכיה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,אם פרסום שמות
הזוכים בפרסים באמור בו יהווה עבירה על פי דין,
ייעשה פרסום שמותיהם של הזוכים בדרך אחרת
שיקבע הממונה על פי בקשה לבך שתוגש לו
חודש ימים לפחות לפני תחילת מבצע השיווק.
מועד קבלת הזכיה

 .10שותפו בהגרלה גם טופסי השתתפות שלא חולקו ,ידאג
עורך ההגרלה לכך ש־ 75%לפחות מכל סוג של
יחולקו
ההגרלה,
בתכנית
שהובטחו
הפרסים
למשתתפים.

 .18זוכה יהיה זכאי לקבל אח הפרס שהוא זכה בו תוך
הקופה שלא חפחה מ־ 30ימים מיום פרסום תוצאות
ההגרלה לפי סעיף .17

תכלית הגרלה

קבלת הפרסים לא מותנית

ו ו .לא תבוצע הגרלה לפרסומת מסחרית אם תכליתה
העיקרית היא ההגרלה אי ההימור כשלעצמם ,או אם
היא קשורה ,במישרין או בעקיפין ,לתוצאות של
משחקים ותחרויות בספורט ,משחק אסור או להימור
כלשהו שאינו הגרלה.

 .19קבלת הפרסים לא תהיה מותנית בתשלום ,בפעולה או
בתנאי נוסף כלשהו.
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דז״׳דז
) .20א( המפקח ימסור לממונה דין וחשבון חתום בידו,
בצירוף העתק תבניה ההגרלה והעחקים של כל
מודעה והודעה שפורסמו במסגרת מבצע השיווק
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המתייחסים להגרלה וכן העהק מכתבו של המפקח
בהתאם לסעיף )2ג( ואישור קבלתו של הממונה
)להלן  -הדו״ח(.
)ב( הדו״ת יימסר בתוך  30ימים מיום ביצוע כל הגרלה
ואם הדו״ח מתייחם ליותר מהגרלה אחת ,יימסר
דו״ח פעם בחודש לפחות עד תום  30ימים מיום
ביצוע ההגרלה האחרונה הנכללת בדד׳ח.
)ג(

עותק מכל דו״ח יעמוד לעיון הציבור כשעות
העבודה הרגילות במשרד המפקח ובמשרד עורך
ההגרלה לחקופה של  90ימים לפחות מיום מסירתו
לממונה.

)ד( המפקח ישמור על הדו״ח במשך תקופה של שלוש
שנים מיום תום מבצע השיווק ,ויספק עוחק ממנו
למשרד האוצר ולמשטרת ישראל ,לפי בקשתם,
בתוך  14ימים ממועד הבקשה.
פרטי הדו״ת
 .21דו״ח המפקה יודפס באמצעות מדפסת ,מכונת כתיבה
או בדפוס והדפים לא יהיו כרוכים כדי לאפשר
סריקתם; הדו״ח יכלול אח הפרטים הבאים בדבר
ההגרלה או ההגרלות לפרסומת מסחרית שאליהן הוא
מתייחם:
)ו(

יום הפרסום הראשון של מבצע השיווק ,פרטי דרך
פרסום תכנית ההגרלה ואישורו של המפקח
שתבנית ההגרלה פורסמה כאמור בסעיף ד או
בסעיף 23־,

בהתאם
בוצעה
שההגרלה
) (2אישור
ההגרלה ,ואם לאו  -פרטי הליקויים;

לתכנית

)(3

דרך הפיקוח של המפקח על ביצוע ההגרלות:

)(4

הוצאת עורך הגרלה מתחולח ההיתר
 .24סבר הממונה ,בהמלצת ועדה שהסמיך לצורך זה )להלן
 ועדה ההגרלות( ,כי עורך הגרלה שעורך הגרלה לפיהיתר זה לא עמד בחנאיו ,רשאי הממונה לקבוע בי
היתר זה או היתר כללי אחר שיבוא במקומו ,לא יחול
על עורך ההגרלה לתקופה שקבע ושלא תעלה על המש
שנים מיום החלטה הממונה :בטרם תיתן המלצה
כאמור תיתן ועדת ההגרלות הזדמנות סבירה לעורך
ההגרלה להשמיע את טענותיו לפניה.
פסילת מפקח
 .25סבר הממונה ,בהמלצת ועדת ההגרלות ,כי מפקח על
הגרלה או מבצע הגרלות לא מילא את תפקידיו
בהתאם להיתר זה ,רשאי הממונה לקבוע בי אוהו
מפקח לא יהיה רשאי לשמש מפקח לפי היתר זה או
לפי היתר כללי אחר שיבוא במקומו ,לתקופה שקבע
ושלא תעלה על חמש שנים מיום החלטת הממונה:
בטרם תיתן המלצה כאמור תיתן ועדת ההגרלות
למפקח הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו לפניה.
פרסום פסילה
 .26החלטת
ברשומות.

לפי

הממונה

סעיפים 24

ו־25

תפורסם

נספח

)סעיף )2ג«
לכבוד
המנהל הכללי ,משרד האוצר,
ת״ד ,13195
ירושלים 91131
מבצע הגרלות של חברת

בשם

שמותיהם ומעניהם של הזוכים בפרסים ומספרי
טופסי ההשתתפות שעלו בגורל ופרטי הפרסים:

.1

) (5פרטי פרסום תוצאות ההגרלה ואישור תוצאות
ההגרלה פורסמו כאמור בסעיף ;17

אני מודיע בזה כי קיבלתי על עצמי לשמש מפקח על
מבצע ההגרלות הנ״ל.

.2

עיינתי בתוספת להיתר הכללי ,שפורסם בילקוט
הפרסומים  ,4828התש״ס ,עמי  ,1519וידוע לי כי אני
אישית אחראי לפיקוח על תוכן תכנית ההגרלה,
והפרסומת במסגרת מבצע השיווק ,וגס על אופן ביצוע
מבצע השיווק ומבצע ההגרלות במטרה להגן על
הציבור.

סייג לגבי גוף עיבורי

.3

 .22היתר זה אינו חל על הגרלה לפרסומת מסחרית שעורך
גוף ציבורי ,ולא ייכלל שם של גוף ציבורי בפרסום
כלשהו הקשור להגרלה לפרסומת מסחרית.

אני מתחייב למלא את המוטל על המפקח בתוספת
להיחר הכללי ובמו בן לדאוג שעורך ההגרלה ימלא את
המוטל עליו.

)(6

כתובות משרדי עורך ההגרלה והמפקת שבהם
יוכל הציבור לעיין בדו״ח ,כאמור בסעיף )20ג(;

)ד( במקרה שפרס כלשהו לא נמסר לזכאי עד למועד
הדו״ח  -פרטי כל פרם כזה וסיבת אי מסירתו.

פרסום הגדלה מקומית
 .23על אף האמור לעיל ,אם מכירת הטובין או אספקת
השירותים של עורך ההגרלה תיעשה בהחום השיפוט
של עיריה או מועצה מקומית אחת בלבד ,אזי מותר
יהיה לבצע פרסום בעיתון מקומי הנמכר בתחום
העיריה או המועצה המקומיה שבו נערבה ההגרלה,
במקום פרסום בעיתון יומי.
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.4

הפרסום הראשון במבצע השיווק יבוצע ביום

.5

המועד האחרון שבו נערכה הגרלה על ידי עורך
ההגרלה לבד או יחד עם אחרים במבצע הגרלות קודם
היה ביום

.6

]במקרה של הגרלת קניון[ החנוית והעסקים בקניון
הס:

ילקוט הפרסומים  ,4828כ״ב בכסלו התש״ס1.12.1999 ,

)ו(
)(2
עו״ד/רו״ח

שם מלא של המפקח

שם .כתובה ומם׳ טלפון של המשרד או המעביד
תאריך
ב׳ בחשון התש״ס ) 12באוקטובר (1999
אברהם בן־בסט
)חמ (3-831
המנהל הכללי של משרד האוצר

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה
לפי פקודת הסטטיסטיקה ]מסח חדש[ ,התשל״ב1972-
לפי סעיף  16לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[,
התשל״ב־ , 1972אני מודיע בי מדד המחירים לצרכן לחודש
אוקטובר  999ו היה כמפורט להלן:
י

)(1
)(2
)(3

המדד על בסיס ממוצע  408.7878 - 1987נקודות:

)(4

המדד על בסיס ממוצע  725.5983 - 1985נקודות:

)(5

המדד מקושר לבסיס ספטמבר 25,710.640.85 - 1951
נקודות.

תוספת
ירושלים ־ שכ׳ גבעת משואה  -מגרש מם׳  99לפי
תב״ע 2955ב הידוע בגוש  ,30423ח״ח  ,1בשטח של ב־דד3,6
מ״ר ,במסומן בצבע אדום בתשריט התכנית המאושרת.
העתק תשריט התבנית מופקד במשרדי הועדה
בעיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
ב״ד בחשון ההש״ם ) 3בנובמבר (1999
) ח מ

2

־

אחוד אולמד״
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

( s

מסף יהב
־
הסטטיסטיקן הממשלתי
דיני מדינת ישראל .נוסת חדש  ,24עמי  ;500ה״ח
התשל״ח ,עמי .201

) ח מ

8 5 2

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות }רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,ההשב״ה965-ו
בתוקף סמכוחה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1905-ובהתאם לתכנית מם׳  ,4300שינוי
מס׳  50/91לתכנית המיתאר המקומית לירושלים מם• 62
ושינוי מס׳ ו9׳  1לתכניות מיתאר מקומיות מס• 927א,1299 ,
1362א1651 ,1651 ,1642 ,ב2081 ,2081 ,ד2932 ,א 3409 ,ו־ ,3551
1

ת׳ בכסלו התש״ם ) 17בנובמבר (1999
.

ב ה

•

המדד על בסיס ממוצע  106.8 - 1998נקודות:
המדד על בסיס ממוצע  168.8508 - 1993נקודות:

י

כן נמסרה כזה הורעה כי הועדה מתכוונת לקניה מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

( 3

הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד
לפקודת הקרקעוח )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחיק התכנון
והבניה .התשכ׳׳ה?65-ו' ,ובהתאם לתכנית מס 2935ב .שינוי
מם׳  9/91לתבנית מיתאר מקומית לירושלים ושינוי מס׳ 1/91
לתכניות מס•  2024ומס׳ 2935א ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,393:התשנ״ב ,עמי ) 213להלן -
התבנית( ,מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים )להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לועדה להלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה
מזבנה לישא וליחן על דבישת הקרקע האמירה.
,

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך .נדרש לשלוח לועדה,
בחוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוח ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו אה פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

ילקוט הפרסומים  ,4828ב״ב בכסלו התש״ס1.12.1999 ,

שהודעה בדבר אישורה פורסמה כילקוט הפרסומים ,4131
התשנ״ג ,עמי ) 3796להלן  -התכנית( ,מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים 1להלן  -הועדה( ,הודעה
בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור ,ובי הועדה 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,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוח ,הרצאה על
זכותו או על טובח ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא הובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מהכוונה לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד אח החזקה
בה.

ירושלים  -גוש  ,30137ח״ח  ;109 ,101גוש  ,30148חיית
 ;13-11 ,8-4גוש  ,30156ח״ח  ,10 ,6-4וו ,10 .חלקה 17
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

1525

בשלמות ,ח״ח 8ז ,חלקה 9ו בשלמות ,ח״ח  ,20ו,44 ,38 ,31 2
 ,50-48חלקה  51בשלמוח .ח״ח  ,52חלקה  77כשלמות ,ח״ח
 ,79 ,78חלקות  88-86בשלמות ,ח״ח  ,96 ,94-89בשטח של
ב־ 22,378מ״ר ,כמםומן בצבעים חול ,אדום ,ירוק ,בתשריט
התכנית המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרל־י
בעיריית ירושלים .וכל מעוניין רשאי לעיין בו
העבודה הרגילות.

הועדה
בטעות

כ״ג כחשון ההש״ס ) 1בנובמבר (1999
) ח מ

־

2

אהוד אולמרט
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

( 5

הודעה לפי סעיפים  sו־ד
לפקודת הקרקעות !רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי  ,2855שינוי
מם׳  1/91לתבניות מיתאר מקומיות לירושלים מס׳ ,992 ,62
1012 ,1002א1042 ,1042 ,א1252 ,1083 ,1078 ,ב1252 ,ג,1299 ,
1413 ,1413א1413 ,ב1505 ,א1505 ,ג1505 ,ד,1762 ,1733 ,1719 ,
5 ,2675 ,2524 ,2081 ,2005/6 ,2002ד26א ,2860 ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה כילקוט הפרסומים  ,4279התשנ״ה ,ע מ
) 1707להלן  -התכנית( .׳מוסרת בזה הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה ירושלים )להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בהוספה דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי
הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
י

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסים הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לתיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטח לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא הובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת כזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנוח מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דהוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
ירושלים  -גוש  ,30147ח״ח ,128 ,126 ,109 ,65 ,57
כמסומן בצבע חום מוחהם בקו חום בהה בחשריט התכנית
המאושרה.
העתק תשריט החכניח מופקד במשרדי הועדה
בעיריית ירושלים ,ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
כ״ג בחשון ההש״ס ) 2בנובמבר (1999
'

1

ח

מ

י" -

2

3
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ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ ,307
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אהוד אולמרט
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי עיבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ ממ) 3005/להלן  -החבנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה כילקוט הפרסומים  .3534התשמ״ח ,עמי וגו ז,
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון
)להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת
דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן
במקרקעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח
לועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
הרצאה על זכותו או על טובה ההבאה אשר לו במקרקעין
האמורים .בצירוף ראיוח לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
הרישיס ,אם ישנו .בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב
הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.
בן נמסרה בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד אה
החזקה בהם.
הוספת
גוש  ,3628חלקה  60בשלמות.
העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בעיריית ראשון
לציון .וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ב בחשון התש״ס ) 1בנובמבר 999ו(
נ ח מ

2

־

מאיד ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

( 5

—
ס׳׳ת התשכ״ה ,עמ׳ .307

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה .התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי .סעיפים 89ו ו־90ד לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתבנית מיתאר פת/
8/1255א )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4075התשנ״ג ,עמי  ,1229מוסרת כזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
י

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
ם״ח ההשכ״ה ,עמי .307

ילקוט הפרסומים  ,4828כ״ב בכסלו ההש״ם1.12.1999 ,

זכיהו או על טובת ההניןה אשר לו בקרקע האמורה ,בעירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אס ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בעיריית חדרה,
ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ת׳ בתשון התש״ס ) 18באוקטובר (1999
2

< ח מ

בן נמכרת בזה הורעה בי ה-עדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערבי עיבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימכור מיד את
החזקה בה.

"

ישראל סדז
יישב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חררה

! 5

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לערבי עיבור(943 ,ז
ולפי חוק התכנון והבניה ,ההשב״ה־1965
כתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת תר/י>,81
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומי• ,3838
התשנ״א ,עמי  ,2719מוסרה בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה )להלן  -הועדה( ,הודעה בי הקרקע המתוארת
בתוםפח דרושה לועדה לחלוטין לצרבי עיבור ,וכי הועדה
מוכנה לשאת ולתת על רכישה הקרקע האמורה.
י

פתח הקוה  -גוש  ,6321ח״ח  ,31בשטח של  294מ״ר:
ה י יעי ד :שב ״צ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ט כחשון התש״ס ) 3בנובמבר (1999
יחמ '3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פחח חקוה

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי עיבור( 943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכוחה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,ההשכ׳׳ה 965-ו י ,ובהתאם לתכנית מפורטת חד/ג,76
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים .3248
התשמ״ה ,עמי  ,3358מוסרה בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה )להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת
בתוכפח דרושה לועדה לחלוטין לערכי ציבור ,יבי הועדה
מובנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך ,נדרש לשליח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים,
בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום,
אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת
לםעיפ־הם 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 דתוף
לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה המורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע ימסור מיד אה החזקה בה.

גרש  ,10570ח״ח  ,431בשטח של  632מ״ר בקירוב; ח״ח
 .432בשטח של  783מ״ר בקירוב,
ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

ילקוט הפרסומים  ,4323כ״ב ככםלו התש״ס.12.1999 ,ו

כל התובע לעצמו זכות או טובה הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך ח־רשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות .הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים,
בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום,
אס ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת
לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בבל סעיף וסעיף.
כן נמסרת כזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה .מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה המורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש 49סס ,1ח״ח  ,265בשטח של כ־ 7,497מ״ר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית חררה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
הי בחשון התש״ס ) 18באוקטובר (1999
) ח מ

—.
י

1

־*'

ס״ח ההשב״ה ,עמ׳ .307

ישראל סדן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות לרכישה לערבי עיבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מם• ג8/ו,101
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4809
התש״ס ,עמי  ,196מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי )להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספח דרושה לועדה לחלוטין לערכי עיבור ,וכי
הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
י

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

1525

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

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ,בנין מגדל
השעון ,כפר תבור ,ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
א• בכסלו התש״ם ) 10בנובמבר (1999
2

) ח מ

כן נמסרה בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה המורה בזה שבל
אדם המתזיק בקרקע ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,17215ח״ח  15ו.

א• בכסלו ההש״ס ) 10בנובמבר (1999
< ה מ

2

( 5

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודה הקרקעוח )רכישה לערכי עיבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתבנית ג) 9062/להלן -
אישורה פורסמה בילקוט
התכנית( ,שהודעה בדבר
הפרסומים  ,4535התשנייז ,עמי  ,4003מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל )להלן  -הועדה( ,הודעה
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערבי
עיבור ,והועדה סבורה כי בגלל הוראותיו של סעיף 20
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי עיבור() *1943 ,להלן -
הפקודה( ,אין פיצויים או פיצויים מופתתים עשויים
להשתלם בעד אותה קרקע.
י

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ,בנין מגדל
השעון ,בפר תבור ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
־

־

נתנאל אלפסי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

נתנאל אלפסי
יושב ראש הועדה המקומית
לחכנון ולבניה הגליל המזרחי

ג (

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודה הקרקעות )רכישה לערכי ציבור(1943 ,
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו
בחוקף םמכוהה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה ,'1965-ובהתאם לתכנית מס• ג,10847/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4806
התש״ס ,עמ׳  ,99מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי )להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספח דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,ובי
הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובה הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הודעה על
זכוהו או טובח ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו אה פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרח בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה המורה בזה שבל
אדם המחזיק בקרקע ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,17036חלקה  21בשלמות ,ח״ח .56 ,35 ,20 ,15

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיצוי על כך ,בין מכוח זכות ובין
מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לועדה ,בחוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זבותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו אח פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום
המקרקעין ,והודעה המפרטח לסעיפיהם את הפיצויים שהוא
תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל 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 הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
גוש  ,19044ח״ת ,41 ,40 ,38 ,34 ,29 ,27 ,24 ,17-15
בשטח של  7,000בדר; הייעוד :שטת למיתקני אספקת מים.
העתק החכנית מופקד במשרדי הועדה בכרמיאל ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעוח העבודה הרגילות.
כ״ג בתשון התש״ס ) 2בנובמבר (1999
) ח מ

2

־

ג >

עדי אלדד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל

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

סייח החשב״ה ,עמ׳ .307

152Ó
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ילקוט הפרסומים  ,4828כ״ב בכסלו התש״ס.12.1999 ,ו

הודעות לפי חוק התכמן והבניה,

עיקרי הוראות התכנית :א( התוויית הקצה המערבי של
דרך מתוכננת לעקיפה דרך יפו ,המהווה תיבור התוואי
העוקף לתוואי הקיים והשתלבותם לציר תנועה אחד :ב(
דרך עוקפת יפו מיועדת לאפשר הפרדת תנועה בקטע
המערבי של דרך יפו )ממפנש דרך יפו ודרך העצמאות עד
לצומת דדך יפו ורה׳ א״ל זיסו( לשני מסלולים תד־סיטריים,
האחד בתוואי הקיים והשני בתוואי העוקף המתוכנן.

הודעה ב ד ב ר ביטול הפקדת תבניות
מיתאר מקומיות

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 בל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתיך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי
וו ,חיפה  ,31048טל•  .04-8616222המתנגד ימציא את
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה,
רח׳ חסן שוקרי  ,14חיפה  ,31040טלי .04-8356356

התשכ״ה—1965
מחוז

חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

נמסרת בזה

הודעה

בדבר

ביטול הפקדת

תבניות

אלה:
) (1־תבנית מיתאר מקומית מם׳ חפ/וו8וב״ ,שינוי לתבניות
חפ1/ו8ב ,חפ811/ז ,חפ811/יא ,חפ 1400/וחפ.229/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,רח׳ ויזיניץ
 גוש  188ו ו ,חלקות  ,78 ,77ח״ח .72עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי בגין כדי
לאפשר בניית גשר מעל שביל להולכי רגל; ב( הגדלת
דירות על ידי תוספת בניה של  30מ׳ ברוטו ומרפסת
לבל דירה.

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

הודעה על הפקדה התבנית לפי סעיף  89פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3780התש״ן ,עמי .3322

מרתב תכנון מקומי קרית אתא

) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ תפ1825/״ ,שינוי לתכניות
חפי ,229חפ400/ו וחפ229/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,מערבית
לרת׳ מרגלית  -גוש  ,10766ח״ח  ;105גוש  ,10774ח״ח
 ;128 ,90 ,88גוש  ,10775חלקה  ,1ח״ח .2
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת דרכי גישה
והתתברותה למערכת עירונית וקביעת מערכת
פנימית לשירות השכונה :ב( הקעאת שטחים
ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים לרווחת
השכונה :ג( הצעת בינוי לשטח התבנית.

לחלקה
דרכים
לבניני
תושבי

הודעה על הפקדת התבנית לפי סעיף  89פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3820התשנ״א ,עמי .649

הודעה ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית אתא מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ב324/״ .שינוי לתכנית כ.150/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אתא ,רח•
גיבורי הקריה  -גוש 035וו ,הלקוח  ,56 ,55ח״ח .133
עיקרי הוראות התכנית :א( ׳שינוי מאזור מגורים א׳
ושטח לחכנון מפורט לאזור מגורים ג• מיוחד :ב( איתור
חלקות  55ו־ 56בגוש  11035למגרש  550בהסכמה ,וחלוקחם
לפי תשריט חלוקה מאושר :ג( קביעה מספר יח״ד במגרש
המחולק :ד( תלוקת השטח לשטחי בניה ושטח ציבורי פתוח
לפי התשריט המאושר.

בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי ,11
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
חיפה  .31048טלי  ,04-3616222ובמשרדי הועדה המקומית
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
לתכנון ולבניה חיפה ,רח• חסן שוקרי 4ו ,חיפה  ,31040טלי
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ,04-8356356כשעוח שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.
ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  10ל ח ו ק , a
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים .למשרדי
מרחב תכנון מקומי חיפה
הועדה המחוזיח לחכנון ולבניה מחוז חיפה ,רדו׳ חסן שוקרי
הודעה ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 ,11חיפה  ,31048טל•  .04-8616222המתנגד ימציא את העתק
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
החנגד1תו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריח
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית אתא ,ת״ד  ,1קרית אתא ,טל׳ .04-8478420
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
לתכנון ולבניה חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
חפ2015/״ ,שינוי לתבניות חפ ,421/חפ 510/ותפ.1400/
העובדות שעליהן היא מסתמכח.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,באזור
מפגש דרך יפו ,רח׳ אייל זיםו ורח׳ מסילת הברזל  -גוש
0823ו ,הלקות  ,100 ,15ח״ח 2 ,11ו.17 ,14 .
,

ילקוט הפרסומים  ,4828כ״ב בכסלו התש״ס1,12.1999 ,
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מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרה בזה הידעה ,בהתאב לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו .בי במשדרי הוערה המחוזית
לתכנון ולבניה מחו; חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קריות מופקדת ״תכניה מיתאר מקומית מס•
ק ,"413/שינוי לתכניות ק ,130/ק 316/יק ,54/ומתייחסת
לתכניות ק׳316,א וק6/ו3ב.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קרית מוצקין ,רח׳
הילדים  - 13 ,11גוש  ,10428הלקות  ,67 ,66ח״ח .106
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד חלקות  66י־67
מאזור מנורים ב׳ לאזור מגירים ג; תוך הריסת המבנים
הקיימים על החלקות ,הקמת בנינים בני  4קומות על
עמודים ומתן פתרון חניה בתחומי המגרש.
בל מעוניין רשאי לעיין כתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פהוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אהר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיחונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רה• חסן שוקרי
 ,11חיפה  ,31048טל׳  .04-8616222המתנגד ימציא את העחק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון !לבניה קרמת,
רה׳ הגדוד העברי  ,4קרית מוצקין .טל׳ .04-9708117

756,

גוש 92ו ,6ת״ת ו :543 ,גוש  ,6193חלקות ,25-23 .15-10 ,8
7 ,75 ,70-65 ,64 ,62 ,57-43 ,41-34ל-476 ,474 ,84 ,82 ,81 ,
 ,526 ,524 ,499 ,495-492 ,490-485 ,483ח״ח ,89-87 ,33 ,32
 2 .473 ,385י ;536 ,534 ,532 ,530 .528 ,522 ,520 ,516 ,5גוש
 ,6194חלקית  ,231 ,230 .185ח״ח ,180 ,177 ,170 ,145-140 ,5
 ;233 ,229 ,224 ,223 ,203 ,199 ,189גוש  ,6343ח״ח  ;2 ,1גוש
 ,6344ח״ח  :48 .25 ,18 ,6 ,3גוש  ,6639ח״ח  ;47 ,24-16גוש
 ,6640תלקות ,59-56 .50 ,49 ,42 ,41 ,34 ,29 .14 ,12-10 ,7-5
ת״ת 3 .9 ,8 ,3ו,87 ,84 ,65 ,64 ,51 ,45 ,43 ,40 ,35 ,33 ,28 ,27 ,
 ;103 ,100 ,98 ,96 ,94 ,92 ,90 ,88גוש  ,6641ח״ח ,4-1
השינויים המ1עעים :הרחבת דרך מס׳  4על ידי הוספת
נתיבים הוספת דרכי שירות ודרבים מאספות-מפלגות
והסדרה המחלפים לצורך הגדלת הקיבולת והתאמת הדרך
לערכי• העתידיים.

מרחב תכנון מהוז המרכז

הודעה בדבר קביעת תנאים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  78לחיק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז החליטה על קביעת הנאים זמניים ל״תכנית
מיתאר מקומית מם׳ מח49/ו״.

השטחי הכלולים בתבנית ומקומם :נפת פתח תקוה
ינבעת שמואל(  -גוש 35ו 6חלקות44 ,100-98 :ו46 ,ו,149-
 71 — 163 ,164 ,161 ,160 ,155-152ו,255 ,253 ,250 ,178 ,177 ,
התנגדות לתכנית לא תחקבל ולא חידון אלא אם כן  ,259 ,257ת״ת  ;180 ,139 ,92גוש  ,6139חלקות ,328 ,321-317
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את,753 ,752 ,749745,,741737,,736733,,732718,,715 710,
ח ,606-604 .327 326, .316
״
ח
S
7
,
7
,776,802,
814,817
מסתמכת.
שעליהן היא
העובדות
,728 ,722 .720 717, ,709 707-704, ,702 ,701 662, ,660 648,
א׳ בכסלו התש״ס ) 10בנובמבר (1999
,867 ,823 ,821 816, ,813812,,810808,,754744,,740 735,
חיים קופלמן
 :1031 ,1029 ,1025 ,870גוש  ,6191חלקוח  20 ,19ח״ח  ;18גוש
יושב ראש הועדה המחוזית
 ,6192ח״ח ז ;543 ,גוש  ,6193הלקוח ,41 -34 ,25-23 ,15-10 .8
לתכנון ולבניה מחוז חיפה
-485 ,483-476 ,474 ,34 ,82 ,81 ,77 ,75 ,70-65 ,64 ,62 ,57-43

מחוז

המרכז

מרחב תכנון מחוז המרכז

הודעה בדבר הבנת תבנית מיתאר מקומית
נמסרה בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לחכנון ולבניה
מחוז המרכז החליטה על הבנת ״תכנית מיתאר מקומיח מסי
מח 149,״.
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :גנות ,כביש גהה,
קטע מורשה-גנות  -גוש  ,6185תלקות -146 ,144 ,100-98
,253 ,250 ,178 ,177 ,171-163 ,164 ,161 ,160 ,155-152 ,149
 ,259 .257 ,255ת״ת 39 .92ו ;180 ,גוש 89ו ,6הלקות ,321-317
,752 ,749 ,745 ,741 ,737 ,736 ,733 ,732 ,713 ,715 ,710 ,328
 ,817 ,814 ,802 ,776 ,757 ,756 ,753ח״ח -604 ,327 ,326 ,316
,722 ,720 ,717 .709 ,707-704 ,702 ,701 ,662 ,660 .643 ,606
,823 ,821 ,816 ,913 ,812 .810 ,808 .754 ,744 ,740 ,735 ,728
 ;1031 .1029 ,1025 ,370 ,367גוש  ,6191חלק1ת  ,20 .19ח״ח :18
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 ,526 ,524 ,499 ,495-492 ,490ח״ח ,473 ,385 ,89-87 ,33 ,32
 ;536 ,534 ,532 ,530 ,523 ,522 ,520 ,516 ,512גוש 94י ,6הלקוח
 ,231 ,230 ,185ח״ח 203 ,199 ,189 .180 ,177 ,170 ,145-140 ,5
 ;233 ,229 ,224 ,223גוש  ,6343ח״ח  :2 ,1גוש  .6344ח״ח ,6 ,3
 :43 ,25 ,18גוש  ,6639ח״ח  ;47 ,24-16גוש  ,6640חלקות ,7-5
 ,59-56 ,50 ,49 ,42 ,41 ,34 ,29 ,14 ,12-10ת׳׳ח ,27 ,13 ,9 ,8 ,3
,96 ,94 ,92 ,90 ,88 ,87 ,84 .65 ,64 ,51 ,48 43 ,40 ,35 .33 ,28
 :103 ,100 ,98גוש  ,6641ח״ח .4-1
1אלה התנאים:
לא יינתנו היתרי בניה והיתרים לביצוע עבודות תשתית
ועפר ועבירות אחרות הטעונות היתר ,ולא יבוצעו עבודות
כאלה כתחום של  75מ׳ מציר הכביש לכל צד .תוקף
התנאים האמורים הוא למשך  3שנים מיום הפרסום לפי
סעיף  77או עד להפקדת תכנית ,לפי המוקדם מביניהם.
•לתשריטים יצורף מסמך מילולי ובו יצוינו מטרות התכנית
וטבלת הנושים וחלקות בחלוקה למרתבי תכנון מקומיים
בהתאם להנתיות לשכת התכנון.

ילקוט הפרסומים  ,4828כ״ב בכסלו ההש״ס1.12.1999 ,

מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת
נמםרח בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החכנון
והבניה ,התשכיה965-ו כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומיח
לחכנון ולבניה יהוד מופקדת ״תכנית מפורטת מסי יד• ,"6141
שינוי לתכנית ירי .14/865
השטחים הכלולים בתכניח ומקומם :יהוד .רח׳ הרצל
פינה רח׳ ברנד  -גוש  ,6695ח״ח .180 ,152
עיקרי הוראות התכנית :א( המרת חלק מדרך לשטח
ציבירי פחוח :ב( המרת חלק מדרך לשטח פרטי פתוח
כל מעיניין דשאי לעיין בתכניה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתיתים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הריאה את עצמי נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית להכנון ולבניה מחוז המרבז ,רח• דני מס ,1
רמלה  ,72406טל•  .08-9270170המתנגד ימציא אה העתק
התנגדוהו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יהוד,
רח׳ מרבד הקסמים  ,6יהוד  ,56100טלי .03-5391217
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את
העובדוח שעליהן היא מסתמכת.
מרחב חכנון מקומי ראש העין

הודעה ב ד ב ר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהחאם לסעיף  117לחוק החבנון
והבניה ,החשכ״ה 965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מסי רנ •2/2003״ .שינוי לתבניות אפי ,2000.אפ2003/
ואפי.1/2003.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם .ראש העין  -גוש
 ,5494ח״ח  :8 ,6 ,:גוש  ,5495ח״ח .7
עיקרי הוראות ההבניה :א( שינוי ייעוד מאזור מסחרי
ומשצ״פ ,למרכז אזרחי )מסחר ,משרדים ,מרפאות ושטחי
בילוי( ,לשטח לבניני ציבור ולשצ״פ :ב( איחוד וחליקה
בהסכמה הבעלים :ג( הגדלת זכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכניח פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4589החשנ״ח .עמי .668
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לחבנון ולבניה מחוז המרכז ובן במשרדי הועדה המקומיה
לתכנון ולבניה ראש העין וכל מעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה ב ד ב ר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מס• רצ44/7-1/״ ,שיטי לתבניות רצ/ו 7/ורצ׳ו ו.

ילקוט הפרסומים  ,4828בי׳ב בכסלו התש״ס1.12.1999 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לעיון -
גוש  ,3925חלקה .302
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
ג׳ לאזור מגורים ג׳ מיוחד; כ( תוספת יחידות דיור כקומת
הכניסה של המבנה כך שיהיו  11יחידות דיור במקום 10
יח״ד; ג( תוספת זכויות בניה מ־ 150%ל־^.153
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4755ההשנ״ט ,עמי .3320
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
להכנון ולבניה מחוז המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לעיון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

מרתב תכנון מקומי לב השרון

הודעה ב ד ב ר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לחכנון ולבניה לב השרון מופקדות תכניות אלה:
)ו(

״תכנית מיתאר מקומיח מסי עש׳14/22/1,׳,
לתכניות מש״מ)136/צש( ועש.0/2/0/

שינוי

השטחים הכלולים כתכנית ומקומם :גאולים  -גוש
 ,7878ח״ח  :7 ,5גוש  ,7879ח״ח .37
עיקרי הוראות התכניח :א( שינוי ייעוד מאזור חקלאי
לאזור מגורים א׳ ,לדרכים ולשב״ע ולשצ־פ; ב( חלוקה
למגרשי מגורים להקמה בחי מגורים עמודי קרקע34 ,
יח״ד סך הכל; ג( הוראות והגבלות בניה.
) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי
לתכנית עש.7/22/3/

עש;7/22/3א־,

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ינוב  -גוש ,8122
חלקית .133 ,25-22 ,20-16 ,14-10 ,8-6 ,4 ,2
עיקרי הוראות התכניח :א( איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; כ( הסדרת מעב קיים :שינוי רוחב הדרך ,שינוי
קווי בנין ושינוי גבולות מגרשים לפי הקיים.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט חבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדוח בחוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח• דני מס ו,
רמלה  ,72406טלי  .08-9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדוחו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב
השרון ,מועצה אזורית לב השרון ,תל מונד ,צומת בני דרור
 ,40600טלי .09-7962205
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמח את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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מרתב תכנון מקומי לודים

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מפורטה מס׳
גז13/487/״ ,שינוי לתכניות מש״מ 63/וגז487א,ב,ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומק־מם :צפריה  -גוש
 ,6250חלקה  ;35גוש  ,6251חלקה 35א.
עיקרי הוראות התכנית :פיצול חלק א׳ של הנחלה
הכוללת את נחלה  35ומגרש 35א והפרדת המגרש 35א
לשימוש אזור מגורים לבעלי מקצוע.
הודעה על הפקדת התבניח פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4471התשנ״ז ,עמי .1074
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לודיב וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד ממגורים א׳
לדרך ולדרך משולבת :ב( שינוי ייעוד משצ״פ לשביל עם
גישה לרכב :ג( שינוי ייעוד משטח וממבנה ציבור לדרך
משולבת :ד( תותר חניה בשטח המיועד למבנה ציבור.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזיח לחכנון ולבניה מחוז המרכז ,רה• דני מס ,1
רמלה  ,72406טל׳  .08-9270170המתנגד ימציא את העהק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז,
רח׳ גליס  ,9אזור ההעשיה סגולה ,פתח תקוה  ,49277טלי
.03-9502051
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אה
העובדות שעליהן היא מסתכמת.

מרחב תכנון מקומי מבבים-רעות

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

הודעה ב ד ב ר אישור תכניות מיתאר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-י ,1בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ מר31/177/״ ,שינוי לתכניות גז/מד/במ,4/177/
מד/מק77/ו 14/ומר7/ד.15/1

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעוה ,הבנינים
שקמה  ,14ברוש  ,15התאנה  ,24אירוסים  - 40גוש ,5294
חלקה  ,229מגרש  ,1299חלקה  ,104מגרש  ,1429חלקה ,71
מגרש  ;1352גוש  ,5297חלקה  ,6מגרש .2452

״תבנית מיתאר מקומית מס׳ עת39/ד3/״ ,שינוי לתבנית
משמ) 8/עח(.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בפר חיים  -גוש
 8310בחלקות רשומות  25ו־ 26בשלמוח ובח״ח רשומה
 ,24וחלקי דרכים רשומות מס׳  57ו־ 58שהן חלקוה
ארעיוח לפי משמ69-8/א ,101 ,92 ,91 ,90 ,89 ,וחלקי
דרכים מס׳  :407 ,406גוש  8314על חלקה רשומה דו,
וחלק מחלקה רשומה  25המהווה אה המשק המפוצל

עיקרי הוראות התכנית :א( הנדלה שטח עיקרי ב־6
מ״ר במגרשים  1299ו־ ,1429וב־־ 20מ״ר במגרשים 1352
ו־ :2452ב( שינוי קו בנין במגרש .1429

58 ,58א.

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4740התשנ״ט ,עמ׳ .2772

עיקרי הוראות ההבניה :א( שינוי גבולות מגרשים בגוש
 ;8310ב( שינוי ייעוד חלקה 58א בגוש  ,8314שהיא חלק
ממשק מפוצל  ,58ממגרש לבן ממשיך לשטח מגורים
לבעלי מקצוע ,ושינוי מספר המגרש לי ;90ג( שינוי
ייעוד מגרש  90משטח לבעלי מקצוע למגרש לבן
ממשיך  -נחלה מפוצלת נחלה  ;58ד( הגדלה שטח
החלקה הארעית  92שהיא שצ״פ וזאת לשם הכללה
מערכת המים הראשית של הכפר בתחום השטח; ה(
שינוי קו בנין אחורי לחלקה 58א בלבד ,לפי מצב מוצע,
במקום  7.0ל־ 5.0מ׳ ,שאר מרווחי הבניה בהתאם
לתבנית מיחאר עח.200/

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,ההשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזיח
לחכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרבו מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
ממ5096/״ ,שינוי לתבנית ממ.5024/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3945התשנ״ב ,עמי .847

התבניה האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזיח
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבבים-רעות ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי המרכז

הודעה ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גני תקוה,
הרחובות עין גדי והנגב  -גוש  ,6720חלקות 73-167ו,399 ,
ח״ח .420 ,419 ,344
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)(2

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ עח7/140/״ ,שינוי לתבניות
עח 200/ועח.47/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר הרא״ה  -גוש
 ,8369חלקות  ,50 ,48 ,35 ,13 ,12ח״ח .53 ,51

ילקוט הפרסומי•  ,4828כ״ב בכסלו החש״ס1.12.1999 ,

é

עיקרי הוראות התכנית :הרתבת שב׳ שבטי ישראל
בכפר הראייה ב־ 10יח״ד על ידי :א( הגדלת מספר ית״ד
בתחום התבנית מ־ 14יח״ד במצב קיים ) 3מגרשים רו־
משפחתיים ו־־ 8מגרשים חד־משפחהיים( ל־ 24יה״ד
במצב מוצע ) 2מגרשים דו־משפחתיים ו־ 20מגרשים
הד־משפחהיים( :ב( שינוי ייעוד מאזור מנורים א׳ לאזור
מגורי• במושב )חד־משפחתי( ,לאזור מבני ציבור,
לשטח ציבורי פתוח ולהרחבת דרך קיימת :נ( שינוי
ייעוד מאזור מגורים ב׳ לאזור מגורים במושב )חד־
משפחתי( ,לאזור מגורים דו־משפחהי ,לאזור מבני
ציבור ,לשטח ציבורי פתוח ,לדרך משולבת ולהרחבת
דרך קיימת :ד( שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור
מגורים במושב )חד־םשפחהי( ולהרחבה דרבים קיימות:
ה( שינוי ייעוד מדרך קיימת לשביל ולדרך משולבת :ו(
שינוי ייעוד מאזור חקלאי מיוחד במושב לאזור מגורים
דו־משפחתי ,לאזור מבני ציבור ולהרחבת דרך קיימה :ח
איחור וחלוקת מגרשים בהסכמה בעלי הקרקע :ח(
קביעה הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית ,כולל
ייעוד מבנים קיימים להריסה והסדרת חריגות קיימות
בקווי הבנין.
הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4755התשנ״ט ,עמי .3323

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ילבניה עמק חפר ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן.
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.
כ״ט בחשון התש״ם ) 8בנובמבר  999ו(
אהרון חי לוי
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אור־יהורה-אזור ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.
כ״ו בתשרי התש״ס ) 6באוקטובר  999ו(
עוזי אהרון
יושב ראש הועדה הםקוכלית
לתכנון ולבניה אור־יהודה-אזור
מרתב תכנון מקומי טייבה

הודעה ב ד ב ר אישור במתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה .בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תבנית מיתאר
מקומית מסי מק/טב ,"2788/שינוי לתכנית טב.2076/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה  -גוש
 ,7849ח״ח .51/5 .51
עיקרי הוראות התבניח :א( הקטנה קו בנין חזיתי
ואחורי :ב( קביעת הוראות בניה.
הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4764התשנ״ט ,עבו .3741
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טייבה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.
ח׳ בהשון התש״ס ) 18באוקטובר 999ז(
עעאם מצארווה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טייבה

מרחב תכנון מקומי יהוד
מרתב תכנון מקומי אור־יהודה-אזור

הודעה ב ד ב ר אישור תבנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה .בהחאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,ההשל״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מסי מאא/מק׳1000,כ״ ,שינוי לתכנית מיתאר מקומית
מאא׳,במ12/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוה סביון  -גוש
1
 ,6485חלקות 5 ,72ו ,1ח״ח -110 ,108-106 ,101-95 ,53-50
 ;124-122 ,118-116 ,114גוש  ,7215ח״ח .60 ,41 ,31 ,30
עיקרי הוראות התכנית :שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית אחת ,בלי לשנות את סך כל השטח
הכולל המוהר לבניה בתבנית ובתנאי שהשטח הבולל
המוהר לבניה ,בבל ייעוד קרקע לא יגדל ביותר מ־,50%
וזאת על ידי הגדלת האזור המסחרי ב־ 50%מ־ 7,000מ״ר
ל־ 10,500מ״ר ,על חשבון  3,500מ״ר שיתוספו מאזור המגורים
המיוחד .בלי שינוי במספר יתידות הדיור,
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.12.1998ובילקוט הפרסומים  ,4718התשנ״ט.

ילקוט הפרסומים  ,4828ב״ב בכסלו התש״ס1,12.1999 ,

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק החבנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם•
יד/מק5007/״ ,שינוי לתכנית יד09/ס.6
השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :יהוד ,דחי קפלן 25
 גוש  ,6684ח״ח  ,66מגרש  2בחלקו מתכניה יד.6009/עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין חזיחי לרה׳
רמב״ם מ־ 5.00מי ל־0ם 4.מי.
הודעה על הפקדת התכניח פורסמה בעיתונות ביום
 5.8.1999ובילקוט הפרסומים  ,4799התשנ״ט ,עמי ,5445
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לחכנון ולבניה יהוד ובמשרדי הועדה המחוזית לחכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,84רמלה ,טלי ,08-9270170
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ח׳ בחשון התש״ם ) 18באוקטובר (1999
ראובן דן-גור
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה יהוד
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הודעות לפי חוק הירושה ,התשכ״ה 965 -ו
הודעות על בקשות לצו ירושה ,צו קיום צוואה או
מינוי מנהל עלבון
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  67לחוק הירושה,
התשב־ה965-ו ,בי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
לענינ־־ ירושה בלשבוח השונות בקשות לצו ירושה ,לצו קיום
צוואה או למינוי מנהל עזבון.
בל המעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
לרשם לעניני ירושה שאליו הוגשה הבקשה ,בתוך ארבעה
עשר ימים מיום פרסום זה.

הרשם לעניני ירושה בירושלים ,רה׳ יפו  ,216ירושלים
כה׳
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
1/1356

בו עמי משה

 05/02/1999בן עמי מלכה

1/1358

ליפציו אנה

 18/05/1999ליפצין-סיטון קרו

1/1359
1/1362

עוריא! כהן שרה  24/12/1998קליין מרגלית
פריידי! זינאידה

 17/08/1997גרינברג אנה

1/1363

סודרי אברהם

 07/08/1999סודרי יהודה

1/1364

שמעוני הנדל

 20/06/1999שמעוני דוד

1/1368

שמעון חיה

1/1372

ב י יקר ר תלי נד

 19/05/1999שמעון שלומ
 07/09/1998וויניארש חיה

1/1375

אבישר כרמלה

 20/05/1999אבישר חיים

צוואות
1/1357

לבנםל אליהו

 10/07/1999לבנטל רחל

1/1360

םולט! עישה

1/1361

חזן ידויגה

 12/08/1999חזן יורם

1/1365

בלק בוורלי

 23/10/1998מרציאנו בנידה

1/1366

בלק דונלד

 18/07/1999מרציאנו בנידה

1/1367

 29/06/1990סולטן אנרי

זייציק גיטה

 08/06/1999דיציק ב ת ך

1/1370

גרינברג איזובלה

 27/08/1997חסיו זיאנה

1/1371

ממון בן ציון

 01/06/1999ממון אסתר

מס׳
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

1/926-1

ביט! מריס

1/9265

 19/07/1997ביס! אריה

גמליאל חשה

1/9266

 10/04/1999גמליאל׳ תזה

גולן נגיה

1/9267

 17/09/1988גולו ]יסיט

בו עזרא מיכאל

1/9268

 17/03/1989אוזבכר אביבה

בו עזרא אסתר

1/9269

 09/07/1999אוזבכר אביבה

כהן חדד יפה

1/9270

שמתו משה

 19/07/1998כהן משה
 25/07/1999-שימתן אהובה

1/9274

עטאר רחמים

1/9275

 09/04/1997עטאר יעקב

עטאר דיזי

1/9276

טמיס רחל

 13/06/1997עסאו יעקב

1/9277

 09/06/1995סמים גיורג׳

מירטה פנחם

 10/08/1982מירמה דזיאיח

1/9231

יומה )זוננה( יוסף  11/02/1971כהן שושנה

1/9283

אצלן וקטוריה

 16/10/1984שינה רימתדה

1/9284

שפירא משה

 05/08/1999שפירא שמואל

1Z9285

צאירי זכריה

 30/10/1998צאירי רבקה

זילבדמו מיכאל

 25/04/1999פאשצ׳יק בינה

1/9237

סולר חנה

 22/01/1999סולר יעקב

1/9288

רטי מיקלוש

 30/04/1999פ משי אנדשנה

1/9289

סולד שאול

 05/04/1989סולר יעקב

1/9290

מרקדים אבו טביק  19/02/1999נזרק־וס ברוך

1/9291

ורטהימר אלקסנדו  31/03/1966ורטהיםר אברהם

1 /9286

1/9292

מרכדיס אברהם

 21/02/1996מרקדס ברוך

1/9294

סעדיה סולונג

 16/03/1994מרציאנו ורדה

1/9295

בציצ׳י לתה

 06/06/1971ביצ׳ציי יוסף

1/9296

שוואדץ שרה דבקו  04/04/1999שווארץ ישעיהו צבי

1/9300

מרכוס טובה יכו

 08/04/1999מרכוס גדעון

1/9301

משיח רחל

 10/05/1999משימ אילן

1/9305

סמוהה שושנה

 06/02/1998אבירם ריקי

1/9306

אדטו אסתר

 24/02/1986בכד יפה

1/9307

וישקין משה

 08/07/1999וישקין ת י ז ל
 14/05/1999אוטיק יוםף

1/9311

אוםיק זאב

1/1373

מור רחל

 24/07/1999ברכאת ראמי

1/9313

פלישר הלנה

 11/02/1999פליישד בנימין

^

1/9314

1/1374

הומו אידה

 10/12/1997הרמן שמואל יצחק

אוטיק רבקה

 02/12/1998אוטיק יוסף

^

1/9319

אשר צפורה

1/1376

בר הלל זהבה יפד  20/08/1999פרידהיים רבקה

 29/01/1999אשר דוד
 13/01/1997פלסטר משה יוסף

שלמה אקסנהנ־רלר ,רשם
הרשם לענעי יחישה בתל אביב ,רח׳ אידלםון בו ,תל אביב
מט

תיק

שם המנ1ח/ה

תאריך

הפטירה

שס המבקש/ת

ירושות
1/9261

גרינפלדלב

 08/08/1998גרייפלד ויקטור

1/9263

גולן דוד

 18/11/1986גולוניםים

1532

1/9323

פלסטר סודן

1/9325

דראי אסתר

 25/05/1 999דרי שרית

1/9327

סוהמי ספירה

 05/07/1 999סוהמי יצחק

1/9328

כליפה מלכת

 03/12/1990קופר מדלן

1/9329

ממינה פרידה

 05/05/1990פלס שולמית

1/9330

מלבה רשל

 02/06/1980קופר מדלן

לב עמי משה

 21/12/1998לב עמי חנה

מזרחי שגיא מרד

 31/03/1999מזרחי אסתר

1 /9334
1/9335

 1Z9336זסק אלויאליהו(

 08/03/1999זסק יואב

 1/9337זסק מריה

 24/10/1993זסק יואב

ילקוט הפרסומים  ,4828כ״ב בכסלו התש״ס1.12.1999 ,

הרשם לעניני יחשה בתל אביב ,רח׳ אידלסון  ,13תל אביב

)המשך(
מסי
תיק

שם המנוח/ה

האריך
הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
1/9338

מ! חיה

 !3/08/1999יוכלסו עופרה

1/9339

אנגלו מדכוס

 24/01/1987אנגלר שמואל

פוכם חנה

 03/07/1999נבו אביבה

1/9341

וקס יונה

 07/03/1998וקם חנן

1/9343

אוםטורקן ויקטור׳  02/08/1998עוז יוסף

1/9344

פולרסקי בניטו

 11/02/1999פולרםקי שרה

1/9345

רפאל אבא

 25/02/1997רפאל לאה

1/9349

אטון אליהו

 02/09/1996אמון חיים

1/9550

עבוד מררכי

 19/12/1998עבוד אליהו

אברהם צדיק

 01/08/1999אברהם םביחה

1/9353

מזור שושנה

 24/07/1999מזור שלמת

1/9357

גולדשטין אריה

 11/11/1998סוקולמרים

1/9353

דוידשוילי יצחק

 17/07/1999דוידאשווילי רבקה

1/9360

הר טל ברינה

 27/07/1999הר טל חנן

1/9365

ליבוב ליפא מרדו  28/04/1999ליבוב מטילדה

1/9366

פרץ לאה

 02/12/1993פרץ אביבית

1/9367

סעידוב רבקה

 05/01/1996דגו אריה

1/9368

פיק מרגוט

 04/04/1993קיטרון נגה

1/9340

^1/935

1/9369

פרומין לאה

 18/03/1982קורץ שולמית

1/9372

בורשטין יוסף

 16/02/1999בורשטיןאםתר

1/9373

רכנטי רחל

 18/07/1999רכנטי רולנד

1/9378

אזולאי מזל-טוב

 12/07/1999אזולאי מאיר

1/9379

שרייבר צבי

 02/01/1992שרייבר אליהו

1/9385

כהן נעםי

 15/08/1999אזולאי עדינה

1/9386

סנופקובסקי חיים  02/04/1998םנופקובסקי שלמה

1/9387

פדיזל זהבה גרטו  12/06/1999פריזל דוד

1/9383

לוביו אילן

 13/05/1997לוביו לילי צליל

^1/9392

זוננברנ אילזה

 24/06/1998עקיבא אור

•1/939

כהן מנחס

 22/02/1999סקס לאה

1/9395

הדר מתי

 04/11/1994חלבי פנינה

1/9397

איסר אלה

 13/06/1999איסר רקטור

1/9399

יונה בנימיו

 05/05/1997יונה מיריקץמרים

מוםפיר אלסנדרו

 29/06/1999ם ו ס פ י ר ב ן צ י ו ! חי

פיצנקואנטולי

 09/12/1998קוצוקייב סוניה

בנדיט ברנרד

 10/05/1999בנדיט קונםטנטה

רקוש לסלו

 10/12/1998רקוש אירים

שרם! אברהם

 00/00/0000שרמן אלקה

פבל נתן

 25/06/1998פבל דוד

1/9273

פבל מרגלית

 23/08/1996פ ב ל ד ו ד

1/9278

בן נעים מרים מגז  22/08/1998אובדילרתמי

צוואות

2/9551
1/9259
1/9260
1/9262

1/9271
9272׳ ,ו

ילקוט הפרסומים  .4828כ״ב בכסלו התש״ס1.12.1999 ,

מס׳
תיק

שם המנוח/ה

1/9279

אילון אליהו

 2/08/1999ו איילו! ענת

1/9280

מכלוביץברוך

 23/03/1991מכלוביץ שושנה
 09/03/1996גרינברג מריה

1/9232

בינשטוק אינדה

1/9293

גולדברג בנימיו

תאריך
הפטירה

 1/9297ריידר נאום
1/9293
1/9299

אלבוחר אליהו
זילברמן שלחה

 1/9302אטיאם דורה
 1/9303נחמיאםי חנה

 1/9304אדטו אליעזר
 1/9308ישיאלי חאשה

 1/9309טמקיו נתן
1/9310
ממקץצירלה
1/9312
תורן צבי
1/9315
פולטין יצ.־.ק
1/9316
כליף מריה
1/9317
גולדמו ישטר! אדיו
1/9313
וייס שלמה
1/9320
קרא שירלי
1/9321
אהרונוב מאירה
1/9322
דור סטרול אנדל

שם המבקש/ת

 21/01/1997גרםון ורדה
 02/05/1994ריידר לריסה

 15/05/1999אלבוחר שרה
 25/09/1993ולמין יהודית
 18/01/1999אטיאם יצחק
 01/09/1997נחנזיאס דוד
 08/01/1998בכר יפה
 05/07/1999הררי יוסף

 03/09/1933טמקין מיכאל
 06/07/1999טמקין מיכאל

 06/07/1999תורן דבורה
 28/06/1 999פולטיו חות

 08/08/1999נפתלי אןרלי
 24/02/1992שטרן ראובן

 21/01/1997ויס חנה
 21/03/1998פלותס לוריא

 12/08/1999אהדונוב מאיר
 21/06/1999שור ויקטוריה

. 06/08/1999גרדנויץ עודד צבי
 25/05/1995אלאייב מריס

י׳ 1/932

גרדנויץ ר ו ת

1/9331

איליאםוב אסנת

1/9332

מורגיילו יוניה

1/9333

פוקס לוטה לאה

1/9342

מודזגברישויל שלו  21/12/1997מודזגברישויל שרה

1/9346

לויס גדליהו

1/9347

כץ אפרים

 18/07/1999מורגילו אלכסנדר
 04/08/1999ברקוביץ שולמית

 18/07/1999פוגלאסתר
 24/09/1 998כץ מלכה

1/9348

פריד עליזה צבי

 08/11/1998רזיאל שושנה אסתר

1/9351

בוגר פישל

 24/06/1999ברגר מריה

1/9354

קופצק משה

1/9355

קזחיר אברהם

1/9356

 04/02/1997קופצ׳ק שרת
 23/02/1999קזמיר דב

פרידמן רחל לאה

1/9359

בלאושטיין גסטון

1/9361

קמחי שמחה

1/9362
1/9363
1/9364
1/9370
1/9371
1/9374
1/9375
1/9377
1/9381
1/9382

טדמון מרסל

 23/07/1999בורנשטיין בתים
 02/08/1999אלוני שלמה

 07/07/1999ספיד פנינה
 10/05/1999טדמון מאיר רימונ

 12/07/1999מיטצ׳ל גייימס דני
גנזלר ליוה
קראומ יהודית
קמר אחבט
02/08/1999
אקשלמה מרים
אקשלמה מאיר
05/08/1999
לנדר תאודור
גרינר אילונה
15/02/1 999
איילנברג טולה
אילנברג פנחס אש 23/07/1997
שטייננזץ רונית
נוטסחו ביאנקה
03/06/1999
מדו איליה
רובינוביץ׳ גיטה 08/02/1 995
בר יוסף
ברייטשטייו צבי
12/05/1999
עובדיה רונו
עובדלה מטיל
30/07/1999

1533

הרשם לעניני יחשה בתל אביב ,רח׳ אידלסון גו ,תל אביב
)המשך(

מס׳
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

הפטירה

שם המבקש/ה

צוואות
1/9383

לוי לאה

 18/03/1999הולצמו חנה

1/9384

ישראל משה

 18/07/1999ישראל עמליה

1/9389

סינואני שמעה ) 16/1 1/1998 [11סינואני גבריאל

 ;'9390ו

םמואני יעקב

 27/04/1991סינואני גבריאל

1/9391

דנציג סוניה

 05/04/1999אוברציגר עדינה

1/9394

וינשטיין נטי

 13/03/1 999רוזנברג כרקו
 30/12/1998אביש שי קורט

1/9396

אביש יהודה

1/9398

קעטבי סעידה

 05/04/1999קעטבי שלום

רייז וזיים

 20/02/1999רייז הי1ח

1 ;'9400

ירושות וצוואות
1/9380

פישר רות

 28/04/1999פישר עשכר

הרשם לעניני ירושה בחיפה ,רה׳ חסן שוקרי  ,2חיפה
תאריך

מם׳
תיק

הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
2/3102

וייס אדנו

1/3275

הלל קוריו

1/3276

מיו משה אלתר

 30/03/1999סין משה משה

1/3277

סין חשה פייגה

 27/02/1995סין משה משה

1/3278

וינקלשטיי! משה  18/01/1978שילוני תנור
אום מזל

 28/07/1983אום לאה

1/3280

וינקלשטיו שרה

 01/02/1999שילוני חנוך

1/3281

עזרו מזל

 30/01/1986עזרן דניאל

1/3282

אוס יעקב

 01/06/1968אום לאה

1/3283

הייכל אמנה

 20/09/1998הייכל חסן

1/3286

גרה עבד אל חאג  24/12/1995עבדלחאלק תחםין

1/3287

בלופשטיין חוסה  19/07/1997בלופשטייו אלניה

1 /3293

אבוטבול אלברט  21/10/1995דתו שושנה

1 /3295

הלל יעקב

1 /3297

נוימן אירנה

 12/10/1998הלל חנה
 16/08/1999נוימן ברגר רות

1/3298

תאומים אדולף

 30/1 2/1998תאומים שיינה

1/3299

מקיים אורית

 05/05/1 999וייצמן אלי

1/3300

מקיים זיו

 05/05/1999וייצמו אלי

1/3301

מנדולה מרים

 10/08/1997מנדולה ירותס

1/3303

בייו יוסף

 19/12/1998אור עד

1/3304

חכם מנישי

 02/10/1996זינגר נרקיס

1/3305

גולדשטיין קדן

 30/11/1991מזרחי חוה סולי

1534

1/3306

מנדולה יוסף

1/3308

קורטלד סופיה

שם המבקש/ת

 19/02/1983גרשון שקד
 29/07/1999כהן יהודית

 1/3311שטופלר שפרינצה

 03/08/1999גריסו פנינה

 1/3312בלאץ כליף

 01/03/1997ת ל ו ו י שרה

 1/3313נסאר מג׳יד

 21/07/1999מוחמד אחמד נסאו

 1/3314נסאר סאדק

 04/04/1999נסאר גייהאן גימאל

1/3320

שטיגמ! אטל

 04/06/1970יונס שטייגהן

1/3323

לסטובצקי רחל

 24/09/1997לסטובצקי אשר

 1/3325ענתבי ציביה

 29/07/1997חממי פרידה

 1/3326כלומנטל פישל

 23/05/1999בלדמנטל מרים

 1/3327ענתבי חיים

 02/07/1995חממי פרידה

 1/3331מורדבייב שרה

 01/01/1999נזורדכייב אליזבטה
 11/06/1999ברקוביץ דינה

 1/3334כספי לילי

 22/01/1979כספי מיכאל

 1/3335עמאש פאטמה

 16/02/1993אניס עבד עמאש

 1/3337אםינובסקי ראובן

 19/07/1999שקולניקוב נינה

צוואות
1 /3274
חיים שולמית
1/3284

פרוכטר ישראל

1/3285

פרץ אסתר

1 /3288
1/3289

 21/05/1999וייס אוגניה
 27/02/1999הלל מיכאל

1/3279

שם המנוח/ה

3333׳׳ 1 ,בדיל םורוצה

י ו ס ף זילביגר .דשם

שם המנוח/ה

מס׳
תיק

תאריך
הפטירה

עאםלה עותמאן

 15/07/1999גנון אבי
 10/08/1999קטנר חיה
 26/07/1 999קמני יוחנן
 13/03/1999טאםלה םאלח אםמא

בכנוב ילנה

 21/04/1999בחנוב בותס

פלוטוק יוסף

1/3291

 17/05/1999פלוטוק פרידה

כרסנתי רגינה

1/3292

 12/08/1999מונסון מרים

בן נון יונתו

 06/05/1999בן כרך חנה

2/3294

פורת יוםף

 14/08/1999פורה ישראל

2/3296

שניאור יצחק

 28/01/1998מישר ויוה

1/3302

פליק מרדכי

 08/04/1999ליק זכאי צפורה

1 73290

W

1/3307

ספיר זאב

1/3309

 19/05/1998ספיר יצחק

חונוב׳־ץ יוסף

 07/06/1999חונוביץ דבקה

1/3310

סידני שאבס נורמ  14/01/1999נורמו דניאל ארי לאון

1/3315

פורר וזריטון

 10/04/1999פורר מניה

1/3316

גיל יורי

1/3317

 20/07/1999נדצקי לרימה

טפר חנה

1/3318

 12/10/1998אלמור מלכה

קפון סנטו

1/3319

שטויער מרדכי

 10/07/1999קפח רגינת

ו/332ו

 19/08/1999שטויר דב בוריס

פריש אוזואש בני

•1/3322

 21/03/1992פריש בלה

ליפשיץ מתתיהו

1/3324

 25/03/1999ליפשיץ כרמלה

מיקוטי בניטו

1/3328

 18/07/1999נזיקוטי ברלוב פנינה

הימ! מדים

1/3329

 24/02/1998גורו יפעת

יונה חביבה

1/3330

 10/06/1999כהו סמדר )סודן

פולןםרן מויםיי

 06/04/1999פוקסוץ סבטלנה

קםטרל רווה

 15/08/1999מילוט׳! מילו פניה

כהו יוסף

 12/07/1999כהן גלדים

3332׳׳1 .
1/3336

ילקוט הפרסומים  ,4828כ״ב בכסלו התש״ס1.12.1999 ,

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

ת>גריך

מס׳

שם המנוח י ה

תיק

הפטירה

שם המבקש/ת

1/3339
1/3340
1/3341
1 /3342
3343׳׳ 1

!\ \ 7 2

1/1177
1/1178
1/1179
1/1180
1/1181
1/1183
1/1184
1/1185
1/1186
87י/1י
1/1190
1/1191
ן/1195ו

קליש אלווירה
כהן אסתר

 20/06/1999כהן שלמה

הרשם לעניני ירושה בנערת ,רח׳ גלבוע  ,9נצרת

פסקר צילה

 02/10/1998שטנברג גלינה

מס׳

יעקוכוביץ שמדא  12/06/1999ניימרק יהודית

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

קורס יפים

 23/03/1997קודם ילנה

בורלקוב אולג

 23/07/1999בורלקוב אדלינה
 23/08/1979אזולאי ציון

אזולאי חנניה
שוקו דוד
עזרן רפאל

 08/08/1998שוקו אשרת
 12/07/1999עזרן שמחת

אברהם ישראל הו  18/01/1999אכרהם שרה
םוריץ יוסף
 06/01/1999סוריץ ראיםה

זכרנקו סרגיי

בוטבול סולטנה
בוטבול יהודה
םיבוני שאול
קקיאשווילי תמר
שרון משה
מיידה אלברט
םוטניקוב אירינה

 03/03/1999זכרוקו איזבלה
 07/01/1998בוטבול שמואל

 17/07/1997בוטבול •שמואל
 27/06/1999סיכוני אורלי

 16/12/1995קקיאשוויל׳ מיכאל
 29/07/1999שרון שדה

 21/04/1995מיירה מרים
0 06/08/1999וטניקוב ולדיסלב

ביטון סולטנה

1/1174
1/1175

צ׳יקואשוילי ורה
ציובוטרואליק

 !3/01/1995דקל ורוניקה

1/1176

סטולבוב שרה

1/1198

םטופלר משה

 30/07/1999צובוטרו ארטור
 28/04/1999סטולבוב אלכסנדר

צ׳רניאבםקי גולדו  14/07/1999דיזיור נונה

1/1188

קנטור יוליה

 15/02/1998ר ו ד ר צ ב י

 189ו/ן

רודרמןוירה

 28/07/1999דודר צבי

 ?92ך/ז
1/1193

שושנה שניר .ו ש ם

תאריך
שם המנוח/ת

תיק
ירושות
1/844
1/846
1/851

שם המבקש/ת

הפטירה

 07/07/1992אמטאנם נאזר
אמטאנס נימר
ברדוגו מקס מרדכי  07/07/1999ברדוגו רמה
 01/09/1969םלוצקין הרצליה

זרייר שאול

צוואות
מניקוב אנה
1/845

 13/07/1999םפוזניקוב אלה

1/847

איטקין פניא

1/848

מרגלית אילה

 26/10/1998בן ציוו מרגלית

1/849

דויק יעקב

 07/12/1998דויק גלית

1/850

שלבי יוסף

 26/11/1993שלבי מחמוד

 15/06/1998איטקיו חיים לייב

לבנה בר עוז ,רשם
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול צו פירוק
בהתאם לסמכותי לפי סעיף  (1)46לפקודת האגודות
השיתופיות אני מבטל בזה את הצו שהוצאתי ביום
 21.1.1999לפרק אה האגודה :אגרא מגדיאל אגזדה חקלאית
שיתופית בע״מ ,מסי האגודה 1־000405־ד ,5ואת מינויו של
עד׳ד אפרים היים ,מרת׳ הומבידיתא  ,10תל אביב.
צו הפירוק פורסם בילקוט הפרסומים  ,4732התשנ״ט.
עמי .1941
כייס בחשון התש״ם ) 8בנובמבר (1999

אודי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

צוואות

1/1182

אבוקראט אליהו

 05/08/1999קליש בעז

 27/04/1998ביטון רגינה
 09/05/1999סטופלר שורה רבקה

1/1199

1/1196

שפיראו אנה

 21/01/1999דתסקוי נינל
 16/05/1996אבוקרט נגי׳מה

כהן אהרן

ירושות
1/1173

עמר מאיר

 30/12/1991כהן שלמה

שם המנוח/ה

1

 18/07/1999עמר לוגה סוניה

פריז מיכאל

הרשם לענעי יחשה בבאר שבע ,שד׳ שז״ר בב ,באר שבע
מסי

 94ו ו/ו

שם המבקש/ת

 14/08/1999צירקץזלמ!

לבנח בר ע ו ז  ,ר ש ם

תיק

שם הנעוח/ה

1/1197

צוואות
1/3338

מסי
תיק

תאריך
הפטירה

פוילדובסקי מיכא׳  24/10/1998פויורובםקי יעקב
שויק שרגא

 08/03/1999שנק זהבה

ילקוט הפרסומים  ,4828כ״ב בבסלו התש׳יס1.12.1999 ,

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי
הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ח8-ד19
בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי
דין !ביצוע( ,התשל״ח8-ד ,19נמסרה בזה הודעה בי בכוונת
האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו
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ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן .על כל אדם הרוצה
להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי ,במשרדו
ברח• חסן שוקרי  ,2היפה ,כתב התנגדות בשני עותקים
הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו ואת נימוקיו,
בתוך שבועיים מיום פרסום הידעה זו.
נכסי עזבונות:
ו.
.2

עזבון קארוט מנסור בן סאלה ,ת יז 020523080
עזבון המנוחה

איסלר

אוה

בת ינו

ואילונה,

ה״ז

069585966
.3

עזבון עזריאל ארמונד בן משה ,ת״ז 042149757

.4

עזבון קבלאן עארך בן חוסין ,תי׳ז 005916382

.5

עזבון המנוחה ביקליס )לבית וינריש( סיליביה )יורשת
בעזבין המנוח וינדיש יעקב ,ת״ז 067113985׳

הודעות מאת הכונס הרשמי
בבית המשפט המחוזי בירושלים

הודעה על מתן צו הפטר
פרי 5590
שם החייבת .תיאורה
בקידה .שד׳ משר
בית המשפט המחוזי:
תאריך מתן צו כינוס:
סוג ההפטר :הפטר על
תאריך צו ההפטר :א•

ומענה :אליהו בנרת ,ת״ז ,33342457
ריין ז ו  .ו  , :ירושלים.
ירושלים ,ת״א .117/98
.17,2.1998
פי בקשת החייב.
בכסלו ההש״ם ).(10.11.1999

ד בכסלו התש״ם ) 16בנובמבר .(1999
שלמה אקסנדזנדלר
סגן הכונס הרשמי

נכסי יורשים בלתי ידועים:
ו.

יורשים בלתי ידועים של מיכאלה סנדרובי׳ן ,היורשים
מחציה בעזבון זזדרה גרוניה ,ת״ז 06091029

.2

יורשים בלתי ידועים של אחות אבי המנוחה זזררה
ברוניה )ששמה אינו ידוע( .ת״ז 029ו0609

יי׳ח בחשון ההש״ם ) 28באוקטובר  999ו(
לבנה בר עוז
סגן האפוטרופוס הכללי

הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ת978-ו
בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי
דין וביצוע( ,ההשל״ח ,1978-נמסרה בזה הודעה כי בכוונה
האפוטרופוס הכללי להגיש לביח המשפט בקשה לתה לו צו
ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן ,על בל ארם הרוצה
להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי ,במשרדו
ברה׳ חסן שוקרי  ,2חיפה ,כתב התנגדות בשני עותקים
הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו ואח נימוקיו,
בתוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.
נכסי עזבונות:
.1

עזבון

המנוחה

מינביץ

בת

ישראל

ושרה,

תי׳ז

308981190
.2

עזבון המנות מיגירוב בודיס בן יעקב ,ת״ז 016425514

.3

עזבון המנוחה-קלר זיוה בת צבי וחנה ,ת״ז 001112564

נכסי נעדרים שזהותם ידועה:
.1

מונה ליזה פוזנר )לבית ינקוביץ( בת דק )יק(

,2

ג׳ימם )ז׳ימס( ינקוביץ )ז׳נקוביץ( בן זיק )יק(

ה׳ בכסלו התשים ) 14בנובמבר (1999
לבנה בר עוז
סגן האפוטרופוס הכללי

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

הודעות

פח ,6932/ח״א 2077/99
שם החברה :שמואל הנון ובנו לייצור מועדי ניר ופלסטיק
בע״מ  -בפירוק.
מסי החברה :ח״פ 3־097568־ו.5
מען משרדה הרשום :רח׳ פרץ  ,2תל אביב.
האריך הגשת הבקשה.27.1.1999 :
תאריך מחן צו פירוק.8.9.1999 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,1.2.2000
בשעה  ,14:00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה ,14
הל אביב ,טל׳ .5260378
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום .1.2.2000
בשעה  ,14:15במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ כן יהודה ,14
תל אביב ,טל׳ .5260378
פח ,6933/ת״א 424/98ו
שם החברה :הליקס ס.פ  1989בע״מ  -בפירוק.
מסי החברה :ח״פ 2־140440־.51
מען משרדה הרשום :רח׳ סדנה  ,26חולון.
תאריך הגשת הבקשה.29.10.1998 :
תאריך מתן צו פירוק.9.9.1999 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,2.2.2000
בשעה  ,13:00במשרד הכונס הרשמי ,רה׳ בן יהודה ,14
תל אביב ,טל׳ .5260378
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום ,2.2.2000
כשעה  ,13:15במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה ,14
תל אביב ,טל׳ .5260378
פח ,6934/ת״א 1566/98
שם החברה :קניובל בע׳׳מ  -בפירוק.
מם׳ החברה :ח״פ 3־152362־.51
מען משרדה הרשום :רה׳ אליהו איתן  ,10ראשון לציון.
תאריך הגשת הבקשה.22.12.1998 :
תאריך מתן צו פירוק.9.9.1999 :
מועד
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ב ד ב ר מתן צווי פירוק ומועדי אסיפות
נושים ומשתתפים

אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,6.2.2000

ילקוט הפרסומים  .4328כ׳׳ב בכסלו התש״ס1.12.1999 ,

בשעה  ,13:00במשרד הכינם הרשמי ,רה׳ בן יהירה ,14
תל אביב ,טל׳ .5260378
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :כיום ,6.2.2000
בשעה  .13:15במשרד הכונס הרשמי ,דחי בן יהודה ,14
תל אביב ,טל׳ .5260378
פחי  ,6943ת״א 1609/98
שם החברה :שחר יצור ושווק ספות בע׳׳מ  -בפירוק.
מס׳ ההברה :ת״פ 7־192587־ו.5
מען משרדה הרשום :רח׳ כובשי ההרמון  ,23רחובות.
תאריך הגשת הבקשה.31.12.1998 :
תאריך מתן צו פיר־ק.23.9.1999 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,2.2.2000
בשעה  ,13:30במשרד הכונס הרשמי רח׳ בן יהודה ,14
תל אביב ,טלי .5260378
מועד אסיפת המשתחפים הראשונה ומקומה :ביום ,2.2.2000
בשעה  ,13:45במשרד הכונס הרשמי ,רת׳ בן יהודה ,14
תל אביב ,טלי .5260373
פת ,6945/ת״א 2006/99
שם ההברה :קלאפ הפקות מדיה  1997כע״מ  -בפירוק.
מסי החברה :ח״פ 7־252595־.51
מען משרד הרשום :רח׳ קויפמן  ,6תל אביב.
תאריך הגשת הבקשה.5.1.2999 :
תאריך מתן צו פירוק.16.9.1999 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,13.2.2000
בשעה  ,13:30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה ,14
תל אביב ,טל׳ .5260378
אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום
מועד
 ,13.2.2000בשעה  ,13:45במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן
יהודה  ,14תל אביב ,טלי .5260378
פת׳ ,6947.ת״א 1501/98
שם החברה :אי.טי.אם .חברה לשינוע בע״מ  -בפירוק.
מס׳ החברה :ח׳׳פ 5־7ו538ו־ו.5
מען משרדה הרשום :רה׳ המסגר  ,49תל אביב.
תאריך הגשה הבקשה.25.11.1998 :
תאריך מתן צו פירוק.5.10.1999 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,28.2.2000
בשעה • ,13:3במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה ,14
תל אביב ,טלי .5260373
אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום
מועד
 ,23.2.2000בשעה  ,13:45במשרד הכונס הרשמי ,רה׳ בן
יהודה  .14תל אביב ,טל׳ .5260378

הודעות על מתן עמי כינוס ואסיפות ראשונות
פר12494/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ארכיב נילי ,ת״ז  ,27122266ניהל
עסק לשיפוצים ,רת׳ קפלן  ,48אור יהודה.
בית המשפט המתוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1552/98
תאריך הגשת הבקשה.23.8.1998 :
תאריך מתן צו כינוס.6.9.1999 :
היום והמקום לאסיפה ראשוגה :ביום  .6.2.2000בשעה ,13:30
במשרדי הכונס הרשמי ,רה׳ בן יהודה  ,14תל אביב.

ילקוט הפרסומים  ,4828ב״כ בכסלו התש״ס1.12.1999 ,

פר12500/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :יבין פרידה ,ת״ז  ,65385783רח׳
גפונוב 9ב ,רמה נן.
ביה המשפה המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2274/99
תאריך הגשת הבקשה.11.4.1999 :
תאריך מתן צו בינוס.15.9.1999 :
היום והמק1ם לאסיפה ראשונה :ביום  .7.2.2000בשעה ,13:30
במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה  ,14תל אביב.
פר12501/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :טל אירית ,ת״ז ,41786939
ניהלה אתר נגרות ואבן ,רח׳ יהלום  ,87שערי תקוה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1251/98
האריך הגשת הבקשה.23.7,1998 :
תאריך מתן צו כינוס.14.9.1999 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום .2000ב3.ו ,בשעה
 ,14:00במשרד הכונס הרשמי ,רה׳ בן יהודה  ,14תל
אביב.
פר12503/
שם החייב ,תיאורו ומענו :רחמים אליהו ,ת״ז  ,58909284רת׳
אברבנאל  ,79בני ברק.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2069/99
תאריך הגשה הבקשה.23.9.1998 :
תאריך מחן צו כינוס999 :ז5.9.ז.
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  .7.2.2000בשעה ,13:30
במשרד הכונס הרשמי ,רה׳ בן יהודה  ,14תל אביב.
פר12506/
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמש עזרא ,ת״ז  ,54158563רח׳
רוטכרג  ,5גבעתיים.
ביה המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2294/99
תאריך הגשת הבקשה.6.5.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.21.9.1999 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,8.2.2000בשעה 3:30ו,
במשרד הכונס הרשמי .רח׳ בן יהודה 4ו ,תל אביב.
פר12508/
שם החייב ,תיאורו ומענו :זבארו מרדכי ,ת״ז  ,68142520שד•
העצמאות  .67בת ים.
ביח המשפט המחוזי :תל אביב ,היק פש״ר .2269/99
תאריך הגשת הבקשה.28.4.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.21.9.1999 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,9.2.2000בשעה ,14:00
במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה  ,14חל אביב.
פר12509/
שם החייב ,תיאורו ומענו :בן עמי אהרון ,ת״ז  ,55585970רח׳
הרב מימון  ,10/3בת ים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2268/99
תאריך הגשה הבקשה.23.4.1999 :
תאריך מתן צו כינוס999 :ו.9,ו.2
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,14.2.2000בשעה
 ,13:30במשרדי הכונס הרשמי ,רה׳ בן יהודה 4ו ,הל
אביב.
ז־ בכסלו התש״ס ) 16בנובמבר (1999
יוסף זילביגר
סגן הכונס הרשמי
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הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פרי12510
שם החייב ,תיאורו ומענו :בראל יהודה ,תי׳ז  ,57304503רח׳
אבא הלל  ,53/7רמה גן.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2183/99
תאריך הגשת הבקשה.8.3.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.8.9.1999 :
היום והמקים לאסיפה ראשונה :כיוס  ,17.2.2000בשעה
 ,13:30במשרדי הבונס הרשמי ,דחי בן יהודה  ,14תל
אביב.
פר12516/
שם החייב .תיאורו ומענו :בן חורין נועם ,ת״ז  .51395556רח׳
אמסטרדם  ,26תל אביב.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2230/99
האריך הגשה הבקשה.11.4.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.3.10.1999 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,15.2.2000בשעה
 ,13:30במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה  ,14תל
אביב.
פר׳ 7ו25ו
שם החייבת ,תיאורה ומענה :הורג׳מן שושנה ,ת״ז ,55303093
רח׳ הרצל  ,2בת ים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2284/99
תאריך הגשת הבקשה.2.5.1999 :
תאריך מתן צו בינוס.3.10.1999 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,21.2,2000בשעה
 ,13:30במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה  ,14תל
אביב.
פר12518/
שם החייב ,תיאורו ומענו :חורגימן יעקב ,ת״ז  ,55411151רח׳
הרצל  ,2בה ים.
בית המשפט המתוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2283/99
תאריך הגשה הבקשה.2.5.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.3.10.1999 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,21.2.2000בשעה
 ,13:30במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳ בן יהודה  ,14תל
אביב.
פר9/ו125
שם התייב ,תיאורו ומענו :פורוסטומיאן מוםא ,ה״ז ,11906542
רח׳ מורדות ים  ,1הרצליה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב .תיק פש״ר .2164/99
תאריך הגשת הבקשה.23.6.1999 :
תאריך מתן צו כינוס.14.9.1999 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביים  ,8.2.2000בשעה ,13:30
במשרדי הכונס הרשמי ,רח• בן יהודה  ,14תל אביב.
פר12520/
שם החייב ,תיאורו ומענו :פורוסטומיאן
 ,313626863רח׳ נס ציונה  ,10תל אביב.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פשי׳ר .2165/99
תאריך הגשת הבקשה.23.6.1999 :

יצחק,
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ה״ז

תאריך מתן צו כינוס.14.9.1999 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,8.2.2000בשעה •,13:3
במשרדי הבדנם הרשמי ,דחי בן יהודה  .14תל אביב.

הודעה על מתן צו העטו־
פר11582/
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :יעקובי ישראל ,ח׳יז
ו־ ,•17368598יעקובי לאה .ת״ז  - 1119084רת׳ בן גוריון
 ,33רמלה.
ביה המשפט המחוזי :תל אביב ,ה״א .3/94
תאריך מתן צו כינוס.15.11.1994 :
סוג ההפטד :הפטר חלוט.
תאריך צו ההפטר.10.3.1999 :

הודעות על ביטול צווי כינוס והשיטות רגל
פר11471/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :פישר ברונלה ,ת״ז ,26702035
מורה ,רח׳ נורדאו  ,13בת ים.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,ת״א .587/92
תאריך מתן צו כינוס.11.7.1993 :
סיבת הביטול :הערר תועלת לנושים.
תאריך הביטול999 :ו3.9.ו.
פר11678/
שם החייב ,תיאורו ומענו :מימון עמום ,ת״ז  ,10953388רת׳
קדושי קהיר  ,1/2בת ים.
ביה המשפט המחוזי :תל אביב ,ת״א .403/95
תאריך מתן צו כינוס.22.2.1996 :
סיבת הביטול :אחר.
תאריך הביטול.24.1.1999 :

הודעות על הכרזת פשיטת רגל ומתן צווי
הפטר
פר 906/ו ו
שם החייבת ,תיאורה ומענה :אזרייק
 ,55755169רח• רוטשילד  ,12/2חולון.
ביה המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .568/96
האריך צו כינוס.11.3.1997 :
תאריך מתן צו פשיטת רגל,3.11.1999 :
תאריך מתן צו ההפטר.3.11.1999 :

ויקטוריה,

ת״ז

פר 2034/ו
שם התייבת ,תיאורה ומענה :סייג דרורה ,ת״ז  ,5822853רה•
מנדס  ,67רמת גן.
בית המשפט המתוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .396/97
תאריך צו כינוס.17.3.1998 :
תאריך מתן צו פשיטת רגל.20.6.1999 :
תאריך מתן צו ההפטר.20.10.1999 :
ז׳ בכסלו התש״ס ) 16בנובמבר (1999
יוסן( זילביגד
סגן הכונס הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,4828כ״ב בכסלו התען׳׳ס1.12.1999 ,

הודעות על הכרזת פשיטת רגל
פר12057/
שם התייבת ,תיאורה ומענה :כץ גלילה ,ת״ז ,30150718
מעצבת אפנה ,רח׳ קרית ספר  ,2תל אביב.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פעדר .157/97
תאריך צו כינוס.24.11.1997 :
תאריך מתן צו פשיטת רגל.19.10.1999 :
פר12285/
שם החייב ,תיאורו ומענו :יובל רן ,ח״ז  ,56434525רה׳ מסקין
אהרון  ,13תל אביב.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ו .399/97
תאריך צו כינוס.18.11.1998 :
תאריך מתן צו פשיטת רגל.28.10.1999 :
פר12366/
שם התייב ,תיאורו ומענו :חזקיאן הרצל ,ת״ז  ,11560638רת׳
שפינוזה  ,3/1ראשון לציון.
כיח המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1412/98
תאריך צו כינוס.7.2.1999 :
תאריך מתן צו פשיטת רגל.8.11.1999 :
פר12405/
שם התייב ,תיאורו ומענו :ברומר כני ,ת״ז  ,55390603רח׳
קפלינסקי 5ז ,39/ראשון לציון.
ביח המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2134/99
תאריך צו בינוס.12.4.1999 :
תאריך מתן צו פשיטת רגל.9.11.1999 :

הודעות על כוונה להבריז דיבידנד ראשון וסופי
פח ,5908/ת״א 80/93
שם ההברה :גגואה יצרני אופנה בע״מ  -בפירוק.
מסי החברה4 :־159532־.51
מען התבדה :שדי רוטשילד  ,106חל אביב.
שם המפרק ומענו :קופלוביץ רותי ,רח• יגאל אלון ,155
תל אביב.
סוג דיבידנד :לכלל הנושים.
אחוז דיבידנד 100% :לנושים בדין קדימה ,וכ־ 11.5%לנושים
בגין רגיל.
פר ,11019/ת״א 1069/87
שם התייב ,תיאורו ומענו :ארזי זאב ,ת״ז  ,361972רח׳
ארלוזורוב  ,39רמת גן.
שם הנאמן ומענו :בי עזר ארז ,עו״ד ,רח׳ יהודה הלוי ,85
תל אביב.
סוג דיבידנד :רגיל.
אחוזים :רגיל .50ו.4
הערה :אין נושים בדין קדימה.
פר2065/ו ,ת״א 486/97
שם החייב ,תיאורו ומענו :אוזן עמוס ,ת״ז  ,54875802ניהל
עסק לפתתות וצבע ,רח׳ דוד צדוק  ,7חולון.

ילקוט הפרסומים  ,4828ב״ב בכסלו התש״ס1.12.1999 ,

ומענו :הכונס

הרשמי ,רה׳

שם הנאמן
תל אביב.
סוג דיבידנד :רגיל.
אחוזים :בהתאם להסדר הנושים.
הערה :אין נושים בדין קדימה.

בן

יהודה

,14

ז׳ בכסלו התש״ס ) 16בנובמבר (1999
יוסף זילביגר
סגן הכונס הרשמי

בבית המשפט המחוזי בחיפה

הודעות עלי מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פר9626/
שם התייב ,תיאורו דמענו :ליבוביץ אברהם ,ת׳׳ז ,55422638
רת׳ מנתם בגין  ,500/3עפת.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פש״ר .360/99
תאריך הגשה הבקשה :כ׳׳ז באלול התשנ״ט ).(8.9.1999
תאריך מתן צו כינוס :י״ד בחשון התש־ס ).(24.10.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ב בטבת התש״ס
)3.1.2000ו Xבשעה  ,10:30במשרד הכונס הרשמי ,רח• חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מחן הפטר בבית
המשפט המחוזי בנצרת :יום  ,30.3.2000בשעה .8:50
פר/ד962
שם החייב ,תיאורו ומענו :ח׳ורי מוניר ,ת״ז  ,59353177נהג,
כפר פקיעין.
בית המשפט המחחי :חיפה ,תיק פש־ר .1024/97
תאריך הגשה הבקשה :ג׳ באדר התשנ״ז ).(10.2.1997
תאריך מחן צו כינוס :כ״ד בחשון התש״ם ).(3.11.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ג בשבט התש״ס
) ,(23.1.2000בשעה  ,11:30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מחן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,3.5.2000בשעה .13:00
פר9628/
שם החייב ,תיאורו ומענו :משאש דוד ,ת״ז  ,12414884פועל,
רח׳ השקמה  ,80חדרה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .369/99
תאריך הגשח הבקשה :י״ח באלול התשנ״ט ).(30.8.1999
תאריך מתן צו כינוס :ב״ג בחשון התש״ם ).(2.11.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ב״ה בשבט החש״ם
) ,(25.1.2000בשעה  ,9:30במשרד הכונס הרשמי .רח• חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר כביה
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,4.10.2000בשעה 0נ0:ו.
חי בבסלו התש״ס ) 17בנובמבר (1999
לבנה בר עוז
סגן הכונס הרשמי
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הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פר9629/
שם החייב ,תיאורו ומענו :פוקס בר1ך רמי ,ת״ז  ,23051295דחי
בן גוריון 4׳.י ,25שלומי.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר ,392/99
תאריך הגשת הבקשה :ב״ד בתשרי התש״ם ).(4.10.1999
תאריך מתן צ 1כינוס :כ״ג בחש1ן התש״ס ).(2.11.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״ה בשבט ה תש י׳ ס

) ,(25.1.2000בשעה  ,10:30במשרד הבונס הרשמי ,רח• חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  .4.10.2000בשעה .12:30

פר9630/
שם החייב ,תיאורו ומענו :בוגנים משה ,תיו  ,62664578רח׳
התומר  .20וברון יעקב,
בית המשפט המחוזי :היפה ,תיק פש״ר .401/99
תאריך הגשת הבקשה :ז׳ בחשון התש״ם ).(17.10.1999
תאריך מתן צו כינוס :כ״ג בחשון התש״ס ).(2.11.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום כ״ה בשבט התש״ם

) ,(25.1.2000בשעה  ,11:30במשרד הכונס הרשמי ,רה• חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,4.10.2000בשעה :30וי,

פד9632/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברכהן רענן ,ת״ז ,54649645
מפקח חקלאי וסוחר ,רח׳ הגליל  ,31גבעת אלה.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פש״ר .370/99
תאריך הגשת הבקשה :ד׳ בתשון התש״ם ).(14.10.1999
תאריך מתן צו כינוס :כ״ב בחשון התש״ס ).(1.11.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ד בשבט התש״ס ),(27.1.2000
בשעה  ,10:30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן שוקרי ,2
חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בנצרת :יום  ,11.5.2000בשעה .8:30
פר9633/
שם התייכ ,תיאורו ומענו :חישאן מהרז ,ה״ז ,54451174
סאג׳ור.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פשי׳ר .406/99
תאריך הגשת הבקשה :י״ז בתשון התש״ס ).(27.10.1999
תאריך מתן צו כינוס :כ־ה בחשון התש״ס ).(4.11.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :בה בשבט התש״ס
) ,(27.1.2000בשעה  ,11:30במשרד הכונס הרשמי ,רה׳ חסן
שוקרי  .2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בביח
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,11.10.2000בשעה .10:00
פר9635/
שם החייבת ,חיאורה ומענה :ירדן אירינה ,ת״ז ,14610505
רח׳ אשכולוה  ,15פרדס חנה.
ביח המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .404/99
תאריך הגשת הבקשה :ט׳ בחשון התש״ס ).(19.10.1999
תאריך מתן צו כינוס :כ־יה בחשון התש״ט ).(4.11.1999
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היום והמקום לאסיפה ראשונה :י׳׳א בשבט התש״ס
) ,(31.1.2000בשעה  ,11:00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2היפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/אי מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,11.10.2000בשעה .9:30
פר9636/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ניר נחום ,ת״ז  ,73565630מובטל,
רח׳ מגן שאול  ,103מגן שאול.
כיח המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פשי׳ר 99י;.36
האריך הגשת הבקשה :י״ח באלול התשנ״ט ).(30.8.1999
תאריך מתן צו כינוס :כ״ג בחשון התש״ם ).(2.11.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ־ט בטבת התש״ס
) ,(20.1.2000בשעה  ,9:30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בנצרת :יום  ,11.5.2000בשעה .9:30
פר9639/
שם החייב ,תיאורו ומענו :גירוני ראובן ,ת״ז  325ו  ,5641רח׳ |
הרצוג  ,32/8קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .409/99
תאריך הגשת הבקשה :י״ז בחשון התש״ם ).(27.10.1999
תאריך מתן צו כינוס :ל• בחשון התש״ס ).(9.11.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :בי באדר התש״ס <.2.2000ו(,
בשעה  ,11:30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן שיקרי ,2
חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,11.10.2000בשעה 0:30ו.
פר9640/
שם החייב .תיאורו ומענו :דאהר רכאד ,ת״ז  ,52074549כפר
סאגיור.
בית המשפט המחוזי :היפה ,תיק פש״ר .414/99
תאריך הגשת הבקשה :כ״ג בחשון החש״ס ).(2.11.1999
תאריך מתן צו כינוס :ל׳ בחשון התשי׳ם ),(9.11,1999
היום והמקום לאסיפה־ ראשונה :ד באדר א׳ התש״ם

) ,(6.2.2000בשעה'  ,9:30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בית
המשפט המחוזי בתיפה :יום  ,11.10.2000בשעה .11:30
פר9641/
שם החייב ,תיאורו ומענו :כיוף תאיפיק ,ת״ז ,50785781
שומר 13 .עוספיה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .412/99
תאריך הגשה הבקשה :כ״א בחשון תתש״ם ).(31.10.1999
תאריך מתן צו כינוס :א• בכסלו התש״ם ).(10.11.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ז׳ באדר התש״ם ),(6.2.2000
בשעה  ,10:30במשרד הכונס הרשמי ,רח־ חסן שוקרי ,2
חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :יום  ,11.10.2000בשעה 2:00ז.
ח׳ בכסלו התש״ם ) 17בנובמבר (1999
לבנה בד עוז
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