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לכהונת שופטים של בית משפט שלום:
עו״ד משה סובל

לפי חוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו955-ו
בהתאם לחוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו955-ו' ,אני
מודיע כי יש צורך למנות שופט צבאי משפטאי של ערכאה
ראשונה ושופט צבאי משפטאי של בית הדין הצבאי
לערעורים.
י״ו בכסלו התשס״א )4ו בדצמבר (2000
אהוד ברק
־
ראש הממשלה ושר הביטחון
—.
סייח התשט״ו ,עמי  ;171התשמ״ו ,עמי .172
ג 1 5 8

) ח מ

עו״ד תמר שרון נתנאל
עו׳׳ד באמלה גירעון
עו״ד ערן גוה
עו״ר רני צרפתי
לכהונת שופט תעבורה במינוי קבע:
השופט חיים טובי

ג (

לכהונת שופט תעבורה במינוי זמני לשנה:
עו״ר חנא סבאג

1

תיקון הודעה על מינוי פוקדים

כ״ח בכסלו התשס״א ) 25בדצמבר (2000
ג 1 8 0

) ח מ

לפ חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו1986-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  50לחוק שירות ביטחון ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ו) '1986-להלן  -החוק( ,אני מודיע כי
מיניתי פוקדים נוספים לענין החוק ,את נושאי התפקידים
המפורטים להלן ,הכל כמפורט להלן בתיקון להודעה על
מינוי פוקדים* )להלן  -ההודעה(:
אחרי פרט )וו( להודעה יבוא:

.1

״)11א( סגן קצין רפואה ראשי:
) (111ראש מחלקת בריאות הנפש במפקדת קצין
רפואה ראשי.״
במקום פרט ) (23להודעה יבוא:

.2

״) (23ראש ענף עתודות וקצונה בבסיס קליטה ומיון.״
במקום פרט ) (24להודעה יבוא:

.3

״) (24ראש ענף תנועה ושיבוץ בבסיס קליטה ומיון.״
י׳ בכסלו התשם״א ) 7בדצמבר (2000
) ח מ

2

6 7 6

־

אהוד ביק
שר הביטחון

ג (

ם״ח התשמ״ו ,עמי .107
י״פ התשני׳ח ,עמי .205

הודעה על מינוי סגן נ ש י א
לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ״ה1995-
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לחוק בית
המשפט לעניגי משפחה ,התשנ״ה995-ו' ,ובהסכמת נשיא
בית המשפט העליון ,הארכתי את מינויו של יצחק שנהב,
ת״ז  ,1525294כסגן נשיא לעניני משפחה של בתי המשפט
ברמת גן ,לתקופה של שנה נוספת החל ביום ח׳ בשבט
התשס״א )ו בפברואר  (2001ער יום י״ח בשבט התשם״ב )ו3
בינואר .(2002
י״ד בכסלו התשס״א ) 11בדצמבר (2000
)חמ (3-2666
יוסף ביילין
ם״ח התשנ״ה ,עמי .393

שר המשפטים

הודעה על מינוי סגן נ ש י א
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-

הודעה
לפי כללי השפיסה )סדרי העבודה של הועדה לבחירת
שופטים( ,התשמ״ד984-ו
לפי סעיף  13לכללי השפיטה )סדרי העבודה של
הועדה לבחירת שופטים( ,התשמ״ד ,1984-אני מודיע כי
בישיבת ועדת הבחירה מיום כ״ז בכסלו התשם״א )24
בדצמבר  ,(2000החליטה על המינויים האלה:
י

לכהונת שופטת בית הדין האזורי לעבודה:
הרשמת עדנה קוטן
לכהונת שופטים של בית משפט מחוזי:
השופטת יהודית שטופמן
השופט יעקב צבן
השופטת שרה דברת
השופט הוואדי זיאד

ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;2370התשנ״ד ,עמי .218
 082ו

־

( 3

יוסף ביילין
שר המשפטים
יושב ראש הועדה לבחירת שופטים

אני מודיע בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ד984-ו' ,שבתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק
האמור ,ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,מיניתי בזה
את שרה סירוטה ,ת״ז  ,4893731שופטת בית משפט מחוזי
לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב ,החל ביום ו׳
בטבת התשם״א ) 1בינואר  (2001עד יום י״ט בטבת התשם״ה
) 31בדצמבר .(2004
י״ד בכסלו התשס״א ) 11בדצמבר (2000
) ח מ

6 0

־

ג (

יוסף ביילי
שר המשפטים
ז

סייח התשמ״ד ,עמי  :198התשנ״ב ,עמי .68
הודעה על מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו
אני מודיע בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ד ,'1984-שבתוקף סמכותי לפי סעיף (3)9
סייח התשמ״ד ,עמי  ;198התשנ״ב ,עמי .68
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

לחוק האמור ,ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,הארכתי
את מינויו של צבי הרטל ,ת״ז  ,7805724כסגן נשיא של בתי
משפט השלום במחוז המרכז ,החל ביום ב״ב בכסלו
התשס״א ) 19בדצמבר  (2000עד יום ו׳ בטבת התשס״ה )18
בדצמבר .(2004
י״ד בכסלו התשס״א ) 11בדצמבר (2000
)דומ (3-60

יוסף ביילין
שר המשפטים
הודעה על מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו
אני מודיע בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ד984-ו  ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)10א^ לחוק האמור ,ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את אברהם אברהם ,ת״ז  ,69386175רשם בית משפט
מחוזי ,ובהסכמתו ,לכהונה בפועל כשופט בית המשפט
המחוזי בנצרת ,החל ביום ו׳ בטבת התשס׳׳א ) 1בינואר (2001
עד יום י׳׳ט בטבת התשם־ה ) 31בדצמבר .(2004

מינוי שופטים בבית משפע לענינים מקומיים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )57א( לחוק בתי המשפט
]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו' ,ובהסכמת נשיא בית
המשפט הןנליון ,אני ממנה את אפרים דורון ,ת״ז ,2648038
שופט בקצבה של בית משפט שלום ,ואת דוד מועלם ,ת״ז
 ,43648450שופט בקצבה של בית משפט שלום ,למלא תפקיד
של שופט בית משפט לענינים מקומיים עד יום ט׳יז בכסלו
התשס״ב ) 31בדצמבר .(2001
כל אחד מהשופטים ישב בדין אף לאחר שעות
העבודה הרגילות בבתי המשפט ויהיה זכאי לגמול לכל יום
ישיבה בשיעור שייקבע מזמן לזמן.
ט״ז בכסלו התשם״א ) 13בדצמבר (2000

י

י״ד בכסלו התשס״א ) 11בדצמבר (2000
)חמ (3-60

יוסף ביילין

שר המשפטים
סייח התשמ״ד ,עמי  ;198התשנ״ב ,עמי .68
הודעה על מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
אני מודיע בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ד ,1984-בי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)10אץ (3לחוק האמור ,ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את בעז אוקון ,ת״ז  ,55486138רשם בית המשפט
העליון ,ובהסכמתו ,לכהונה בפועל כשופט בית משפט
מחוזי ,החל ביום ו• בטבת התשם״א )ו בינואר  (2001עד יום
ט״ז בטבת התשם״ב ) 31בדצמבר .(2001
י

) ח ט

) ח מ

_

י ־״
61

ס״ח התשמ״ד ,עמי  ;198התשנ״ב ,עמי .68
הודעה על מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
אני מודיע בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשנרד984-ו  ,בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10
לחוק האמור ,ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,מיניתי
את צבי זילברטל ,ת״ז  ,50969104רשם בית משפט מחוזי,
בהסכמתו ,לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי
בירושלים ,החל ביום ו׳ בטבת התשם״א ) 1בינואר  ,(2001עד
יום י״ט בטבת התשם״ה ) 31בדצמבר .(2004

הודעה על מינוי שופטת
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט969-ו
בהתאם לסעיף  8לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט-
 ,'1969אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק האמור,
בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובהסכמת נשיא בית
הדין הארצי לעבודה ,מיניתי את רונית רוזנפלד ,ת״ז
 ,54497292סגן שופט ראשי של בית דין אזורי לעבודה,
ובהסכמתה ,לכהונה בפועל כשופטת בית הדין הארצי
לעבודה החל ביום ו׳ בטבת התשס׳יא )ו בינואר  (2001עד
יום ז׳ בניסן התשם״א ) 31במרס .(2001
כ״ד בחשון התשם״א ) 22בנובמבר (2000
) ח מ

)חמ (3-60

יוסף ביילין
שר המשפטים

סייח ה ת ש מ ״ ד  ,עמי  ;198ה ת ש נ ״ ב  ,עמי .68

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,
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־

יוסף ביילין
שר המשפטים

ג (

סייח התשכ״ט ,עמי .70
מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול(,
התשל״א-ז97ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הנוער )שפיטה,
ענישה ודרכי טיפול( ,התשל״א 1971-י ,ובהסכמת שר
המשפטים ,אני מטיל על שופטי בית משפט מחוזי
ששמותיהם נקובים להלן לשמש שופטי נוער עד לתום
תקופת כהונתם באותה ערכאה:
יהושע גרום ,ת״ז 7508153
אשר גרוניס ,ת״ז 7352982

י

י״ד בכסלו התשס״א ) 11בדצמבר (2000

י־

יוסף ביילין
שר המשפטים

ם״ח התשמ׳׳ד ,עמי .198

י״ד בכסלו התשס״א ) 11בדצמבר (2000
י1סף ביילין
שר המשפטים

6 5 3

ג (

רנה משל־שוהם ,ת״ז 45677937
נורית אחיטוב ,ת־ז 8198657
אברהם טל ,ת״ז 7363948
עוזי פוגלמן ,ת״ז 52772654
י״ז בכסלו התשם״א ) 14בדצמבר (2000
) ח מ

6 8 6

־

ג (

י ס״ח התשל״א ,עמי .134

אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון
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מינוי שופטי גוער
לפי חוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול(,
התשל״א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הנוער )שפיטה,
ענישה ודרבי טיפול( ,התשל״א 1971-י ,ובהסכמת שר
המשפטים ,אני מטיל על שופטי בית משפט שלום
ששמותיהם נקובים להלן לשמש שופטי נוער עד לתום
תקופת כהונתם באותה ערכאה:

_ סעיף )84א( לחוק האמור ,באישור שר המשפטים ,מיניתי את
צבי זילברטל ,ת״ז  ,50969104סגן נשיא של בית משפט שלום,
לרשם של בית משפט מחוזי ,החל ביום ו׳ בטבת התשס״א )1
בינואר .(2001
י״ד בכסלו התשם״א ) 11בדצמבר (2000
)חמ (3-64

נשיא בית המשפט העליון

טלי חיימוביץ ,ת״ז 57268427

הודעה על מינוי רשם

דרורה בית־אור ,ת״ז 8036923

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-

מיכל ברנט ,ת״ז 55486252

אני מודיע בהתאם לסעיף )84ב( לתוק בתי המשפט
]נוסח משולב[ ,התשנרד ,'1984-כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)84א( לחוק האמור ,באישור שר המשפטים ,מיניתי את
אברהם אברהם ,ת״ז  ,69386175שופט של בית משפט שלום,
לרשם של בית משפט מחוזי ,החל ביום ו׳ בטבת התשס״א
) 1בינואר .(2001

אריאל חזק ,ת״ז 57396467
נחמה נצר ,ת״ז 57455792
משה בר־עם ,ת״ז 56420474
י״ז בכסלו התשס״א ) 14בדצמבר (2000
6 8 6

) ח מ

־

אהרן ברק

ג (

נשיא בית המשפט העליון

י סייח התשל״א ,עמי .134

י״ד בכסלו התשס״א ) 11בדצמבר (2000
) ח מ

מינוי שופטי נוער

4 4

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הנוער )שפיטה,
ענישה ודרכי טיפול( ,התשל״א ,1971-ובהסכמת שר
המשפטים ,אני מטיל על שופטי בית משפט שלום ,בכהונה
בפועל בשופטים של בית המשפט המחוזי בתל אביב,
ששמותיהם נקובים להלן לשמש שופטי נוער עד לתום
תקופת כהונתם באותה ערכאה:
י

יהודית שטופמן ,ת״ז  - 8526675עד יום ז׳ בשבט התשס״א
) 31בינואר (2001
שרה ברוש ,ת״ז  - 7371586עד יום ז־ באייר התשס״א
) 30באפריל (2001
זכריה כספי ,ת״ז  - 10924652עד יום י׳יב באלול התשס״א
) 31באוגוסט (2001
נירה לידסקי ,ת״ז  - 7956691עד יום י״ד בחשון התשס״ב
) 31באוקטובר (2001
רות לבהר שרון ,ת״ז  - 651346עד יום י״ב באל1ל התשס״א
) 31באוגוסט (2001
י״ז בכסלו התשס״א ) 14בדצמבר (2000
) ח מ

1

6 8 6

־

אהרן ביק

ם״ח התשל״א ,עמי .134

נשיא בית המשפט העליון

הודעה על מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
אני

מודיע

בהתאט

לסעיף

 (3)84לחוק

בתי

המשפט

]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו' ,בי בתוקף סמכותי לפי
ס״ח התשמ״ד ,עמי  !198התשמ״ו ,עמי .36
1084

־

אהרון ברק
נשיא בית המשפט העליון

נ (

ס״ח התשמ־ד ,עמ׳  ;198התשנדו ,עמי .36

לפי חוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול(,
התשל״א971-ו

ב (

.
אהרן בדק

מינוי יושב ר א ש מותב לועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ״ב1962-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ־ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
)ביוב( ,התשכ־ב) 1962-להלן  -החוק( ,סעיפים )5ב( ו־ 11
לחוק בתי דין מינהליים ,ה תשנ ״ב  , 1992 -ולאחר התייעצות
עם נשיא בית המשפט העליון לענין סעיף  16לחוק בתי
המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-אני ממנה את כליל
עבוד ,ת״ז  ,35576073שופט בקצבה של בית משפט מחוזי,
ליושב ראש מותב של ועדת הערר לעניני ביוב לפי החוק
למחוז הצפון עד יום ט־ז בכסלו התשס־ב ) 31בדצמבר
.(2001
י

2

ג

מינוי ועדות ערר ואזור שיפוטן" ,יתוקן לפי זה.
ט״ז בכסלו התשס״א ) 13בדצמבר (2000
)חמ (3-810

יוסף ביילין
שר המשפטים

ס״ח התשכ״ב ,עמי .96
ס״ח התשנ״ב ,עמי .90
ס״ח התשמ״ד ,עמי .198
י׳׳פ התשל״ה ,עמי  ;1853התשנ״ט ,עמי .1894
מינוי יושבי ר א ש לועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה(,
התשכ״ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )89א( לחוק מיסוי מקרקעין
)שבח ,מכירה ורכישה( .התשמ״ג) '1963-להלן  -החוק(.
ס״ח התשכ־ג ,עמי  ;156התשג״ב ,עמי  ;45התשנ״ט ,עמי
.130
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

וסעיף  16לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ׳׳ד, 1984-
ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ,אני ממנה
ליושבי ראש בועדת ערר לענין סעיף  88לחוק ,עד יום ט״ז
בטבת התשס׳׳ב ) 31בדצמבר  ,(2001את השופטים
ששמותיהם מפורטים להלן:
2

.1

מלכיאל םלוצקי ,ת״ז  ,1987031שופט בקצבה של בית
משפט מחוזי

.2

דליה קובל ,ת״ז  ,8500431שופטת בקצבה של בית
משפט השלום

ט״ז בכסלו התשס״א ) 13בדצמבר (2000
) ח מ

1

 2 4ג

־

יוסף ביילין
שר המשפטים

ג (

ם״ח התשמ״ד ,עמי .198

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון לחבר ו מ מ ל א י
מקום במועצה הארצית לתכנון ולבניה
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )2בץ (2ו־48א)א( לחוק
התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-אני ממנה את האדריכלית
סופיה אלדור לנציגתי במועצה הארצית לתכנון ולבניה ואת
אדריכל קרלוס דרינברג ,רבקה אבלסון ,צביה אפרתי
ואדריכל דוד סוקט ,לממלאי מקומה.
י

תוקף המינוי מיום ו׳ בטבת התשם״א ) 1בינואר
.(2001
ט״ו בכסלו התשס״א ) 12בדצמבר (2000
) ח מ

ד  -ג (

בנימין )פואד( בן אליעזר

שר הבינוי והשיכון
י ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשל״ג ,עמי  ;228התשל״ו ,עמי
 ;253התש״ן ,עמי .168
מינוי גציגי ש ר התחבורה ו מ מ ל א י מקומם
במועצה הארצית לתכנון ולבניה ובוערות
המחוזיות לתכנון ולבניה ובועדה מיוחדת
מודיעין וביטול מינויים
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  ) 2ב ^ )7אץ(6)34 ,(8
ו־48א)א( לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה , 1965-אני ממנה
את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן לנציגים של שר
התחבורה וממלאי מקומם במועצה הארצית לתכנון ולבניה
ובוערות המחוזיות לתכנון ולבניה ובועדה מיוחדת לתכנון
ולבניה למרחב תכנון מיוחד מודיעין:
המועצה הארעית:
אלכס לנגר ,ת־׳ז .009090
ממלאי מקום:
1

ישעיהו רונן ,ת״ז  ;048760334אורנה להמן,
מריה כהן־אתגר ,ת״ז  ;308907625יוסף קופ,
רות לב רן ,ת׳׳ז  ;05337837משה עובד ,ת״ז
שפריר ,ת־ז  ;00686336בכל הנוגע לבטיחות
ויסמן ,ת״ז  ,050337161בכל הנוגע לנמלים,
התופין.

ת״ז ;05556229
ת״ז ;04483384
 ;05461900רות
הטיסה; אהרון
מעגנות ומימי

ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשנ״ה ,עמי .450
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם״א10.1.2001 ,

הועדות המחוזיות למחוזות ירושלים והדדומ:
ישי טלאור ,ת״ז  4551וגד.05
ממלאי מקום כועדה המחוזית למחוז ירושלימ:
אנטולי מדניקוב ,ת״ז  ;0306026733אודי ארד ,ת״ז ;028051456
אלכס שגיא ,ת״ז  ;43456409זאב פורקוש ,ת״ז .8796177
ממלאי מקום בועדה המחוזית למחוז הדרום:
אנטולי מדניקוב ,ת״ז  ;0306026733אודי ארד ,ת״ז ;028051456
סילביאן ניידמן ,ת״ז  ;16487985איבגניה גייזמן ,ת״ז
.307389742
הועדות המחוזיות למחוזות תל אביב והמרכז והועדה
המיוחדת לתכנון ולבניה למרחב תכנון מיוחד מודיעין•.
מתיה ענב ,ת״ז .4094512
בועדות

ממלאי מקום
והמרכז:

המחוזיות

למחוזות

תל

אביב

נחלה שאקר ,ת״ז  ;050308121רן שמל ,ת״ז  ;059653832רות
לב־רן ,ת״ז  ;05337837ראובן יום טוב ,ת״ז  ;6889941משה
עובד ,ת״ז .05461900
ממלאי מקום בועדה המיוחדת לתכנון ולבניה למרחב תכנון
מיוחד מודיעין:
נחלה שאקר ,ת׳׳ז  ;050308121רן שמל ,ת״ז .059653832
הועדות המחוזיות למחוזות חיפה והזגהון:
שלמה גולדמן ,ת״ז .30064455
ממלאי מקום בועדה המחוזית למחוז חיפה:
מריאן ברוק ,ת״ז  ;69223295עירית שפרבר ,ת״ז  ;6446078פטר
דויטש ,ת״ז  ;309242998אנה אוסטרובסקי ,ת״ז ;306491325
לידיה מרום ,ת״יז  ;014997647בני דוד ,ת״ז .69352045
ממלאי מקום בועדה המחוזית למחוז הצפון:
מריאן ברוק ,ת״ז  ;69223295עירית שפרבר ,ת״ז  ;6446078פטר
דויטש ,ת״ז  ;309242998אנה אוםטרובסקי ,ת״ז  ;306491325רון
שובל ,ת״ז  ;054147830נועה ענבר ,ת״ז .058831447
כל מינוי קודם של נציגי שר התחבורה או ממלאי
מקומם במועצה הארצית לתכנון ולבניה ובוערות המחוזיות
לתכנון ולבניה או בועדה המיוחדת לתכנון ולבניה למרחב
תכנון מיוחד מודיעין  -בטל.
י׳ בכסלו התשס״א ) 7בדצמבר (2000
) ח מ

7

אמנון ליפקין-שחק

־ יי
ג (

שר התחבורה
מינוי רשמים לבלי שיט
לפי חוק הספנות )כלי שיט( ,התש״ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק הספנות )כלי שיט(,
התש״ך ,1960-אני ממנה את:
י

) (1נדב זוננברג ,ת״ז  ,00042375-6לרשם כלי שיט:
) (2המפורטים להלן לממלאי מקומו בהעדרו:
)א( חנה כהן ,ת״ז ו 05233503-לרשם כלי שיט לגבי
כלי שיט  -שתפוםתם ברוטו אינו עולה על 100
n״ nה ת ש ״ ך  ,עמי .70

1085

טון ואורכם אינו עולה על  24מטרים או שעוצמת המנועים
המשמשים להגעתם אינה עולה על  370קילווט או שהן
ספינות נוסעים בשכר המיועדות להסיע או המסיעות פחות
מ־ 12נוסעים בשכר או שהן ספינות דיג העוסקות בדיג אינו
דיג מכמורת:
)ב( רב חובל דני כהן ,ת״ז  ,00659529-2לרשם כלי שיט
שאינם מפורטים בפסקת משנה )א(.
מינוי רשמים לכלי שיט  -בטלים.
2

ט׳ בכסלו התשס״א ) 6בדצמבר (2000
) ח מ

2

 2 6 8י

־

נציגי שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות:
השם
פלש יגאל
זיידאן עומר

י״פ התשנ״ז ,עמי 6ו.5

2ב9ו05471

נציגי יצרני השט הזרעים:
מינצר עמוס
צוקרמן אוהד

021508510

009655031
059065110
נציגי ארגונים חקלאיים הנוגעים בדבר:

אמנון ליפקיךשחק
שר התחבורה

ג (

מס׳ זהות

השם

מסי זהות

אורן יוסי
מהרם פנחס

07290743
056112295

קושניר אורי יכהן כיושב ראש הועדה.
מינוי רשות לזרעים  -בטל.
2

הודעה ב ד ב ר ביטול ועדות חקלאיות במועצות
מקומיות מסוימות
לפי צו המועצות המקומיות )א( ,התשי״א1950-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  121לצו המועצות המקומיות
)א( ,התשי״א950-ו  ,אני מחליט כי יבוטלו הועדות
החקלאיות שליד המועצות המקומיות המפורטות להלן:
י

אבן יהודה
כנרת
פרדס־חנה-כרבור
תל מונד
א׳ בכסלו התשס״א ) 28בנובמבר (2000
ג  3 3י

) ח מ

־

חיים רמון
שר הפנים

( 5

ק״ת התשי״א ,עמי .178
מינוי רשות לזרעים
לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבתים ומכירתם(,
התש״ך1960-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות הזרעים )גידול
זרעים מושבתים ומכירתם( ,התש״ך ,1960-אני ממנה רשות
לזרעים בהרכב שלהלן:
י

נציגי מינהל המחקר החקלאי מרכז וולקני:
השם

מס׳ זהות

קושניר אורי
מזור לאה
פרסמן איתן
לשם יואל

011330214
051813756
00385991
ו0036468

ו׳ בכסלו התשס״א ) 3בדצמבר (2000
)חמ (3-448
אהוד ברק
ראש הממשלה
ושר'החקלאות ופיתוח הכפר
י־פ התשנ״ה ,עמי .3055
מינוי פקידי סעד
לפי חוק הסעד )סדרי דין בעניני קטינים ,חולי נפש
ונעדרים( ,התשט״ו955-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד )סדרי דין
בעניני קטינים ,חולי נפש ונעדרים( ,התשט׳׳ו955-ו' ,אני
ממנה את הרשומות מטה לפקידות סעד לענין החוק
האמור:
אתי מור יוסף ,ת״ז  - 063619472באר יעקב
קרולין סרוגי ,ת״ז  - 29147006נצרת
טל חיימוביץ ,ת״ז  - 057306227מועצה אזורית
שומרון
י׳ בכסלו התשס״א ) 7בדצמבר (2000
< ת מ

השם
לנדס אלדד
וייס משה

003311495
050269232
•17639493

קלינרמן ר א ו ל

ק״ת התש״ך ,עמי  :1448התשמ״ה ,עמי .872
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ג (

סייח התשט״ו ,עמי .126
מינוי פקידי סעד
לפ חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש״ך960-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול
והשגחה( ,התש״ך ,1960-אני ממנה את הרשומים מטה
לפקידי סעד לענין החוק האמור:
י

אורית גיר ,ת״ז  - 024197295חולון
עדוי תגיריד ,ת״ז  - 026313510טורעאן
לינא סבאח ,ת״ז  - 026165977ירושלים

נציגי השידות לביקורת זרעים:
מס׳ זהות

ג  4י

־

דענן כהן
שר העבודה והרווחה

בפאיה םלמן ,ת״ז  - 080740525ירושלים
אלעזר צור ,ת״ז ו - 05227757רמלה
אלישבע באשה ,ת״ז  - 306002080אור יהודה

י׳ בכסלו התשס״א ) 7בדצמבר (2000
) ח מ

4 2

י־

( 3

רענן בהן
שר העבודה והרווחה

ם״ח התש״ך ,עמי .52
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם״א10.1.2001 ,

מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסת הדש[ ,התשכ״ט1969-

את ״שילה  -אגודה לפיתוח שירותים לזקן בחיפה״ ,כגוף
ציבורי לענין סעיף  287לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,התשנ״ה. 1995-
2

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח
חדש[ ,התשכ״ט ,'1969-אני ממנה את טרופ שירלי ,ת״ז
 ,027399229לקצינת מבחן לנוער במחוז המרכז לענין החוק
האמור.

ט״ז בכסלו התשם״א ) 3ו בדצמבר (2000
)חמ (3-684
רענן בהן
סייח התשנ״ה ,עמ׳ .210

י׳ בכסלו התשס״א ) 7בדצמבר (2000
רענן כהן
־
שר העבודה והרווחה
—
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמי  ;312ס״ח
התשל״א ,עמי .88
י  4י

) ח מ

( 3

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי
עבודה( ,התשט״ז956-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי
)קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( ,התשט״ז ,1956-אני
מודיע כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן מונו
לפוסקים רפואיים:
י

תיקון ר ש י מ ת חברים בועדת עררים לשירותים
מיוחדים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים
לשירותים מיוחדים 'ולילד נכה( ,התשנ״ה1995-
בהתאם לתקנות  3ו־ 5לתקנות הביטוח הלאומי)ביטוח
נכות( )ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה(,
התשנ״ה ,1995-אני מודיע כי יוםיפוביץ אסתר ,ת״ז
 ,6814551תיכלל ברשימת החברים בועדת עררים לשירותים
מיוחדים ובוערת עררים לילד נכה.
י

ט״ז בכסלו התשס״א ) 13בדצמבר (2000
< ח מ

.

ד״ר בן ציון יצחק ,ת״ז 058613746
ד״ר צבי רון ,ת״ז 057651838
) ח מ

־

רענן כהן

ג (

—
ק׳׳ת התשט״ז ,עמי .864

שר העבודה והרווחה

הודעה על מינוי פקיד גביה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )367ב( לחוק הביטוח הלאומי
]נוסח משולב[ ,התשנ״ה ,'1995-אני מודיע כי המנויים להלן
יהיו פקידי גביה לענין פקודת המסים )גביה( :
2

תמר גבאי ,ת״ז 41998147
נעמה אבודיה ,ת״ז 50854058

2

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה965-ז
בתוקף סמכויותי לפי סעיף )2ב^ ו־48א)א( לחוק
התכנון והבניה ,התשב״ה ,'1965-אני ממנה את יצחק גורן,
ת״ז  ,064576127לנציגי במועצה הארצית לתכנון ולבניה,
ואת ולרי ברכיה ,ת״ז  ,12849154אפרים שלאין ,ת״ז
 ,056075229גליה גולדברג ,ת״ז  ,023579865ומנחם זלוצקי,
ת״ז  ,050074699לממלאי מקומו.
תוקף המינוי מיום ו׳ בטבת התשס״א ) 1בינואר ,(2001
ובל עוד המתמנים משמשים בתפקידיהם במשרד לאיכות
הסביבה.

שמחה אברהם ,ת״ז 57482721
מרק טל ,ת״ז 68656172

דליה איציק
־
השרה לאיכות הסביבה
י ם״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשל״ג ,עמי  ;231התשל״ו ,עמי
 ;253התשץ ,עמי .168
) ח מ

2 2 9

־

ג (

סייח התשנ״ה ,עמי .207
חוקי א״י ,כרך ב׳ ,עמי .1374

רענן בהן
שר העבודה והרוותה

הודעה ב ד ב ר אישור גוף! ציבורי
לפי תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים( ,התשל״ח1978-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ב( לתקנות הביטוח
הלאומי )מתנדבים( ,התשל״ח978-ו' ,אני מודיע כי אישרתי
י

מינוי נציג ה ש ר לאיכות הסביבה לחבר וממלאי
מקומו במועצה הארצית לתכנון ולבניה

י״ג בכסלו התשס״א ) 10בדצמבר (2000

ט״ז בכסל 1התשס״א ) 13בדצמבר (2000
) ח מ

°

ג 2 6

־

ג (

רענן כהן
שר העבודה והרווחה

ק״ת התשנ״ה ,עמי .1666

ט״ז בכסלו התשם״א ) 13בדצמבר (2000
8 9

שר העבודה והרווחה

ק״ת ה ת ש ל ״ ח  ,עמי  ;1629התש״ם ,עמי .447

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

7

ג (

הודעה ב ד ב ר הרבב המועצה הדתית בני עיש
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 בני עיש תהיה בת חמישה חברים
והרכבתי אותה כדלהלן•.
י

סייח ה ת ש ל ״ א  ,עמי  ,-130התשנ״ט ,עמי .86

1087

שם

מס׳ זהות

דוד אטיאס
גד הרוש
יוסף חובב
שלום צדוק
יהושע שוםטרוב

055569693
022034300
041384181
006832943
308817188

י׳ בכסלו התשס״א ) 7בדצמבר (2000
) ח מ

1 4 0

־

יוסף ביילין

( 3

הודעה ב ד ב ר הרכב המועצה הדתית מצפה
דמון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[,
התשל״א 971 -ו
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לחוק
שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל״א 1971 -י,
קבעתי שהמועצה הדתית מצפה רמון תהיה בת חמישה
חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

השר לעניני דתות
הודעה ב ד ב ר הרבב המועצה הדתית
מ ז כ ר ת בתיה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[,
התשל״א1971-
אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לחוק
שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל״א971 -וי,
קבעתי שהמועצה הדתית מזכרת בתיה תהיה בת חמישה
חברים והרכבתי אותה כדלהלן:
שם

מס׳ זהות

יהודה זיסו
אפרים זלמנוביץ
שמעון בפיר
דוד לזרי
נתן מימון

067278283
003109923
051721066
042459792
051342822

י׳ בכסלו התשס״א ) 7בדצמבר (2000
)חמ (3-140

יוסף ביילין
השר לעניני דתות
סייח התשל״א ,עמי  ;130התשנ״ט ,עמי .86

הודעה ב ד ב ר הרכב המועצה הדתית מטולה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[,
התשל״א1971 -
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לחוק
שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל״א-ו,'197
קבעתי שהמועצה הדתית מטולה תהיה בת חמישה חברים
והרכבתי אותה כדלהלן:
שם

מס׳ זהות

דוד אמיתי
שושנה בז
חיים ורדי
אהוד ניישטיין
משה קונפורטי

005804356
045527835
030551600
005803325
008672602

י׳ בכסלו התשס״א ) 7בדצמבר (2000
)חמ (3-140

יוסף! ביילין

השר לעניני דתות
סייח התשל״א ,עמי  ;130התשנ״ט ,עמי .86
1088

שם

מס• זהות

מאיר איפרח
יצחק אלמקיאס
דניאל בר מוחה
יצחק בהן
חסדאי קלמנוביץ

8537ו0686
068242627
054382197
012072468
009069428

י׳ בכסלו התשס״א ) 7בדצמבר (2000
יוסף ביילין
־
השר לעניני דתות
סייח התשל״א ,עמי  :130התשנ״ט ,עמי .86

) ח מ

י

 4 0י

( 3

הודעה בדבר פיזור המועצה הדתית חיפה ומינוי
ועדה ממונה למועצה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[,
התשל״א1971 -
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10ב לחוק
שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל״א 1971 -י,
ולאחר שעיינתי בדין וחשבון של ועדת חקירה ,כי המועצה
הדתית חיפה אינה ממלאה עוד את התפקידים המוטלים
עליה לפי כל דין ,לאחר שהזהרתי אותה ולאחר שהתייעצתי
עם ראש הרשות המקומית ועם הרבנות המקומית ,החלטתי
לפזר את המועצה הדתית חיפה ולמנות במקומה ועדה
ממונה בהרכב דלהלן:
דוד אביקם ,ת״ז  - 042188714יושב ראש
בני הסה ,ת״ז  - 6039937חבר
משה עמר ,ת״ז  - 2024255חבר
י׳ בכסלו התשסי׳א ) 7בדצמבר (2000
)חמ (3-140

יוסף ביילין

השר לעניני דתות
סייח התשל״א ,עמי  ;130התש״ן ,עמי .120
הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי
הצפנה( ,התשל״ה 1974-י
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3מב( לצו הפיקוח על
מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה( ,התשל״ה-
 ,'1974אני מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן
נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:
ק״ת התשל״ה ,עמי  ;45התשנ״ח ,עמי .1107
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

 NOKIA 6210 1.של חברת גוקיה.
.2

.Microsoft - Message Queuing Version 2.0 .36
.Microsoft - Windows Smart Card Toolkit .37

 Secure SNMPשל חברת ראדוור.
4

SE 169 SAH 4 M . 3
SE 169 SAJ 4 M . 4

4

SE 169 SAK 4 M . 5

4

.Microsoft - MS Digital Asset Server .38

של חברת מטורולה.

.Microsoft - MS Sql Server 2000 .39

של חברת מטורולה.

Microsoft - MS Internet Security & Accelaration .40

של חברת מטורולה.

 Compaq Remote Insight Board (RIB) .6של חברת
קומפאק.
.7
'

s

q

a

m

p

Compaq component whit Network Interface Card
" (NIC) Intel Ipsec "Gamlaשל חברת קומפאק.
C

o

.

.

A . 1 0

1018

של חברת אריקסון.

G F . 1 1

768

של חברת אריקסון.

K F . 1 4
 Rשל חברת

.15

.18
T

8

יאיר גנות ,ראש אגף מבצעי קרקע ,רשות שדות התעופה -
יושב ראש

אריקס1320sן.
T 10.16

s

T18.17

d

של חברת אריקםון.

T28
2

2

של חברת אריקסון.
של חברת אריקםון.

.

אמיר לבנון ,ראש היחידה למניעת עבירות ,רשות שדות
התעופה  -חבר וממלא מקום היושב ראש

של חברת אריקסון.

עו״ד רינה פאר ,סגן בכיר ליועץ המשפטי ,רשות שדות
התעופה  -חברה
אריקסון.19
חיים לוי  -ראש מחלקת תיאום ,רשות שדות התעופה -
חבר

של חברת
.NOKIA 8210 20.
s

A1018.21

של חברת אריקסון.

 320של חברת אריקםון.
R . 2 2
 A0049.COSMO MT 742 - Adaptor FZAשל23
חברת מיצובישי.
AdaptorMA-050
מיצובישי.

05051

בצלאל לנדנברג  -קצין בטיחות בתעבורה  -חבר
מינוי ועדה מייעצת  -בטל.
3

ז׳ בכסלו התשס״א ) 4בדצמבר (2000
) ח מ

של חברת

 A00 2.GEO MT 342 - Adaptor FZAשל חברת25
מיצובישי.

ASTRAL/GALAXY
0 2 F Z A

0

.

של חברת

(RAS

- MS Remote Access Services

- MS Cryptographic API & CSP
- TLS/SSL Security Provider
- Treminal Services
- Windows

.32.Microsoft

& Windows NT
- Windows
- Windows M E
.Microsoft - Exchange .35
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם״א10.1.2001 ,

1 5 1 8

־־

ג (

ישראל בן חיימ
מנהל נמל תעופה בן גוריון

ק״ת התשמ״ד ,עמי .925
ק״ת התשמ״ג ,עמ׳  :1097התשמ״ד ,עמי .929
י״פ התשג״ג ,עמי .4048

1
2
ג

 A0 3 .ARIA MT 544 - Adaotor FZAשל חברת26
מיצובישי.
.

קומפאק8

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7ו)א( לכללי רשות שדות
התעופה )תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון(,
התשמ״ד984-ו' ,אני ממנה ועדה מייעצת שמתפקידה לדון
בתלונות שהגישו מפקחים על מי שעבר על הוראות הכללים
האמורים או על הוראות כללי רשות שדות התעופה )כניסה
לשטחים מוגבלים( ,התשמ״ג 983-ו  ,ושחבריה הם כמפורט
להלן:

של חברת אריקסון.

WORLD

) ח מ

לפי כללי רשות שדות התעופה )תנועה בשטח המבצעי
בנמל התעופה בן גוו־יון( ,התשמ״ד984-ו

 1888 13.של חברת אריקםון.
768

1 1 5 9

־

עמוס ירון
המנהל הכללי של משרד הביטחון

ג (

של חברת

של חברת קומפאק.

GF788.12

ר בכסלו התשס״א ) 3בדצמבר (2000

מינוי ועדה מייעצת

UNIX Operating SystemSoftware64Com

e

.Server 2000

ביטול הודעה ב ד ב ר הוצאת חבר מן הלשכה
לפי חוק לשכת עורבי הדין ,התשב״א1961 -
אני מודיע בזה כי בית הדין המשמעתי המחוזי של
ביום כ״ו בחשון
לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו
.28.Microsopf
התשס״א ) 24בנובמבר  ,(2000בתיקי ב ד״מ ,95,96,97/00
החליט לבטל את פסק דינו מיום ט״ו באלול התש״ס )15
בספטמבר  (2000ולדון בתיקים מחדש .אי לכך מבוטלת בזה
הודעתנו מיום ג׳ בחשון התשס״א ) 1בנובמבר  ,(2000המורה
על הוצאתו של עורך דין משה טלזק ,נושא רישיון מסי ,7713
ת״ז  ,3020716מן הלשכה.
(2000 .33.Microsoft
י׳ בכסלו התשס״א ) 7בדצמבר
י

<

י

חמ

94

־>
ג

י״פ התשם״מ ,עמי .581

שמואל סמואל
סגן ראש לשכת עורכי הדין

1089

s

dptorמיצוב

29.Microsoft

30.Microsoft

31.Microsoft

X

000

34.Microsoft

הודעה ב ד ב ר מינוי ועדת חקירה

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

לפי פקודת העיריות

לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ ,התשל״ב2-ד9ו

מודיעים בזה כי המנהל הכללי של משרד הפנים,
בתוקף הסמכות לפי סעיף  3לפקודת העיריות' ,שהואצלה
לו  ,ציווה על עריבת חקירה בדבר הקמת עיריה באזור
מודיעין ובמשאלותיהם של תושבי מודיעין בנדון.

לפי סעיף  6ו לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסת חרש[,
התשל״ב972-ו' ,אני מודיע כי מדד הבחירים לצרכן לחורש
נובמבר  2000היה מפורט להלן:

2

לצורך זה מינה המנהל הכללי של משרד הפנים ועדת
חקירה שמענה הוא :משרד הפנים ,רח׳ הרצל  ,91רמלה
) 72430לידי מלי חג׳בי(.
כל אדם המעוניין להשמיע את דעתו בפני הועדה
רשאי להגיש את עצומותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו.
ב־ג בחשון התשם״א ) 21בנובמבר (2000
) ח מ

י
2

.2
.3

המדד על בסיס ממוצע  408.4050 - 1987נקודות

.4

המדד על בסים ממוצע  724.9189 - 1985נקודות

.5

המדד מקושר לבסיס ספטמבר 25,686,587.39 - 1951
נקודות

כ׳ בכסלו התשם״א ) 17בדצמבר (2000

אלי דה קסטת
־
יושב ראש ועדת החקירה
להקמת עיריה במודיעין
ריני מדעת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי  97ו.
י״פ התשל״א ,עמי .1523
1 7 4

.1

המדד על בסיס ממוצע  106.7 - 1998נקודות
המדד על בסים ממוצע  168.6927 - 1993נקודות

ג (

יוסף יהב
־
הסטטיסטיקן הממשלתי
—
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,24עמי  ;500ס״ח
התשל״ח ,עמי .201
< ח מ

8 9 2

1

הברזה ב ד ב ר קיום מונופולין

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות
בהתאם לסעיף  113לפקודת המכרות' ,ומאחר שנראה
לי שהופסק ניצול המחצבה ששמה מפורט להלן !הנמצאת
במקום המפורט בנקודת הציון המרכזית המפורטת לצדו ,אני
מודיע שאתר המחצבה טעון שיקום:
נקודת ציון מרכזית
)ברשת ישראל ישנה(

שם המחצבה
המחצבה הוורודה-
כפר גלעדי

2035/2958

בעלות
ממ״י

כ״ט בתשון התשם״א ) 27בנובמבר (2000
יעקב מימת
־
המפקח על המכרות
י חוקי א״י ,כרך ב׳ ,עמי  ;910סייח התשמ״ט ,עמי .94
) ח מ

ג (

5 6 7

ג (

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ת1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ״ח988-ו' ,אני מכריז בזאת על קיומו של מונופולין
כדלקמן:
בעל המונופולין

הנכס או השירות
תשתית בזק למתן שירותי
גישה בקצב מהיר באמצעות
ספקי אינטרנט

בזק החברה הישראלית
לתקשורת בע״מ

החלטת ההכרזה פתוחה לעיון הציבור בתיק מונופולין
 ,4171במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח׳ כנפי נשרים ,22
ירושלים.
י״ד בכסלו התשס״א ) 11בדצמבר (2000
דוד תדמור
~
הממונה על ההגבלים העסקיים
י סייח התשמ־ח ,עמי .128
1 8 4 4

) ח מ

ג (

הודעה ב ד ב ר פקיעתם ש ל היתרים מוקדמים
לפי חוק הנפט ,התשי״ב1952-
אני מודיע לפי סעיף  12לחוק הנפט ,התשי״ב,'1952-
על פקיעתם של ההיתרים המוקדמים /164״מרין צפון״/165 ,
/166״גל 13״/167 ,״גל !> ו־/168״מרין מרכז״ ביום ה׳
״גל
בכסלו התשס״א ) 2בדצמבר .(2000
ט׳ בכסלו התשס״א ) 6בדצמבר (2000
) ח מ

6 2 9

־

ג (

י ם״ח התשי״ב ,עמי .322

יחזקאל דרוקמן
הממונה על עניני הנפט

הודעה ב ד ב ר תוצאת הבחירות ל ר א ש ו ת המועזנה
המקומית מזרעה
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( ,התשל״ה1975-
בהתאם לסעיף ו)7א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה ,1965-ולסעיף )7בץ (1לחוק הרשויות
המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,ההשל״ה-
975ו  ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראשות
המועצה המקומית מזרעה שקוימו ביום י־ט באלול התש״ס
) 19בספטמבר .(2000
י

2

2
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ם״ח התשכ״ה ,עמי .248
ם״ח התשל״ה ,עמי .211
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס׳׳א10.1.2001 ,

א.

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר

אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
ו.

אחמד אגא

.2

מוחמר חיטיב

לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה
כללית( ,התשל״ו1976-

.3

אםלאן יאסין

.4

גאלב סעדאלדין

.5

נימר עווד

2

 .6קאסם עווד
ב .בהתאם לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה
)תיק עיש  (338/00מיום ב׳ בחשון התשם״א )31
באוקטובר  ,(2000נערכו ביום ט׳ בחשון התשס״א )7
בנובמבר  (2000בחירות חדשות לראש הרשות בקלפי
מם׳ .3
ג.

המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות
המקומית 1,692

ד.

המספר הבולל של הקולות הכשרים 1,670

ה .המספר הבולל של הקולות הפסולים 22
ו.

הקולות
מספר
מהמועמדים:

שניתנו

הכשרים

לכל

אחד

הקולות
שם המועמד
אחמד אגא
מוחמד חיטיב
אסלאן יאסין
גאלב סעדאלדין
נימר עווד
קאסם עווד
ז.

במספרים

באחוזים

252
ו6
446
351
207
475

7.78
3.65
26.71
21.02
12.40
28.44

המועמדים היו :אסלאן יאסין

 .2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית 1,688
המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,670

.5

מספר

הקולות

מהמועמדים:
שם המועמד
אסלאן יאסין
קאסם עווד
.6

הכשרים

שניתנו

אחד

2

אבדזה על אזור נגוע
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[,
התשמ״ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו' ,אני מכריז על קיבוץ
סער במועצה האזורית מטה אשר ,כאזור נגוע הואיל ומצויה
בו מחלת הניוקסל.
י״ב בטבת התשם״א ) 7בינואר (2001
)חמ (3-126

עודד ניר
מנהל השירותים הוטרינריים

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[,
התשמ״ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה ,'1985-אני מבריז על מושב עין
הבשור ,מושב תלמי אליהו וקיבוץ גבולות הנמצאים
במועצה האזורית אשכול ,כאזורים החשודים כנגועים,
הואיל וקיים חשד כי מצויה בקיבוץ גבולות מחלת דבר
העופות.
י״ב בטבת התשס״א ) 7בינואר (2001

758
912

ז׳ בכסלו התשס״א ) 4בדצמבר (2000
סוהיר מועלם
פקיד הבחירות למועצה המקומית מזרעה
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

1 2 6

־

עודד נ,
מנהל השירותים הוטרינריים

ג (

ר

סייח התשמ״ה ,עמי .84
ביטול אכדזה על אזור נגוע
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[,
התשמ״ה1985-

הקולות

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות
קאסם
עווד
)השם הפרטי(
)שם משפחה(

)חמ 50ו(3-2

י ס״ח התשל״ו ,עמי .252
י״פ התש״ס ,עמי .1849

) ח מ

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים 18
לכל

) ח מ

יצחק מיר1ן
ראש עיריית עפולה

אכרזה על אזורים חשודים נגועים

קאסם עווד

.3

2 6 5

־

ג (

סייח התשמ״ה ,עמי .84

הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל  40%מהקולות
הכשרים נערכו בחירות חוזרות ביום כ״ג בחשון
התשס״א ) 21בנובמבר :(2000
.1

נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו6-ד9ו',
מינתה מועצת עיריית עפולה ,בישיבתה מיום י״ב בתשרי
התשס״א )וו באוקטובר  ,(2000את עורך דין גל אמיר לחבר
ועדת ערר לענין החוק האמור ,במקום רפאל טפיארו .
כ״ד בחשון התשסי׳א ) 23באוקטובר (2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף  8ו לפקודת מחאת בעלי
חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו ,אני מבטל את האברזה
על המושב צוריאל  ,במועצה האזורית מעלה יוסף ,כאזור
נגוע במחלת הניוקסל.
י״ב בטבת התשס״א ) 7בינואר (2001
2

) ח מ

"י־ *
3

ם״ח התשמ״ה ,עמי .84
י״פ התשס״א ,עמי .04

עודד ניר
מנהל השירותים הוטרינריים
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הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים ! 189־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר פת205/ו
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1048התשכ׳־ד ,עמ׳  ,270מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( 943 ,ו  ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
על רכישת הקרקע האמורה.
2

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
פתח תקוה  -גוש  ,6377ח״ח  ,90בשטח של  136נדר;
הייעוד :דרך ,ח״ח  ,91בשטח של  211מ״מ הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ג׳ בחשון התשס״א ) 30בנובמבר (2000
) ת מ

2

2

־

יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

ג (

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוס׳ ו ,עמ׳ .32
הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התצנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר פת1208/
)להלן  -התבנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1909התשל״ג ,עמי  ,1447מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( , 1943 ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לתלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
על רכישת הקרקע האמורה.
2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32
1092

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלות לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
בן 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
פתח תקוה  -גוש 24ג ,6ח״ח  ,10בשטח של  89מ״ר
לדרך  495 +מ״ר לשב״צ  206 +מ״ר לשצ״פ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ג׳ בחשון התשס״א ) 30בנובמבר (2000
) ח מ

יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

( 5 _ 2

הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
!הבניה ,התשב״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מם׳ הר1645/ב )להלן  -התבנית( ,שה1דעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4691התשנ״ט ,עמ׳  ,257מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( , 1943 ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את 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 ,מפגי שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
ס״ח ה ת ש נ ״ ה  ,עמי . 5 0 T

ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7

תוספת
גוש  ,6665חלקה  ,29ח״ח ,351 ,43 ,42 ,38-31 ,13-10
 ;419 ,418 ,374-371 ,369 ,365 ,363 ,362גוש  ,6523ח״ח .181
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית
הרצליה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ט בחשון התשס״א ) 27בנובמבר (2000
2

) ח מ

־

יעל גרמן
יושבת ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

ג (

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו ־ 90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית
מם׳ רצ/ו/6/ב )להלן  -התבנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3914התשנ״א ,עמי  ,3540מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון)להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרבי ציבור( 943 ,י  ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
י

2

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

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(19« ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מס׳
ח/מק410/א ,שינוי לתכנית מיתאר ח) 410-להלן  -התכנית(,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4896
התש״ס ,עמ׳ ו ,405מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חולון )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו  ,הודעה כי
זכות השימוש והחזקה הבלעדית בקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן בדבר רכישת זכויות החזקה והשימוש בקרקע
האמורה.
י

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
גוש  ,7176ח״ח .7
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית חולון
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ג׳ בכסלו התשס״א )0נ בנובמבר (2000
) ח מ

2

 _ 2ג (

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

תוספת

הודעה לפי סעיפים  5ו־7

גוש  ,3938חלקה  182בשלמות )לשעבר חלקה .(7
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט״ו בחשון התשס״א ) 13בנובמבר (2000
) ח מ

2

־

ג (

מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

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

מוטי ששון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי .סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מיתאר רח250/ו
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4309התשנ״ה ,עמי  ,3449מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
 943ו  ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרבי ציבור וכי אין הועדה חייבת בתשל1ם
פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה.
2

סייח התשכ״ה ,עמי .307

עייר  ,194.1תוס׳  ,1עמי .52

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם״א10.1.2001 ,

1093

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף ,ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם
לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים  -ראיות
התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
אזור תעשיה צפוני -
גוש
חדש

חלקה
חדשה

גוש
ישן

שטח
במ״ר

2026

2027

33
37
39
38
40
42
41
43

2056

20
17
23
18
24
22

368
6,557
14,389
2,606
1,062
2,030
6,760
8,813

ייר
דרך+שצ״פ
ייר
דיר
ייר
ייר
דיר

2056

1,651
351
495
5,677
1,625
904

שצ״פ
שצ״פ
שצי׳פ
שצ״פ
שצ״פ
ייר

2028

2046

40
41
43
45
42
44

2056

32

10,230
14,302
7,972
7,969
1,066
2,024

דיר
דרך+שצ״פ
דרך
דיר
ייר
ייר

2046

2,710

שצ״פ

2029

22
25
24
26
27
23

2056

7,560
4,593
25,827
4,849
4,860
793

שצ״פ
דיר
דרך+שצ״פ
דרך
דיר
שצ״פ

4,198
20,686
8,012
6,156
7,391
7.552
7,391
1,355
13,207
22,285

שצ״פ
דרך+שצ״פ
ייר
ייר
דיר
ייר
דיר
שצ״פ
דיר
דרך+שצ״פ

1,598
4,265
613
16,655
7,672
2,519
845

שצ״פ
שצ״פ
שצ״פ
ייר
ייר
דיר
שצ״פ

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
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
גוש  ,3701ח״ח .481
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
ב׳ בכסלו התשס״א ) 29בנובמבר (2000
) ח מ

2

~

יהושע פורר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

>5

הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳
) 11/115/03/3להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2561התשל״ט ,עמי  ,2097מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי
אין הועדה חייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע
האמורה ,כאמור בסעיף  20לפקודה.
2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,בין מכוח זכות ובין
מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום
המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא
תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף ,ואם נתבעים
פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים
או פיצויים מופחתים  -ראיות התומכות בטענה כי ייגרם
סבל.

2296

2297

2298

כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף

2

ס״ח התשב״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32

1094

2299

52
51
47
50
48
49
34
33
35
36
46
47
48
50
51
52
6

2047

2046
2056

2056

2056

ייעוד
שצ״פ

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

הודעה לפי סעיפים  5ו־7

_ העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,בנין עיריית
אשדוד הקריה רח׳ הגדוד העברי ,אשדוד ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ו׳ בכסלו התשס״א ) 3בדצמבר (2000
) ת מ

־

2

צבי צילקר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד

ג (

הודעה לפי סעיפים  5ו־7

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי כס/
28/3ד )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4065התשנ״ג ,עמי  ,611מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( , 1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
על רכישת הקרקע האמורה.
2

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

6438

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

גוש  ,3038ח״ח  ;50גוש  ,3844ח״ח  :83 ,75גוש ,3845
ח״ח  ;288גוש  ,3846ח״ח  :12 ,11 ,8-5גוש  ,4546ח״ח .53
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בגם
ציונה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
בי בחשון התשם״א ) 31באוקטובר (2000
)חמ (3-2

תוספת

חלקי
חלקות

שטח החלקה
במ״ר

2וו
113
114

629
735
736

שטח הפקעה ייעוד
הקרקע
במ״ר
118
120
115

ירי
ייר
דיר

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעייריית כפר
סבא ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ח׳ בכסלו התשס״א ) 15בדצמבר (2000
)חמ (3-2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מס׳
נס) 120/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4925התשס״א ,עמי  ,15מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה נם ציונה )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( , 1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
על רכישת הקרקע האמורה.
2

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

גוש

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

יצחק ולד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תום׳ ו ,עמי .32

2

יוסי שבו
יושב ראש הועדה המקומית
חלתכנון ולבניה נס ציונה

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

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ זמ/
מק) 1/586/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4887התש״ס ,עמ׳  ,3716מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( , 1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
2

סייח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם״א10.1.2001 ,

 095ו

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

תוספת
גוש  ,4586ח״ח  ;37-23גוש  ,4587ח״ח 7-9ו.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ה בתשון התשס״א ) 23בנובמבר (2000
) ח מ

2

בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ה בחשון התשס״א ) 23בנובמבר (2000
) ח מ

־

2

ציון בהן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה

ג (

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
זמ/במ) 586/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4412התשנ־ו ,עמי  ,3416מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרבי ציביור( , 1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
י

2

בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות 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.

ג (

הודעה לפי סעיפים  5ו ־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

תוספת
ג1ש  ,4586ח״ח  ;24-17גוש  ,4587ח״ח  8 ,8ו.23-

־

ציון כהן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית הצ97/1-2/א
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4834התש״ס ,עמי  ,1812מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
 , 1945הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה לישא וליתן על
רכישת הקרקע האמורה.
2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
בפר יונה  -גוש  ,8152ח״ח  ,74 ,50מגרש 2238/1
המיועד לשביל ,ששטחו ב־ 153מ״ר ומסומן בצבע ירוק
בתשריט התבנית.
העתק התכנית מופקר במשרדי הועדה  ,רח׳ הצורן ,6
אזור התעשיה פולג ,נתניה דרום ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ט׳ בחשון התשס״א ) 7בנובמבר (2000
) ח מ

2

־

״

יצחק שאולי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים

י ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
2

ס״ח ה ת ש נ ״ ה ,

עמי .307

ע״ר  943ו ,תוס׳  ,1עמי .32

1096

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ובהתאם לתבנית הצ-2/ו97/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4162התשנ״ד ,עמי  ,648מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
943ו  ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על
רכישת הקרקע האמורה.
י

2

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
כפר יונה  -גוש  ,8152ח״ח  ;75 ,74 ,67 ,55-47הייעוד:
לדרכים ,דרבים משולבות ושבילים.,לפי המסומן בתשריט
התכנית.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ הצורן ,6
אזור התעשיה פולג ,נתניה דרום ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ט׳ בחשק התשס״א ) 7בנובמבר (2000
)חמ (3-2

יצחק שאולי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים

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

 943ו  ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על
רכישת הקרקע האמורה.
2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
תל מונד  -גוש  ,7787ח״ח  ;49 ,48 ,42-36 ,32אזור
למבני ציבור ,בשטח של ב־ 2,600מ״ר ,שטח ציבורי פתוח,
בשטח של כ־ 10,350מ״ר ,דרכים ,בשטח של כ־ 22,000נדר,
דרך משולבת ,בשטח של כ־ 16,450מ״ר.
העתק התכנית מופקר במשרדי הועדה ,רח׳ הצורן ,6
אזור התעשיה פולג ,נתניה דרום ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ב׳ בחשון התשס״א ) 31באוקטובר (2000
יצחק שאולי
־
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים
ע״ר  ,1943תוס׳ ו ,עמ׳ .32

) ח מ

2

2

ג (

הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ובהתאם לתכנית מס׳ ג9915/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4598התשנ״ה ,עמ׳  ,974מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לעיריית שפרעם )להלן -
העיריה( לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי אין הועדה או העיריה
חייבים לשלם פיצויים או פיצויים מופחתים בשל רכישת
הקרקע האמורה כאמור בסעיף  20לפקודה.
י

2

הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית הצ07/1-5/ו
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4890התש״ס ,עמי  ,3873מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,

ס״ח התשכ׳׳ה ,עמי .307
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס׳יא10.1.2001 ,

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,בין מכות זכות ובין
מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לתיזוק תביעתו
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1543תום׳ ז ,עמי .32
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שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום
המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא
תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף ,ואם נתבעים
פיצויים מנימוק ׳שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או
פיצויים מופחתים  -ראיות התומכות בטענה בי 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

תוספת
גוש - 6720
ח״ח  ,167בשטח של  33מ״ר :ח״ח  ,168בשטח של ו5
מ״ר :ח״ח  ,169בשטח של  58מ״ר :ח״ח  ,170בשטח של 71
מ״ר ,ח״ח  ,171בשטח של  76מ״ר; ח״ח  ,172בשטח של 78
מ״ר :ח״ח  ,173בשטח של  87מ״ר :הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז ,רח׳ גליס  ,9פתח תקוה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב׳ בחשון התשס״א ) 31באוקטובר (2000
2

) ח מ

־

בני ודרריו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז

ג (

גוש  ,10318ח״ח  :28גוש  ,10286ח״ח ,120 ,49 ,34 ,33
 ;124 ,122הייעוד :דרך.
גוש  ,10286ח״ח  ;108-106 ,27-24 ,1גוש  ,10284ח״ח
 ;50 ,36 ,32 ,31גוש  ,10285ח״ח  ;10 ,9 ,6 ,5 ,3 ,1גוש ,10333
ח״ח  ;28 ,22 ,20הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
בשפרעם ,ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ז׳ באלול התשס״א ) 7בספטמבר (2000
) ח מ

־

2

בדיע נכד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים

ג (

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ ממ) 5096/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4879התש״ם ,עמי  ,3443מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( , 1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מובנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
י

2

בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
בן 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,
סייח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32
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הודעה לפי סעיפים 1 5־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189.ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת
חב167/א )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3050התשמ״ד ,עמ׳ ,2057
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל
)להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור( , 1943 ,הודעה בי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה
מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
2

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
ג1ש  ,11345חלקות  ,27 ,25 ,23 ,22 ,16ח״ח  ;24 ,21גוש
 ,11346ח״ח  ;18הייעוד :דרכים ,שטחים ציבוריים פתוחים,
בניני ציבור וחניות )בת שלמה(.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ליד קיבוץ עין
כרמל ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״א בכסלו התשם״א ) 8בדצמבר (2000
< ח מ

2

~

( 3

אריה שמחוני
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל

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

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת
חכ9/וה )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4783התשנ״ט ,עמי 2ו ,47מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( 943 ,ו  ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
בית חנניה  -גוש  ,10198ח״ח ) 84מקורם גוש ,10176
ח״ח  ;(10הייעוד :דרך ,שטח ציבורי פתוח ודרך משולבת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ליד קיבוץ עין
כרמל ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״א בכסלו התשס״א ) 8בדצמבר (2000
)חמ (3-2

1
2

אדיה שמחוני
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל

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

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
משח) 5/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3221התשמ״ה ,עמי  ,2854מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרבי ציבור( , 1943 ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
2

ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
עיר  ,1943תום׳ ו ,עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם״א10.1.2001 ,

בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את 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
חוקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
בית חנניה  -גושים  ,10197חלקות ,28 ,24-20 ,15-10
) 29מקודם גושים וחלקי גושים 8ל01ו ;(10180-הייעוד:
לתעלות ניקוז ,דרבים ושטחים ציבוריים פתוחים.
גוש  ,10198חלקות ) 107-105 ,100 ,9מקודם גושים
וחלקי גושים  ;(10180-10178הייעוד :דרכים ושטחים
ציבוריים פתוחים.
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ליד קיבוץ עין
כרמל ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״א בכסלו התשס״א ) 8בדצמבר (2000
) ת מ

2

־

אריה שמחוני
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל

ג (

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,ג194
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-ובהתאם לתכנית מפורטת חכ19/ז
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4604התשנ־ח ,עמ׳  ,1246מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ד לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( , 1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
על רכישת הקרקע האמורה.
י

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
ס״ח התשכ־ה ,עמי .307
עייר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32
1099

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
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.

גוש

10
11

תוספת

, 12
24-14
31-28
38
39
43

בית חנניה  -גוש  ,10198ח״ח ) 100 ,86מקודם גוש
 ,10175ח״ח  :2גוש  ,10178ח״ח  ;(1הייעור :מיתקן הנדסי
ותחנת שאיבה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ליד קיבוץ עין
כרמל ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

20312

) ח מ

2

־

״

הודעה לפי םעיך 19

27

20340
20341

55

דיר
דיר
דרך ,דרך משולבת
דרר
דרך ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת
דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת
דרר
ייר
ייר
דרך משולבת
דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת
דרך משולבת
דרך משולבת
דרך ,שטח ציבורי פתוח
דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת
ייר
דרך ,דרך משולבת
דרך משולבת
ייר
ייר
שביל להולבי רגל
דיר
שביל להולכי רגל
דרך ,שביל להולכי רגל
שביל להולבי רגל
דרך ,שביל להולכי רגל
ייר
דרך ,דרך משולבת
ייר

י

2

תוספת
ייעוד

סייח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
1100

ייר
דרך ,שטח עיבורי פתוח ,שטח
למוסדות חינוך
דרך ,דרך משולבת ,שטח
למבנה ציבור ,שטח ציבורי
פתוח

61

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתבנית מסי ענ/ו 25אל
חאנוק אום אלפחם )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4606התשנ״ח ,עמי
 ,1291מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה עידון-
ואדי עארה )להלן  -הועדה( ,ובהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4882התש״ס,
עמי  ,3514תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אום
אלפחם מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

דרך ,שטח למבנה ציבור ,שטח
ציבורי פתוח ,דרך משולבת
ושביל להולכי רגל ,שטח
למוסדות חינוך
ייר
דרך ,שביל להולכי רגל ,שטח
ציבורי פתוח ,שטח למוסדות
חינוך
דרך ,דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתוח
דרך ,דרך משולבת
דרך ,שביל להולכי רגל
דרך ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת ,שביל
להולכי רגל ,שטח למוסדות
חינוך

דרך ,דרך משולבת ,שביל
להולכי רגל
דרך ,דרך משולבת ,שטח
למוסדות חינוך
דרי
ייו
ייר
ייר
דיר
דיר

דיר

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

חלק מחלקות

22
23

י״א בכסלו התשס״א ) 8בדצמבר (2000
אריה שמחוני
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל

חלק מחלקות

ייעוד

20413

57
58
59
60
61
62
63
64
70-67
74-72
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
20
21
22

ייר
דרך ,שביל להולכי רגל
דרך ,דרך משולבת

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

גוש

חלק מחלקות
38
39
40
43
44
45
46
50
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
73-67
76
78
79

20430

ייעוד
ירי
דרך ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת
ייר
דרך ,שביל להולכי רגל
דרך ,דרך משולבת
דרך ,שביל להולכי רגל
שטח למבנה ציבור
דרך ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת ,שביל
להולכי רגל ,שטח ציבורי
פתוח ,שטח למבנה ציבור
שביל להולכי רגל
דר^ ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתוח
דרך ,שטח ציבורי פתוח
שטח ציבורי פתוח
דיו
ייו
דרך משולבת
דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת ,שטח
למבנה ציבור
דיו
ייו
ייו
דרך להולכי רגל
ייו

2

דרך ,שטח ציבורי פתוח

3

דיו

4

5
6
9-7
10
11
12
13
14
15
16
17
18

דרך ,דרך משולבת ,שטת
ציבורי פתוח
ייו
דרך ,שטח ציבורי פתוח
ייו
דרך ,שטח ציבורי פתוח
דרך ,דרך משולבת ,שטח
למבנה ציבור
דרך ,דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתוח ,שטח למבנה
ציבור
דרך ,דרך משולבת ,שטח
למבנה ציבור
דרך משולבת ,שטח ציבורי
פתוח ,שטח למבנה ציבור
דרך ,דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתוח
דרך ,דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתוח
דרך ,שטח ציבורי פתוח
דרך ,דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתוח ,שטח
למבנה ציבור

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם׳׳א10.1.2001 ,

חלק מחלקות

גוש

ייעוד

דרך
9ו
דרך ,שטח ציבורי פתוח
20
דרך
24
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון-ואדי עארה ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ד בחשון התשם״א ) 22בנובמבר (2000
<

חמ

4

־

ג (

זכי אגברייה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון-ואדי עארה

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ״ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מם׳ 5818״ ,שינוי לתבניות  2415ו־.4079
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב׳
גילה השטח שבין הרחובות יפה רום ,צביה ויצחק ,רח׳
הסנונית ורח׳ הליש ,השטח שבין קואורדינטות אורך
 167.990-167.700לבין קואורדינטות רוחב - 126.650-126.400
גוש  ,28052חלקה .2
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח לאזור
מסחרי מיוחד לשטח לבניני ציבור ולשטח פתוח פרטי;
מאזור מסחרי לאזור מסחרי מיוחד ,לשטח ציבורי פתוח
לשטח לבניני ציבור ולשטח פרטי פתוח :מאזור מגורים 2
לתכנון בעתיד לשטח ציבורי פתוח :ב( שינוי הבינוי
המאושר בתכנית  2415בתחום מגרש מס׳ 9ג וקביעת בינוי
חדש בתחום מגרש חדש מס׳  ;1ג( הגדלת מספר הקומות
המרבי בשטח מגרש חדש מס׳ ו :ד( שינוי קווי בנין וקביעת
קווי בנין חדשים ,לרבות קווי בגין תת קרקעיים אפס; ה(
קביעת הוראות בינוי להקמת חניון תת קרקעי בשטח
התכנית ,לרבות חניון תת קרקעי מתחת למפלס לכיכר
הציבורית שבתחומי השטח הפתוח הפרטי מגרש חדש מס׳
 ;9ו( הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח מגרש חדש מס׳ 1
וקביעתם ל־ 66.407מ״ר :ז( הרחבת השימושים המותרים
באזור מסחרי מיוחד וקביעת הוראות לטיפול בשימושים
שאינם נכללים ברשימת השימושים בתכנית המיתאר
המקומית לירושלים :ח( הגדלת מספר יחידות הדיור המרבי
מ־ 64יחידות דיור ל־0ז 3יחידות דיור :ט( קביעת הוראות
לביצוע חניה עילית ולביצוע כיכר :י( קביעת הוראות לבינוי
ולפיתוח שטח התבנית ,לרבות בשטחים הפתוחים
הציבוריים; יא( קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטחים
ובשלבים לביצועם :יב( איחוד וחלוקה חדשה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.2.1999ובילקוט הפרסומים  ,4739התשנ״ט ,עמי . 2 7 5 6
1101

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רה׳ שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טלי  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טלי  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בה הימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ו׳ בטבת התשס״א ) 1בינואר ו>200
מתתיהו חותה
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

תאו׳יך

מסי
תיק

שס המנווז/וז

1/3154

נאמן נימן בניהו

 16/09/2000נאמן יהודה

1/3157

לוי מזל

 26/09/1990בכר שולמית

1/3158

ניסני רבי מרדכי  13/09/2000ניסני מתתיהו

הודעות על בקשות ל צ ו ירושה ,צו קיום צוואה או
מינוי מנהל עזבון
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  67לחוק הירושה,
התשכ״ה ,1965-כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה ,לצו
קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

1/3162
1/3163

פלדהנדלר בלה!  26/06/2000פלדהנדלרדוד

מס׳
תיק
ירושות

שם המנוח/ה

תאריך
הפטידה

1/3164
3/3114

בן שימול חניניא  19/09/2000ישיבת- -נר יצחק

1/3170

גל אח שמואל

 10/09/2000גלאוץלאה

קסטלר רנטה

 09/09/2000ברקאי עליזה

1/3172

ועדיה יואש

 08/12/1997ועדיה גיא

1/3175

שטרן אברהס

 12/06/1998שטרן מרדכי

1/3183

צידון רחל

 18/06/2000צידון רפאל

1/3184

יונגר דוד

 09/09/2000יונגרריזה

1/3187

אורשלימי ידידיו  06/10/2000ארשלימי מהין

1/3188

שטיין סחנה

1/3189

בן שיטרית אםתו  16/08/2000סקרפהבתיה

 01/02/2000שטיין עמוס)פיטר

שלמה אקםנהנדלר ,ר ש ם
הרשם לענעי ירושה בתל אביב ,רח׳ אידלסון בו ,תל אביב
תאריך

מסי
תיק

דושנזן ברוך

 11/03/2000קפלן מאירה

1/3156

בנימיני מרים

 16/05/2000בנימיני נוריאל

1/3159

אליהו נחמיה

 21/01/2000אליהו לאה

1/3160

מצגר משה אלי!  10/12/1999מצגר חיה

1/3155

 01/04/2000רביבו יצתק

רביבוזלדה

הרשם לעניני יחשה ביהושליוט ,דחי יפו  ,216יתשלים

שם המבקש/ת

 03/05/1990בלייזר לוסי סנדרה

בלייזר איירין

1/3166

הודעות לפי חוק הירושה ,התשכ״ה965-ו

הפטירה

שם המבקש/ת

שם המנוח/ה

ירושות
2/6410

הפטירה

שם המבקש/ת

שרעבי ציןן

 25/04/1999אוסרוביץמזל

1/20859

דניאל מטילדה

 09/11/1994דניאל אברהם

1/3165

מזרחי אסתר

 19/01/1973נחום נצחיה

1/20861

ביטון ימנה

 19/08/2000ביטון בברט

1/3167

שניצר אדל

 20/11/1992פרידמן רח

1/20865

רחנברג סלביה

 02/02/1984רחנברג רונלד ס.

1/3168

ציירפמן גלינה

 28/07/2000נזקלייראלה

1/20867

גולדמן סול

 30/04/1977פלס הדסה

1/3169

צרפתי שמואל

 05/09/2000מלול לונה

1/20868

גולדמן אנה

 18/08/1989פלס הדסח

1/3171

דיילהנדיילי( נוע  06/05/1941ברדיקוףצ׳רלס

1/20870

רגואו נורי

 30/10/1990רג׳ואן יחזקאל

1/3173

דיילי אסתר דינו  03/10/1943ברויקוף צ׳רלס

1/20871

קרמיזי אדואח־

 20/03/2000קרמיזי מרי
 05/08/1994גז סוניה

1/3174

דיילה יוסף

 05/06/1963דיילה מירון

1/20872

גז אנדרה

1/3176

דיילה פיליפ

 10/03/1967ברז־יקוף צ׳רלס

1/20876

דולינסקי נתן

 28/01/1969ברדיקוף צ׳רלס

יעקובוב ממלקנ  10/05/1999יעקובוב יורי

1/3.177
1/3178
1/3179
1/3180

משה חנה

 21/11/1994ציוני קמר

גוסנדיילה( שרה  21/10/1968רוםנגוס( באם ־
,

גום דויד

 12/10/1972רוםבאסי

1/20879

שכטר רוזה

 14/07/2000שכטר יצחק

1/20882

גלוש פאיז

 25/04/1995גלוש אלהאס

1/20883

אזולאי ציונה

 09/05/1976נתנאלי יהודית

1/20884

1/3181

ליפסקי פאני

 05/06/1971בריינחזיילה הרייט 1/20886

1/3182

ברדיקוף אידה

 31/03/1979בח־יקוף צ׳רלס

1/3185

גבריאלוףקציע  04/04/1999גבריאלוף משה

1/3186

גבריאלוף רבי ו  29/03/2000גבריאלוף משה

1/20888

צוואות
3/3076

שלזינגר דבורה

1/3153

בירנפלד רגינה

 27/08/2000דוברי רחל

כץ מוישה

 21/05/2000כץגלנה

בדלבייב חוסני

 07/12/1992בדלבייב מטביממתתי

צ׳יקבשוילי רפ>  23/09/2000צ־יקבשוילי אטרי
ונונו דוד

 10/08/2000ונונו דניס

בורלקוב איגור

 22/11/1999בודלקוב לנינה

1/20892

פנסו ברוך

 28/12/1999פנסו לולי

1/20893

שהרבני פרמיה

 18/05/2000שהרבני יעקב

1/20889
1/20890

 21/08/2000ל י ת ר ו ת

1102

1/20887

אדר שי

 24/06/2000אדר אתי

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

הרשם לענעי ירושה בתל אביב ,רח׳ אידלסון  ,13תל אביב
)המשך(
מסי
תיק

שב המנוח/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
1/20895
1/20896

בנסאיד מורים
כהן חסיה

1/20898

מנצור שמעון

1/20899

וינברג נורית

1/20902

בן משה חנה

 01/08/2000בנסאיד שרל

 04/12/1999כהן דוד

 10/04/2000מנצור מיכאל
 18/06/2000וינבדג דוד

 18/03/1999זיבלי דליה

1/20906

ליבגולד מרדכי  26/08/1978ליבגולד מלכה

1/20908

ממנוב דוד

1/20909

אצלן עובדיה

1/20911
1/20914
1/20915
1/20916
1/20917
1/20918
1/20921
1/20922
1/20923
1/20928
1/20929
1/20931
1/20932
1/20933
1/20936
1/20937
1/20938
1/20939
1/20940
1/20941
1/20943
1/20944
1/20945
1/20946
1/20947
1/20955
1/20956
1/20958
1/20960
1/20962
1/20963
1/20965
1/20966

 25/07/2000ממנוב אבינועם

 24/04/2000לוי אילנה

רחנשטרוך פסח  31/01/2000שניידרמן פרידה

צדרבאום רוחלו  21/10/1990לוין מרים

נבאט ממה בבה  21/09/2000קוקב קאלצ׳י
אלתר אברהם

 04/02/1978אלתר רות

נדש אימרה

 10/04/1984זינגר פנחס

חזנוביץ שריאל  28/05/1990חזנוביץ יהודית
שפר מלכה

 26/03/1994גויכמן פולינה

חכמוב מלכיאל  06/09/1998חכמוב מלכה

חונדיאשווילי רו  25/09/2000גור ממילה
לוי תקוה
שלומ גבריאל

 13/05/2000לוי מידה

 28/12/1999שלום ארנונה

זלוםיקמץ לייבי  01/11/1984זלוטיקמין מרק
זלוטיקמין ססיל  01/11/1999זלוטיקמין מרק
לוי ליאורה

 26/09/2000לוי חנה

זבידה אברהם

 09/08/2000שיר-רן שאול

יבלונקה חיה

 10/06/1980יבלונקה ישראל

אלנבוגן סילביו  09/08/1998אלנבוגן יצחק
רזנשטרום דינה  20/08/2000קנול אמירה

רזנשטוום מאיר  04/04/1994קנול אמירה
לוי יואב
דנון בועז

 28/08/2000לוי רחל

 06/07/2000דנון רחל

 21/08/2000סאיג מוםא
סאיג עאיידה
אברבוך שמעון  10/08/2000ליטבין שירלי
מנדלסון צבי
קמינר שמאל
מנשה ברכה
מעודה חסן
שמואל הלנה

 02/02/2000מנדלסון פנינה

 04/08/1998כהן אנה

 12/09/1998מנשה יצחק

 19/12/1997מועדה ברוך

 15/07/2000שמיאל ארתור

בלובשטיין שמנ  24/08/2000בלובשמיין לאה
פרנקו שמואל
גרייף חנה
נגר מנצור
קשת שושנה

 10/08/1976פרנקו מזל

 27/06/2000גרייף דניאל
 08/03/1990נגר נסים

 20/08/2000קשת דורון

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם״א10.1.2001 ,

מסי
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

1/20968

אידל פדי

 11/11/1998אידל נורדי

1/20969

אליהו חיים

 21/03/2000אליהו שרה

1/20971

סנחי יצחק

 24/05/1973מנחי אברהם

1/20976

נשר חוה

 22/11/1588נשר יאיר

1/20977

נשרדב

 12/09/2000נשר יאיר

1/20978

רומנו אהרן

 10/07/2000רומנואםתרלה

1/20979

גיטין מאדי

 06/07/2000רוסקובסקי םבטלנה

1/20981

בג־איו ויקטוריו  10/04/1999בג׳איו רפאל

1/20985

פוגלזינדל

 1/20986חי שלמה

 21/03/2000פוגל רחל
 21/08/2000חי ויוה

1/20988

אנגלנדר צבי

 06/07/2000אנגלנדר איטה

1/20992

תפרי איתן

 01/10/1973זוהחחפרי( מינה

1/20993

פורוכובניק יפים  08/09/2000נדלגלטו חיה

1/20994

הר צבי אזרו של  18/09/2000הר צבי שי

1/20996

צרניחובסקי ילזב 18/11/1999בוכמןאהרוו

1/20998

אהרןאדוארד

1/20999

פולובינציק קור?!  27/06/1997פולובינצ׳יק משה

 21/04/1998אירןויליאם

1/21000

רונה מרים

 23/12/1998רונה יעקב

1/21004

שקואי סלים

 23/03/1996שקואי שולמית

 1/21005ישר אליהו

 16/09/2000ישר גאולה

1/21006

ברקוביץבויום

 17/03/1977גולדפריינד עדה

1/21007

נרקוביץאסתר

 17/09/2000גולדפריינד עדה

1/21008

זומברבה אנקה

 17/08/2000דומברבה לוסיאן

1/21013

ויגודמן גולדה

 20/07/1994ויגודמן זאב

 1/21014ויגודמן יעקב

 23/03/1981ויגודמן זאב

 1/21020ברכה ראוןנן

 21/09/1988ברכה אסתר

1/21022
1/21023

שפיטלניק!מיכא  26/09/2000שפימלניק סופיה
מסיכה יגאל

 1/21024סער אליה יפה
 1/21026פנחס דק
1/21027

גורליק מרק

 29/06/2000מסיכה מלכה
 18/08/2000ביבי מרים
 07/02/2000סולומון איזיק
 22/06/2000גורליק לאתיד

 1/21028פורים אשר

 19/06/2000ארדות חנה

 1/21029רכמוט ישראל

 16/02/1989רכמוט הילדה

1/21031

לוינסון חיים

 12/02/1999שטרן ניצה

 1/21034שבולת מרדכי

 23/02/1999שבולת דבורה

 1/21036אנצר מקס

 03/03/1993אנצר הרברט

צוואות
 12/06/1997לינדן מגדה

2/8864

לינדן ג׳ק

1/20858

עראקי גלזר יהו  01/10/2000וינשלבוים אביגיל

1/20860

לבל פלורנץ

 04/09/2000חיאק שרה

1/20862

ברנדם לאון

 09/03/1982יסמן שרה ויטה

1/20863

ליידיקר לייזר

 23/08/1975פלס הדסה

1/20864

ליידיקרברטה

 25/11/1976פלס הדסה

1/20866

קרסו אריה

 27/08/2000קרסו משה יואל

1103

הרשם לענעי יחשה בתל אביב ,רח׳ אידלםון  ,13תל אביב
)המשך(
מסי
תיק

תאףיך

שם המנוח/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

צוואות
1/20869

לידר שלום

 01/01/2000לידר ויוריקה

1/20873

קורי אברהם

 13/08/2000קורי בועז

1/20874

לזר מינדל

 05/09/2000כהן לאה

1/20875

שפירא יעקב

 28/07/2000שפירא עדה

1/20877

חזבי רפאל

 01/06/1971חזבי רפאל

1/20878

חיימוביץ שרה

 13/08/2000חיימוביץ דני)אל(

1/20880

מיקלשבסקי מי!  09/09/2000פרנקל חיה

1/20881

מרקובסקי רומן

 22/07/1995מדקובסקי גאולה

1/20885

בורג ברכה

 03/01/2000בורג גרשון

'1/20891

שטיין אחיה

 05/08/2000רתנברג אור

מסי
תיק

שם המנוח/ה

1/20961
1/20964
1/20967

אלמוג יצחק

 10/09/2000אלמוג ניצן

1/20970

בנודיס אלברט

 05/04/2000ב נ ודי ס עזיזה

1/20972

אייזנברג איידה  18/09/2000אייזנברג לב

1/20973

אלגים מטי

 10/05/1998בזק מאיר

1/20974

טירי סעדיה

 25/09/2000טירי מריס

1/20980

כרמלי אברהם

 15/08/2000פזהר יעקב

1/20982

הירום אוה

 09/06/2000לבקוביץ חיה

1/20983

גולדשטיין י ש ח  17/03/2000וינטראוב מרים חוה

1/20984

ירקוני גדעון

 13/07/2000ירקוני לאה

1/20987

לוי ראובן

 25/09/2000לוי אולי

1/20989

חיון בכור

 19/08/2000חיו! יעקב

1/20990

קליין אנט

 21/12/1996קליין מרטין

1/20991

מושכל פרחה

 01/05/2000בן-ארצי רחל

1/20995

איליאסוב רבקה  05/04/1997פייזולייב יצחק

1/20894
1/20897
1/20900

טלמור אטי

 21/09/2000טלמור משה

1/20901

רוטנשטראוך דוד

1/20903

בנצקי מריס

1/20904

כהן נסים

1/20905

מאריאן פושקו *

1/20910

ברומר ישראל

1/20912

דואק חוה

1/20913

שרעבי סעדיה

1/20919

נדש חנה

1/20920

רומנברג אברהם

1/20924

פדלון משה

1/20925

סוכודולסקי ליזו

1/20926

ונדר עקיבא

1/20927

פריש יחזקאל

1/20930

יוטבת מגדה

 05/09/2000רוטנשנטראוך ישראי 1/20997
1/21001
 20/09/2000בנצקי שמריהו
1/21002
 01/06/2000כהן אסתר
1/21003
 07/08/2000ליבניזאב
1/21009
 01/11/1999בתמר שרה
1/21010
 20/09/2000דואק יום טוב
1/21011
 07/11/1995שרעבי שרה
1/21012
 06/10/2000זינגר פנחס
1/21015
 25/08/2000פיקמן רבקה
1/21016
 26/09/1999פלד דורי
1/21017
 06/04/1981סוכודולסקי סוניה
1/21019
 06/09/2000פלנרברכה
1/21021
 22/09/2000פריש לייב אריה
1/21025
 10/04/1999יוטבתדוד
1/21030
 05/01/2000שמואלי אסתר
1/21033
 17/07/2000אקתיס ש ט ל י ה
 28/08/2000שלו חנה

2/18561
3/19538

ברגמן ישראל

3/20247

פרובר סוניה

1/20934

בלום יוסף

 30/04/2000בלום חוה

הכט מוריס

 27/12/1999הכט האוורד

1/20935
1/20942
1/20948
1/20949
1/20950
1/20951

פילדינג ג׳ניס

 16/06/2000פילדינג רלף

ביינר מרגלית

 27/04/2000ביינו,מרדכי

רוט דוד

 19/09/2000רונמנוימ!( לאה

סלט צבי
שניידר סיידי

1/20952

הגר רפאל

1/20954

גולן יוסף

1/20953
1/20957
1/20959

1104

 25/09/2000בן אור טיומק נילי
 07/09/2000שביט שניידר אוה
 24/08/2000קרימולובסקי מריס

גרשנוין דב בריל  03/04/1989גרשטיין אביבה

רצון שלום
לפוק קלרה

 14/07/2000אלפיטל יפה

 12/01/2000רצון רחל
 05/09/2000בלובשטיין-חי גאולו

 16/09/2000ישראל שמעון

ישראל פרתה

קרונגולד יוסף

שמואלי אברהם

שם הבנבקש/ת

לוברשטיין מניו  02/04/2000קוסוי לודמילה

אשל יעקב אריו  16/09/2000פורת יהודה

1

 12/07/2000צוקר רן

תאחך
הפטירה

אשפיץ יוסף

 30/07/2000ליבוביץ פליציה

רוזנבוים יעקב

 22/01/2000רוזנבום אבי

ירדני ברוך

 07/06/2000ירדני שושנה

בריטנפלד לאה

 11/09/2000ברקן קרניו

הרון פרחה

 06/04/2000אירן ויליאם

רודנב טורובס מ  23/02/1998פולונסקי יוכבד
אדירי עמוס

 04/03/2000אדירי זיוה

קנול יפה

 18/01/1997קנול אברהם

כהן ישראל

 07/10/2000לוינטון רות

גוטובסקי הנוך

 21/01/1999גוטובסקי בלה

גבעון שלמה

 07/08/2000גבעון רחל

ראלי רות

 19/07/2000אביעד רינה

שפיטלניק חיה

 17/05/1996שפיטלניק סופיה

לרמן יהושע

 16/09/2000לדמן שמואל

ויסבורד בתיה

 10/09/2000פורת משה

יעקבם אלכםנד!  07/09/2000הורוביץ צילה
אזולאי מרדכי

1/21035

 29/09/2000זאנה ירתה

יוסף זילבי־גר ,ר ש ם
הרשם רעניני יחשה בחיפה ,רח׳ חסן שוקת  ,2חיפה
תאי־יך

מסי
שם ועברח/ה

חיק

זעטידה

עם דע־.בקש/ת

ירושות
1/7405

שמואל שמואל

1/7408

שטאשוילי מיכא  16/05/2000שטאשוילי יצחק

1/7409

זידאני מוסספא  01/01/1936-זידאניאמנה

1/7411

דנינו נסים

 18/03/1999שמואל רחל

 27/07/2000דנינו מסעודה

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

הרשט לענעי ידזשה בחעת ,ח ד חסן שוקת ג ,חיפה
)המשף
מס־
תיק

תאו־ץ•
שם המנוח/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
1/7416

תביני ח מזיקיכ 1 1/02/2000רוביני רז ינצנינה !

1/7417

רוטמן חסקל

 15/08/2000רוטמן מגדלנה

1/7418

פנים וקטוריה

 21/10/1988פניאס אליעזר

1/7427

שמין לאוניד

 10/09/1997שמיו מאיה

1/7428

שוויצר דבורה

 31/07/1991שוויצר משה חיים

1/7429

שוויצר אברהם

 25/05/2000שוויצר משה חיים

1/7430

בשארה ח׳ליל

 24/05/2000נאדיה ג׳מיל בשא

1/7433

שסח אסתר

 10/09/2000יניב מיכל

1/7436

הולצמן שיינה

 25/06/2000הולצמן מאיר

1/7438

איבניר משה

 29/08/2000איבניר שירי

1/7439

שחאדה אליאס

 25/06/1998שחאדה יוסף

1/7440

מיזל רוזי

 29/09/2000מייזל אמיר

1/7441

פניגשטיין גולדה  08/09/2000גרוםפלד יעל

1/7446

ויימן פרידה

 25/03/2000ויימן קיבא

1/7447

אוסיפוב יגאל

 11/12/1992אוסיפוב שלמי

1/7451

אבוטבול אריכא  23/09/2000אבוטבול ש ל

1/7453

כהן יהושע

 25/03/1999כהן בלהה

1/7454

חלפון משה

 18/10/1998חלפון מיכל מישל

1/7456

גרינגרט ירדנה כ  12/09/2000גרינגרט חיים
פולקו חוה

 24/12/1999פולקו מאיר

1/7459

שרעבי משה

 01/02/1970בגולה שמחה

1/7460

חאג׳ חלימה

 21/05/1988טאהא רנדא

1/7461

ארנוביץ גריגורי  30/05/2000זכריאןולנטינה

1/7466

גואמה רחמים דנ  29/03/2000גואטה יצחק

1/7467

משילח ספא

 09/10/1996משילח ר א ז י

1/7468

מורנו חייס

 12/08/2000מורני יורם

1/7469

סרוקה הניה

 14/05/1998סרוקה שלמה

1/7471

יופה רחל

 09/09/2000פלור שרה

1/7474

טלמור נחמן

 21/08/2000טלמור בתיה

1/7476

לפר אמירה

 18/11/1992לפר ביטון יעל

1/7478

חזן אבנר

 16/03/2000חזן קלודין חיה

1/7479

סגל קרול

 16/02/2000שרף מדלינה

1/7480

אליפוב אלכסנדו  18/05/2000יעקובזון ליליה

1/7457

1/7481

מרעי נביה

 15/01/1999מרעי קפאח

1/7482

בשיר אמינה

 10/02/1994מוחמד אחמד שחא;

1/7483

מנשרוב שרה

 04/07/2000קונפינו אביבה

1/7484

ווידר כריסטופר  03/10/1990בלוצרקובסקי נעמי

1/7492

עבוד מרים

 06/10/1998עבוד אנטון

צוואות
1/7406

סרולוביץ דינה

 09/09/2000ישראלי אילנה

1/7407

עמיצור אהרון

 06/09/2000עמרוסי אליהו

מטי
תיק

תאריך
שם המטח/ה

הפטירה

שם המבקסז/ת

1/7110

קסיס גמאל

 03/03/1998קסיס סריס

1/7112

עיסא מתירה

 26/06/2000עיסא קלודיה

1/7413

אבנון שרה

 20/08/2000אבנון אוריאל

1/7414

מנדלוביץשאול  16/09/2000מנדלוביץ מליטה

1/7415

מוסקוביץרחה

 21/09/2000פליכס חיים קרול

1/7419

פס שרה סלה

 29/04/2000פס יעקב

1/7420

מנדלרוברם

 14/09/2000מנדל יוסף

1/7421

עדלשטין מוטל

 05/07/1993צור משה

1/7422

ברגרהת1ן

 21/09/2000סגל בטי

1/7423

אלקריאף אברה  25/08/2000אלקריאף סימי
חדירה עמרם

 14/07/2000חזיזה שלום

1/7424
1/7425

צורית סעדה

 06/07/1996צורית פנחס

1/7426

נתן נפתלי

 28/09/2000נתן רות

1/7431

בורודולין שר פ ו 2/07/2000ו גורנוסטייב אירינה

1/7432

ונדר ממס

 14/10/1996שסיימו בלה

1/7434

פקראיסאק

 17/08/2000פקר היינה

1/7435

אפריאט אליהו

 21/06/1999אפריאט תחיה

1/7437

גולדגרבד רוזיקו  07/03/2000גולדגרבראהרן

2/7438

איבניו משה

 29/08/2000איבניר שירי

1/7442

בלס טיבור

 01/10/2000ברעם אילה

1/7443

מ ר ש עמליה

 18/09/2000כורש ישראל

1/7444

בלס מרים

 06/01/2000ברעם אילה

1/7445

פס שמעון

 09/03/1988פס יעקב

1/7449

אופיר יצחק מ.

 15/09/1992אופיר תמר

1/7450

ליבברטה

 29/07/2000כרמי זאב

1/7452

לוי אלפרד

 10/08/2000לוי מיכאל

1/7455

מיקלזאניטה

 29/09/2000מיקל אליעזר

1/7458

הירש דוד משה

 18/09/1985הירש אלנה לנקה

1/7462

רמו מינה

 08/06/2000רמו רוזן אלין

1/7463

אסולין דיאנה

 21/08/2000פינקספלד סוזאן

1/7464

סגל ברמן

 18/02/2000סגל מכלה

1/7465

קסים ודיע

 26/04/1999קםיס גריס

1/7470

ריינהדוד

 17/09/2000לוי טל לי

1/7472

קייקין ולריו ויי  24/06/2000רוזנבלטודים

1/7473

פרי יוסף

 01/10/2000פרי עדי

1/7475

שוורצב1רדיעל  28/08/2000לרמן גנאדי

1/7477

כנעאןעפיפה

 07/10/1998כנעאן יוסף

1/7485

בוקובזה ציון

 07/10/2000בוקובזה יהודית

1/7486

שכטמן אטי

 13/09/2000מור יפה

1/7487

וייס גניה

 21/06/1999מנדלסוורמ

1/7488

וייס מאיר

 03/03/1992וייס שבח
 03/10/2000קלבויהודית

1/7489

מרקוביץצבי

1/7490

נויפלד אברהם  12/08/2000פנקס יעל

1/7491

סקוטלסקי אסח  09/09/2000סוויסה אילנה

לבנה ב ר עוז ,רשם
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

1105

הרש 0לעניני יחשה בבאר שבע ,שד׳ שז״ר 3ג ,באר שבע
מנו
תיק
ירושות

תאריך
הפטירה

שם המטח/ה

שם המבקש/ת

יעקובי סעדיה

 24/05/2000יעקובי ששון

1/2814

מגרם לאון

 15/10/1996מגרם אסתר

1/2815

בוזגלו ניסים

 15/04/2000אלימלך סימה

1/2817

1/2813

פינגל גיטה

 27/03/1999פינקלאנה

באור מריס

 20/08/2000באור מרטין

עזרן יעקב

 22/06/2000עזרן םיסיליה

1/2826

סקרה משה

 29/04/2000סקרה יפה

1/2828

מליח יהודה תי

 30/08/2000מזור טליה

1/2829

בורוכוב דינה

 03/10/1993בן שבתאי ורדה

1/2830

בורוכוב מיכאל

 13/02/2000בן שבתאי ורדה

1/2833

שרון משה

 25/09/2000שרון לבנה

1/2834

בלף מילה

 02/10/2000בלף אדוארד

1/2836

יפרח אלברט א?  09/09/1996יפרח מרק

1/2837

יפרח ק אסתר

 19/03/2000יפרח מרק

שקד אליהו

 28/09/2000שקד הילה

1/2816

אדלשטיין ליבה

 08/06/2000גרינבלט מריה

1/2818

קרפר אליהו

 11/08/1999קרפר אילן

1/2819

אילה זינה

 30/12/1998קלוקובסקי ג׳ניה

1/2822
1/2825

צוואות
1/2812

1/2821
1/2823

 29/08/1994ברגר פבל

פופובסקי רחל

גולדנר םטפן לדי  18/08/2000זילברמן אברהם

1/2824

גמבשו ברקו

1/2827

סבאן חלווה

 01/06/2000מלס שושנה

אדם מלך)מתיה  27/07/2000הרמן תמר

1/2832

פנקר שרה

 22/08/1999פנקר ראובן

1/2835

פורמן שרה

 18/06/2000פורמן יחזקאל
שושנה א נ ק ו ו  -ש נ י ר  ,ר ש ם

הרשם

לעניני

יחשה

בנערת ,רה׳

מס־

1/1976
1/1977
1/1978
1/1981
1/1982
1/1985
1/1987
1/1988
1/1989
1106

שב המבדש/ת

שם המבקש/ת

1/1990

השמה סועאד

 23/09/2000חשמה יוסף

1/1992

בסול-דאמן

 19/01/2000םעאמרח פאטמה

1/1993

מטר מריס

 04/12/1984בלאן פו^ד

1/1994

אגבאריה מוםטפ  22/07/1998אגבריה הודא

1/1995

זערורה טאהא

 29/08/1999זערורה עפאף

1/1996

הלר גרברט

 27/07/2000הלר מילה

1/1997

אבו ליל מותמד

 11/06/2000אבו ליל נעמה

1/1999

אבו נאג׳י ת׳ליל  26/11/1992אבו נאג־י לוטפיה

צוואות

1/1979

בלומנפלד מונדי

 27/08/2000בלומנפלד אגנטה

1/1980

בסול מוחמד

 12/06/1991בסול סעיד

1/1983

ברודסקי עדה

 08/06/2000ברודסקי בורים

1/1981

ברודסקי וולדימי  25/07/2000ברודסקי בורים

1/1986

מזרחי נסים

 13/12/1991קזז לאהןלילי(

1/1991

פראג׳ עפאף

 17/03/2000פראג• ג־מיל

1/1998

בשארה סרוג׳י

 26/06/1999סרוג׳י מישיל

עומר אחמד

 09/10/2000עומר זעילה
לבנה ב ר עוד ,רשם

הודעה לפי חוק הצהרות מוות,
החשל״ח978-ן
בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
ת״ע 15650/2000
בענין חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-
ובענין הצהרת מותם של נעדרי שנות השואה חיה־
זיםל ,משה ,יעקב ויהושע קליין,
הודעה

גלבוע  ,9נערת

האריך

״יק
ירושות

שם המנוח/ה

1 /2000

 20/08/2000וייס מלכה

1/2831

בהד
תיק

תאריך
הפטירה

להווי ידוע כי המבקש פנה לבית המשפט לעניני
משפחה בתל אביב בבקשה להצהיר על נעדרי שנות השואה
המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו.
וזה תיאורם של הנעדרים לפי הצהרת המבקש:

שטיינר שלומית

 28/09/2000בר סלע מרים

שטיינר שמואל

 25/04/1995בר סלע מריס

כנאנה עוד

 13/08/1979כנאנה אמנה

חלייחל עאדל

 21/09/2000חליחל סנא

חלייחל מחמוד

 16/09/2000חליחל חוסיו

פחימה סלומון

 23/04/1997פחימה פני

קנרק מינח

 13/07/1999קינר אמיתי

זרוצ׳ס לסטר

 03/08/2000זרוצ־ס תמר פא ולו

קנרק אברהם בר  23/06/2000קינר אמיתי

מקום לידתם ומגוריהם האחרון :הונגריה.
אזרחותם :הונגרית.
בל מי שיש לו ידיעות או המעוניין להתנגד להצהרת
המוות ,מתבקש בזה להודיע על ידיעותיו או לפרט את
התנגדותו ,לפי הענין ,בכתב לבית המשפט ,לא יאוחר מ־30
ימים מיום פרסום הודעה זו.
ה ד י ו ן ק ב ו ע ל י ו ם .28.6.2001

ישראל סלומון ,ער־ד
בא כוח המבקש
ילקוט הפרסומים  ,4949ט׳׳ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1740/2000

בבית המשג*ט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1303/2000

ובענין פירוק חברת הומנט בע״מ )לשעבר תיאנט .קום
בע״מ( ,ח״פ ,51-212394-4

ח״פ

והמבקשת :נובה מידס טכנולוגיות בע״מ ,ע־׳י ב״ב עו״ד
יגאל מצלאוי ,מרח׳ דפנה  ,37ת״ד  ,681שערי תקוה ,44810
טלי  ,03-9063492פקס .03-9361092

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין
,51-274729-6

פירוק

חברת

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

וואנםטופקום

בע״מ,

והמבקשת :השמירה בע״מ ,ת״פ  ,51-009598-7ע״י ב״ב
עו״ד שלום גולדבלט ו/או אהוד גינדס ו/או הראל יריב ו/או
יצחק פלדמן ו/או אהוד וייזר ,מרח׳ בצלאל ) ,28בית גיבור
ספורט( רמת גן  ,52521טל׳  ,03-7549933פקס .03-7549934
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  2.4.2000הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  12.3.2001בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאותר מיום
.1.3.2001

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.9.2000הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  8.3.2001בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאותר משעה 13.00
ביום .1.2.2001
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יגאל מצלאוי ,עו״ד
בא כוח המבקשת

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלום גולדבלט ,עו״ד
מפרק זמני של החברה

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1892/2000

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1530/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת גובלניום בע״מ ,ח״פ ,51-267505

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש! התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת ענק

,51-228136-1

ביוגנטיקה

בע״מ ,ח״פ

והמבקשים :מיכל הר מור ואחרים ,עובדי החברה ,ע״י
ב״ב עו״ד לאה )לוי( הלחמי ו/או יהודית שחם ו/או פנחס בן
צבי ,מרח׳ ארלוזרוב  ,94תל אביב  ,62647טל׳ ,03-5229091
פקס .03-5230723

והמבקש :קיבוץ משמר העמק אגודה שיתופית חקלאית
מם׳  ,57-000090-1ע״י ב׳׳כ עו״ד אסנת נווה ו/או עו״ד
כרמית דורון ו/או עו״ד אדם אלבג ו/או עו״ד רזיאל גסלר
ו/או עוי׳ד יואב גותי ו/או עו״ד שי בייזר ,מרח׳ קויפמן  ,4תל
אביב  ,68012טלי  ,03-5100189פקס .03-5160960

נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  10.7.2000הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  6.3.2001בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  20.11.2000הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  6.2.2001בשעה .9.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה
 12.00ביום .25.2.2001

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .30.1.2001

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לאה )לוי( הלחמי ,עו״ד
באת כוח המבקשים
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם״א10.1.2001 ,

אדם אלבג ,עו״ד
בא כוח המבקש
1107

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 1811/2000

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת אופטומדיק טכנולוגיות רפואיות
בע״מ ,ח״פ ) 52-004327-4בכינוס נכסים( ,ע׳׳י כונסת
הנכסים של החברה עו״ד מיכל ספיר ,רח׳ אבא הלל  ,14רמת
גן ,טל׳  ,03 - 7512750פקס ,03-7512744
והמבקשים :עובדי החברה ,ע״י ב״כ עויד שלום
גולדבלט ו/או אהוד גינדס ו/או הראל יריב ו/או יצחק
פלדמן ו/או אהוד וייזר ,מרח׳ בצלאל ) 28בית גיבור ספורט(,
רמת גן  ,52521טלי  ,03-7549933פקס .03-7549934
נמסרת בזד! הודעה ,בי ביום  22.10.2000הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני ביה המשפט היושב
בדין ביום  5.4.2001בשעה .8.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום
.20.3.2001
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד וייזר ,עו״ד
בא כוח המבקשים

תיק אזרחי 595/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשנדג,1983-
ובענין פירוק חברת ארליך צבי״ חברה לבנין בע״מ,
והמבקשים :מותימר חליפה ואחרים ,ע״י ב״ב ער׳ד נביל
עווד ,מרח׳ הרצל  ,55ת״ד  ,402עכו .24103
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  15.11.2000המשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  21.2.2001בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאותר משעה
 10.00ביום .15.2.2001
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נביל עווד ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 432/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעגין פירוק חברת יי .מנוף יזמות ונכסים בע״מ,

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1933/2000
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת רחם בע״מ ,ח׳׳פ ,51-140137-4
והמבקש :יצחק סבירםקי. ,ע׳׳י ב״ב עו״ד משה ענבר
ו/או מרינה גולדווג קון ,מדרך פתח תקוה  ,5תל אביב ,66181
טלי  ,03-5607640פקס .03-5607619
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.12.2000הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  28.3.2001בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .20.3.2001
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת ת ש ל ו ם  ,ה ע ת ק מבקשת המירוק.
משה ענבר ,עו״ד
בא כוח המבקש
08וו

והמבקשת :בטון עאסי בע״מ ,ע״י ב״ב אנטון ליוס ,מרח׳
לוחמי הגטאות  ,4ת״ד  ,694נהריה .22106
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2000הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  20.3.2001בשעה .9.00
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או 'להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .13.3.2001
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אנטון ליום ,עו־ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה
ת י ק א ז ר ח י 633/1000

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשנדג,1983-
ובענין פירוק חברת ציפין )בבר(  87בע״מ,
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם״א10.1.2001 ,

והמבקש :צפריר זנדברג ,ע״י עו״ד אלכסנדר שבר ,מרת׳
הנאמנים  ,7ת״ד  ,4384חיפה ,טל׳  ,04 - 8507368פקס
.04- 8507426
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2000הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  5.3.2001בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .28.2.2001
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלכסנדר שיבר ,עו״ד
בא כוח המבקש

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בענין האגודות:
)ו( שם האגודה :ארגון מגדלי פרחים וצמחי נוי 2000
אגודה שיתופית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003803-4 :
המען :רת׳ שאול המלך  ,8תל אביב.
תאריך רישום.7.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (2שם האגודה :אחזקות בפר חרוב אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003804-2 :
המען :קיבוץ כפר חרוב ,ד״נ דרום הגולן .12932
תאריך רישום.10.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (3שם האגודה :א.ר.י כפר חרוב אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003805-9 :
המען :קיבוץ כפר חרוב ,ד״נ דרום הגולן .12950
תאריך רישום.10.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (4שם האגודה :תיירות בפר חרוב אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003806-7 :
המען :קיבוץ כפר חרוב ,ד״נ דרום הגולן .12950
תאריך רישום.10.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם׳׳א1'0.1.2001 ,

) (5שם האגודה :חקלאות גד״ש יד מרדכי אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-003807-5 :
המען :קיבוץ יד מרדכי ,ד״נ חוף אשקלון .79145
תאריך רישום.10.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (6שם האגודה :בית אריזה יד מרדכי אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-003808-3 :
המען :קיבוץ יד מרדכי ,ד׳׳נ חוף אשקלון .79145
תאריך רישום.10.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (7שם האגודה :מוסך יד מרדכי אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס׳ האגודה :ו.57-003809-
המען :קיבוץ יד מרדכי ,ד״נ חוף אשקלון .79145
תאריך רישום.10.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (8שם האגודה :תחנת דלק יד מרדכי אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003810-9 :
המען :קיבוץ יד מרדכי ,ד״ג חוף אשקלון .79145
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (9שם האגודה :מפגש יד מרדכי אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003811-7 :
המען :קיבוץ יד מרדכי ,ד״נ חוף אשקלון .79145
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (10שם האגודה :מכוונת יד מרדכי אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003812-5 :
המען :קיבוץ יד מרדכי ,ד״נ חוף אשקלון .79145
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
יד מרדכי אגודה

) (11שם האגודה :שירותי האבקה
שיתופית חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-003813-3 :
המען :קיבוץ יד מרדכי ,ד״נ חוף אשקלון .79145
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
אגודה

שיתופית

) (12שם האגודה :מכלול פרוייקטים
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003814-1 :
המען :קיבוץ שדה נחמיה ,ד׳׳נ גליל עליון .12145
תאריך רישום.11.12.2000 :
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סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה חקלאית כללית
) (13שם האגודה :חוליות אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
מם׳ האגודה.57-003815-8 :
המען :קיבוץ שדה נחמיה ,ד״נ גליל עליון .12145
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה חקלאית כללית
) (14שם האגודה :שירותי מסחר אגודה חקלאית שיתופית
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003816-6 :
המען :קיבוץ שדה נחמיה ,ד״נ גליל עליון .12145
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (15שם האגודה :גידולי שדה רגב אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מסי האגודה.57-003818-2 :
המען :בית העמק ,ד״נ מעלה הגליל .25115
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה תקלאית כללית.
)6ו( שם האגודה :חקלאות חפציבה  2000אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003819-0 :
המען :קיבוץ חפציבה ,ד׳׳נ גלבוע .19135
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה חקלאית כללית
) (17שם האגודה :יזמויות מירב אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מסי האגודה.57-003820-8 :
המען :קיבוץ מירב ,ד״נ גלבוע .19148
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה חקלאית כללית
) (18שם האגודה :פלגל תעשיות פלסטיק אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003821-6 :
המען :קיבוץ חפציבה ,ד״נ גלבוע .19135
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית
) (19שם האגודה :לורדן אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003822-4 :
המען :קיבוץ בפר סאלד ,ד״נ גליל עליון .12230
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית בללית.
) (20שם האגודה :חקלאות בית העמק אגודה חקלאית
שי/1ופית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003823-2 :
המען :בית העמק ,ד״נ אשרת .25115
תאריך רישום.11.12.2000 :
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סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (21שם האגודה :חקלאות השיטה אחזקות אגודה חקלאית
שיתופית בע״מ.
מם׳ האגודה.57-003824-0 :
המען :קיבוץ בית השיטה ,ד״נ גלבוע .18910
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (22שם האגודה :עין שמר אחזקות חקלאות אגודה חקלאית
שיתופית בע״מ.
מם׳ האגודה.57-003825-7 :
המען :קיבוץ עין שמר ,דייג חפר .37845
תאריך רישום 1.12.2000 :ו.
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (23שם האגודה :אחזקות להבות הבשן אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003826-5 :
המען :קיבוץ להבות הבשן',ד״נ גליל עליון .12125
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (24שם האגודה :יזמויות להבות הבשן אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003827-3 :
המען :קיבוץ להבות הבשן ,ד״נ גליל עליון .12125
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (25שם האגודה :נופי הבשן אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003828-1 :
המען :קיבוץ להבות הבשן ,ד״נ גליל עליון .12125
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה חקלאית כללית
) (26שם האגודה :מטעי להבות הבשן אגודה שיתופית
חקלאית בע׳׳מ.
מם׳ האגודה.57-003829-9 :
המען :קיבוץ להבות הבשן ,ד״נ גליל עליון .12125
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית
) (27שם האגודה :מקרקעי פוליגל אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003830-7 :
המען :קיבוץ רמת השופט ,דואר רמת השופט .19238
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (28שם האגודה :רהיטי בית אלפא אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003831-5 :
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס׳׳א10.1.2001 ,

המען :קיבוץ בית אלפא ,ד״נ גלבוע .19140
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (29שם האגודה :בית אלפא תעשיות אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003832-3 :
המען :קיבוץ בית אלפא ,ד״נ גלבוע .19140
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (30שם האגודה :קב־קור טכנולוגיות פיקוד ובקרה אגודה
שיתופית חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003833-1 :
המען :קיבוץ בית אלפא ,דייג גלבוע .19140
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (31שם האגודה :עין החורש אחזקות אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003834-9 :
המען :קיבוץ עין החורש ,ד״נ עין החורש .38980
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (32שם האגודה :מוסך כפר חרוב אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מסי האגודה.57-003835-6 :
המען :קיבוץ כפר חרוב ,ד״נ דרום הגולן .12932
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

) (36שם האגודה :תיטקס  2000אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס׳ האגודה9-8 :ג8ג.57-00
המען :מושב תלמי יפה ,ד״נ חוף אשקלון .79120
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (37שם האגודה :מתיישבי תלמי יפה ישוב קהילתי כפרי
אגודה שיתופית בע״מ.
מם׳ האגודה.57- 003840 - 6 :
המען :תלמי יפה ,ד״נ חוף אשקלון .79120
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :ישוב קהילתי בפרי.
י״ד בכסלו התשס״א ) 11בדצמבר (2000
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות מאת הכונס הרשמי
הכ1נם הרשמי ירושלים
רח׳ יפו  ,216בנין שערי העיר ,טל׳ 02-5311637
הודעה ב ד ב ר מתן צו פירוק ומועד אסיפות נושים
ומשתתפים
פח ,1528/ת״א 265/2000
שם החברה :הגות הספר היהודי  1995בע״מ  -בפירוק.
מסי החברה :ח״פ .51-209466-5
מען משרדה הרשום :מרכז ספיר  ,2/52ירושלים.
תאריך הגשת הבקשה.20.7.2000 :
תאריך מתן צו פירוק.13.12.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,19.2.2001
בשעה  ,13.00במשרדי הכונס הרשמי ירושלים.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום
 ,19.2.2001בשעה  ,14.00במשרדי הכונס הרשמי
ירושלים.

) (33שם האגודה :אחזקות להבות חביבה אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-003836-4 :
המען :קיבוץ להבות חביבה ,ד״נ עמק חפר .38835
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

הודעה על הכרזת פשיטת רגל

) (34שם האגודה :רפת הגליל המערבי אגודה חקלאית
שיתופית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003837-2 :
המען :מושב רגבה ,ד״נ גליל מערבי .25223
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

פר3709/
שם החייב ,תיאורו ומענו :נחום נתן ,ת״ז  ,51951192נהג
מונית ,רח׳ מרגלית  ,304/13ירושלים.
בית המשפט המחוזי :ירושלים ,תיק פש״ר .236/2000
תאריך מתן צו כינוס :י״ב בניסן התש״ס ).(17.4.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :י״ז בכסלו התשס״א
).(14.12.2000

) (35שם האגודה :כברי מבנים ונכסים אגודה שיתופית
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003838-0 :
המען :קיבוץ כברי ,ד״נ אשרת .25120
תאריך רישום.11.12.2000 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

הודעה על כוונה להכריז דיוידנד יחיד וסופי
פר ,3563/פש״ר 166/97
שם החייב ,תיאורו ומענו :ראובן פתיה ,ת״ז  ,53349320נהג,
קרית ארבע  ,406/13קרית ארבע.
שם הנאמן ומענו :עו״ד יעקב בניטה ,רח־ יפו ,210
ירושלים.
וווו

סוג דיוידנד ואחוזים :יחיד וסופי בשיעור של  51%מהתובות
שאושרו בהסדר הפשרה סך הבל  70,295שקלים
חדשים.
ב״ב בכסלו התשס״א ) 19בדצמבר (2000
שלמה אקסנהנדלר
סגן הכונס הרשמי
הכונס הרשמי תל אביב
דחי השלושה  ,2כניסה  ,2קומה  ,zטלי 03-6899666
הודעות

ב ד ב ר מ ת ן צווי פירוק ומועדי אסיפות
נושים ומשתתפים

פח ,7166/ת״א 2581/1999
שם החברה :אדפ חברה לבנין והשקעות בע׳׳מ  -בפירוק.
מס׳ החברה :ח״פ .51-099870-1
מען משרדה הרשום :רח׳ משה לוי  ,10ראשון לציון.
תאריך הגשת הבקשה.24.8.1999 :
תאריך מתן צו פירוק.20.9.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,23.4.2001
בשעה 3.30ו ,במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום
 ,23.4.2001בשעה  ,13.45במשרדי הכונס הרשמי תל
אביב.
פח ,7188/ת״א 2248/1999
שם החברה :נגרית עלית אשר גורל ובניו  1988בע־מ -
בפירוק.
מסי החברה :ח״פ .51-132496-4
מען משרדה הרשום :רח׳ המסגר  ,35תל אביב.
תאריך הגשת הבקשה.9.2.1999 :
תאריך מתן צו פירוק.3.9.2000 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,29.4.2001
בשעה  ,13.30במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום
 ,29.4.2001בשעה  ,13.45במשרדי הכונס הרשמי תל
אביב.
הודעה על מתן צו כינוס ואסיפה ראשונה
פר13028/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אמצלם שלמה ,ת״ז  ,23091465רדו׳
השקדים  ,8הרצליה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1196/2000
תאריך הגשת הבקשה.29.2.2000 :
תאריך מתן צו כינוס.21.9.2000 :
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ביום  ,30.4.2001בשעה
 ,13.00במשרדי הכונס הרשמי תל אביב.
הודעות על הכרזות פשיטת רגל
פר12278/
שם החייב ,תיאורו ומענו :איפרגן אילן ,ת״ז  ,57838369ניהל
מסעדה ,רח׳ רוטשילד  ,130פתח תקוה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .1115/1998
תאריך מתן צו כינוס.10.11.1998 :
תאריך מתן צו פשיטת רגל.4.12.2000 :
1112

פר2554/ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :בהן חיים ,תיז  ,23092968רח׳ בן
גוריון  ,31הוד השרון.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פיש״ר .2421/1999
תאריך מתן צו כינוס.8.11.1999 :
תאריך מתן צו פשיטת רגל.29.11.2000 :
פר/ו1270
שם החייבת ,תיאורה ומענה :אדם נילי ,ת״ז  ,6604953רח׳
בלוך  ,20תל אביב.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,תיק פש״ר .2602/1999
תאריך מתן צו כינוס.20.3.2000 :
תאריך מתן צו פשיטת רגל.23.11.2000 :
הודעות על ביטול צווי כינוס
פר11774/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :אבירן מרצרס ,ת־ז ,13480017
רח׳ הציפורן  ,5יבנה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,ת״א .245/1996
תאריך מתן צו כינוס.7.10.1996 :
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
תאריך הביטול.6.12.2000 :
פר775/וו
שם החייב ,תיאורו ומענו :אבירן אברהם ,ת״ז ,26719765
ניהל עסק לחשמל ,רח׳ הציפורן  ,5יבנה.
בית המשפט המחוזי :תל אביב ,ת״א .246/1996
תאריך מתן צו כינוס.7.10.1996 :
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
תאריך הביטול.6.12.2000 :
י׳ בכסלו התשס״א ) 7בדצמבר (2000
יוסן 1זילביגר
סגן הבונס הרשמי
הכונס הרשמי דויפה
רח׳ חסן שוקרי  ,2טל׳ 04-8683222
הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פר10099/
שם החייב ,תיאורו ומענו :חמוד עלי ,ת״ז  ,20445318רח׳
משה צורי  ,17עבו.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .322/1999
תאריך הגשת הבקשה :ט״ו באב התשנ־ט ).(28.7.1999
תאריך מתן צו כינוס :י״ד בכסלו התשס״א ).(11.12.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י־ז בתשרי התשס־א
) ,(18.2.2001בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,20.6.2001בשעה .10.00
פר10100/
שם החייב ,תיאורו ומענו :וקאס משה ,ת״ז  ,50211309פועל,
אליקים  ,43מושב אליקימ.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .621/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח בחשון התשם״א ).(26.11.2000
תאריך מתן צו כינוס :י״ג בכסלו התשס״א ).(10.12.2000
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשם״א10.1.2001 ,

היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ז בתשרי התשס״א
) ,(18.2.2001בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,12.9.2001בשעה .10.30
פר10101/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ארבילי יוסף ,ת״ז  ,54116678מוכר
בדוכן פלאפל ,רח׳ בן צבי  ,12/28קרית מוצקין.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .623/2000
תאריך הגשת הבקשה :ו׳ בכסלו התשס״א ).(3.12.2000
תאריך מתן צו כינוס :י־ בכסלו התשס״א ).(7.12.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ז בתשרי התשס״א
) ,(18.2.2001בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,12.9.2001בשעה .10.00
פר02/ו10
שם החייב ,תיאורו ומענו :עמרן מתי ,ת״ז  ,58089418רח׳ גוש
עציון  ,2קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .534/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח באלול התש״ס ).(28.9.2000
תאריך מתן צו כינוס :ט״ו בכסלו התשם״א ).(12.12.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ח בתשרי התשס״א
) ,(19.2.2001בשעה  ,9.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,9.7.2001בשעה .9.00
פר03/ו0ו
שם החייב ,תיאורו ומענו :אהרון יהושוע ,ת״ז  ,23830862רח׳
הרצוג  ,32קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .535/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח באלול התש״ס ).(28.9.2000
תאריך מתן צו כינוס :ט״ו בכסלו התשס-א ).(12.12.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ח בתשרי התשס״א
) ,(19.2.2001בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,9.7.2001בשעה .9.00
פר04/ו10
שם החייב ,תיאורו ומענו :בירנבאום ישראל ,ת״ז ,50156009
רח׳ הרב קוק  ,4קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .536/2000
תאריך הגשת הבקשה :כ״ת באלול התש״ס ).(28.9.2000
תאריך מתן צו כינוס :ט״ו בכסלו התשס״א ).(12.12.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י״ח בתשרי התשם׳׳א
) ,(19.2.2001בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,9.7.2001בשעה .9.00
פר10105/
שם החייב ,תיאורו ומענו :פרננד אלכסנדר ,ת״ז ,68805621
רח׳ קרן היסוד  ,12/6חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .583/2000
תאריך הגשת הבקשה :ל׳ בתשרי התשם״א )0.2000ז.(29,
תאריך מתן צו כינוס :ט״ו בכסלו התשם״א ).(12.12.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ׳ בתשרי התשס״א
) .(21.72001כ ש ע ה  ,9.50ב מ ש ר ד ה כ ו נ ס ה ר ש מ י חיפה.

ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,9.7.2001בשעה .9.00
פר06/ו10
שם החייב ,תיאורו ומענו :דניאלי עוזי ,ת״ז  ,53419131שד׳
גולומב אליה  ,3חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .591/2000
תאריך הגשת הבקשה :י׳יא בחשון התשס״א ).(9.11.2000
תאריך מתן צו כינוס :ט״ו בכסלו התשס׳׳א ).(12.12.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ׳ בתשרי התשס״א
) ,(21.2.2001בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,12.9.2001בשעה .11.30
פר10107/
שם החייב ,תיאורו ומענו :בדראן םאלח ,ת״ז  ,50760420כפר
בענה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .624/2000
תאריך הגשת הבקשה :ב׳ בכסלו התשס׳׳א ).(29.11.2000
תאריך מתן צו כינוס :ט״ו בכסלו התשם״א ).(12.12.2000
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ׳ בתשרי התשס״א
) ,(21.2.2001בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה :ביום  ,12.9.2001בשעה .12.30
הודעות על מתן צווי הפטר
פר7984/
שם החייב ,תיאורו ומענו :זחאלקה כליל ,ח׳יז ,21456090
קבלן לכריתת עצים ,עארה ערערה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .320/1986
תאריך מתן צו כינוס.11.3.1986 :
סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייב.
תאריך מתן צו ההפטר :י״ז בכסלו התשם״א ).(14.12.2000
פר8512/
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :אבו ארקיה שאבר ,ת־ז
 ;58204942אבו ארקיה נאילה ,ת״ז  - 569917636ת״ד ,49
כפר מייסר.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .892/1991
תאריך מתן צו כינוס.5.11.1991 :
סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייבים.
תאריך מתן צו ההפטר :י״ז בכסלו התשס״א ).(14.12.2000
פר9173/
שם החייב ,תיאורו ומענו :אסייג דני ציון ,תי׳ז ,53220877
רם״ם בצבא קבע ,שדי מוריה  ,19חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .28/1995
תאריך מתן צו כינוס.27.6.1995 :
סוג ההפטר :הפטר על פי בקשת החייב.
תאריך מתן צו ההפטר :ו׳ באלול התש״ס ).(6.9.2000
הודעות על הכרזות פשיטת רגל
פר9442/
שם החייב ,תיאורו ומענו :גנאים עאדל )עלי( ,ת״ז ,58984055
רח׳ הנבי«ים  ,20ת״ד  ,4105חיפה.
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בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .1059/1997
תאריך מתן צו כינוס :י״א בטבת התשנ״ט ).(30.12.1998
תאריך מתן צו פשיטת רגל :י״ז בכסלו התשם״א
).(14.12.2000
פר9493/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :אלמלח דליה ,ת״ז ,59579482
פקידה ,רח׳ העצמאות  ,29קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .307/1998
תאריך מתן צו כינוס :י״א בםיון התשנ״ט ).(26.5.1999
תאריך מתן צו פשיטת רגל :י־׳ז בכסלו התשס״א
).(14.12.2000
פר9495/
שם החייב ,תיאורו ומענו :שוקרי מגדלה ,ת״ז  ,56992308עסק
בייצור מקררים ,מאחורי תחנת דלק ,בקה אל ע׳רביה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .303/1998
תאריך מתן צו כינוס :י״א בסיון התשריט ).(26.5.1999
תאריך מתן צו פשיטת רגל :י״ז בכסלו התשם״א
).(14.12.2000
פר9722/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :שעיב עואטף ,ת״ז ,59919886
כפר מכר גריידה .25105
בית המשפט המחוזי :היפה ,תיק פש״ר 38/2000ז.
תאריך מתן צו כינוס :א׳ באדר א׳ התש״ס ).(7.2.2000
תאריך מתן צו פשיטת רגל :ז׳ באדר א׳ התש״ס
).(13.2.2000
הודעה על ביטול צו כינוס
פר9611/
שם החייב ,תיאורו ומענו :עזאם פואד ,ת״ז  ,20885760אבו
םנאן.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת״א .385/1999
תאריך מתן צו כינוס.18.10.1999 :
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול לרעה.
תאריך הביטול :י״א בתשרי התשס״א ).(10.10.2000
הודעה על ביטול צו בינום ו&שיטת רגל
פר8611/
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :דהן משה ,ת״ז ;26850552
דהן צילה ,ת״ז  - 54889886רח׳ אבן גבירול ,2186/20
גבעת המורה ,עפולה.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,ת־א .610/1991
תאריך מתן צו כינוס.30.1.1992 :
סיבת הביטול :ביטול צו פשיטת רגל.
תאריך הביטול :ב׳ בתשרי התשס״א ).(19.10.2000
י״ז בכסלו התשם״א ) 14בדצמבר (2000
לבנה בד עוז
סגן הכונס הרשמי
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הכונס הרשמי באר שבע
בית נועם ,קומה  ,7שד׳ שזי׳ר 33
הודעות ב ד ב ר מתן צווי כינוס נכסים

פר ,7072/מסי 380/00
שם החייב ,תיאורו ומענו :אטיאס יוסף ,ת״ז ,05716788-4
גוש קטיף  ,566נווה דקלים .79779
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6347/2000
תאריך הגשת הבקשה :ב״ו בתשרי התשס״א ).(25.10.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :ד׳ בחשון התשס־א
).(2.11.2000
מועד האסיפה הראשונה ומקומה :ביום ו׳ באדר התשס״א
) ,(1.3.2001במשרדי הכונס הרשמי באר שבע.
מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,3.5.2001בשעה  ,11.00בבית המשפט המחוזי ,באר
שבע.
פר ,7089/פר ,7090/מס׳ 405/00
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :רביבו יהושע ,ת״ז
 ,067564005מסגר• ,רביבו שושנה ,ת״ז  ,060053238עקרת
בית  -רח׳ בנרת  ,53/11אשדוד.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיקי פש״ר /00 ,6375/00
.6376
תאריך הנשת הבקשה :כ־ד בחשון התשס׳א ).(22.11.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייבים.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :כ״ד בחשון התשס׳׳א
).(22.11.2000
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום כח באדר
התשס״א ) ,(22.3.2001בשעה  ,11.00במשרדי הכונס
הרשמי באר שבע.
מועד הדיון בבקשת החייבים להכרזתם כפושטי רגל :ביום
 ,24.5.2001בשעה  ,9.00בבית המשפט המחוזי ,באר
שבע.
פר ,7093/מס־ 397/00
שם החייבת ,תיאורה ומענה :זהר סילוייה ,ת״ז ,055334866
עקרת בית ,רח׳ שבזי 8א ,דירה  ,7אשדוד .77507
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש׳׳ר .6385/00
תאריך הגשת הבקשה :ב׳ בכסלו התשם״א ).(29.11.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייבת.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :ב׳ בכסלו התשם״א
).(29.11.2000
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום א׳ בניסן
התשם״א ) ,(25.3.2001בשעה  ,10.00במשרדי הכונס
הרשמי באר שבע.
מועד הדיון בבקשת החייבת להכרזתה כפושטת רגל :ביום
 ,24.5.2001בשעה  ,10.30בבית המשפט המחוזי ,באר
שבע.
פר ,7094/מסי 395/00
שם החייב ,תיאורו ומענו :מבלוף שלום ,ת־ז ,029364361
בלתי מקצועי ,רח׳ פקעין  ,79/6אשקלון.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש״ר .6386/00
תאריך ה ג ש ת הבקשה :ו׳ בכסלו התשס״א ).(3.12.2000
בקשת חייב/נושה :בקשת החייב.
תאריך מתן צו כינוס נכסים :ו׳ בכסלו התשס׳א
).(3.12.2000
ילקוט הפרסומים  ,4949ט״ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,

מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום כ״ב בניסן
התשם״א ) ,(15.4.2001בשעה  ,10.00במשרדי הכונס
הרשמי באר שבע.
מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל :ביום
 ,7.6.2001בשעה  ,9.00בבית המשפט המחוזי ,באר
שבע.
הודעה על כוונה להכריז על חלוקת ד י ב י ד נ ד
ראשון
פר ,6520/פר ,6521 /מס׳ 402/00
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :חלפון רולגד ,ת״ז
 ,042706853פנסיונר; חלפון חנה ,ת״ז ,003522208-8
מזכירה  -רח׳ גבעתי  ,43אשקלון.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיקי פש״ר /96 ,1570/96
.1569
שם הנאמן ומענו :עו׳׳ד ערן רייף ,רח׳ נחלת בנימין  ,75תל
אביב .65154
סוג הדיבידנד :דין רגיל.
ט״ז בכסלו התשס״א ) 13בדצמבר (2000
שושנה אנקור־שניר
סגן הכונס הרשמי

הודעה לפי חוק העמותות
הודעה מוקדמת ב ד ב ר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה בי בעבור שלושה חודשים מיום
פרסום הודעה זו יימחקו העמותות שלהלן מפנקס העמותות,
זולת אם יינתן טעם שלא לעשות כן ,והעמותות יחוסלו:
מס׳ העמותה

שם העמותה

58-001426-4

האגודה לקידום הספורט באזור תל־אביב
יפו מיסודה של התאחדות לתרבותבית אליהו
התאחדות עולי הונגריה סניף תל אביב
עמותה למען התזמורת הקאמרית בחולון
שחק  -מועדון טייס תל אביב
בית יוצאי מצרים  -גושן
קרן גמ״ח מנחת יוסף  -ע״ש ר׳ יוסף בן
איזא דריהם זצ״ל
להקת הפולקלור התימנית היצוגית
משעולי תימן
בית־כנסת אליה 1הנביא 1בית־אל
הדר־יוסף
מרכז סימון ויזנטל  -ישראל

58-•001482-7
58-•001500-6
58-•001800-0
58- •006870-8
58- 009847-3
58- 012131-7
58-012115-0
58-013432-8
•017320-1

כ״ג בתשרי התשם״א ) 22באוקטובר (2000
עמידם בוגט ,עו״ד
רשם העמותות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
חברת ב ז א ר העלח בע״מ
)ח״פ (51-245759 - 9
הודעה על החלטת החברה על פירוק מרצון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  («319לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפת בעלי
המניות של החברה הנ׳׳ל שנתכנסה ביום  7.12.2000הוחלט
על פירוק החברה מרצון ומינויו של עו״ד דעואל פלאי,
למפרק החברה.
משה אוזן ,מנהל כללי
פרופילי עטרות אביזרי בניה בע״מ
)ח״פ (51-077967-1
ה1דעה על פירוק החברה מרצון
נמסרה בזה הודעה כי באסיפה הכללית של החברה
הנ״ל ,נתקבלה החלטה ,בהתאם לסעיף  76לחוק החברות,
התשנ״ט ,1999-לפרק את ההברה מרצון ולמנות את עו״ד
יצחק שרף ,משד׳ מוריה  ,1חיפה ,למפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיהן ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרק הנ־ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יצחק שרף ,עו״ד ,מפרק
קולנוע עליל עפת בע״מ
)ח״פ (51-010919-2
)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשנדד ,1963-כי האסיפה הכללית
האחרונה של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,28.2.2001בשעה
 ,12.00במשרד המפרק ,עד׳ד טלי בן־גל ,שד׳ רוטשילד  ,13תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת המראה כיצד
התנהל פירוק החברה ומה נעשה בנכסיה וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקת.
טלי בן־גל ,עו״ד ,מפרקת
עיזבון המנוח א ב א זילברפרב
)ת״ע (014660/00
הודעה בדבר בקשה למינוי מנהל עיזבון
נמסרת בזה הודעה כי הוגשה בקשה לבית המשפט
לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז למינוי עו״ד חיים
גלמן למנהל עיזבון המנוח הנ״ל ,ת״ז  ,002502326שנפטר
ביום  ,8.6.1998בפתח תקוה.
כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
לבית המשפט האמור בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו.
חיים גלמן ,עו״ד
בא כוח התובע

ילקוט הפרסומים  ,4949ט׳׳ו בטבת התשס״א10.1.2001 ,
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עיזבון המנוחה הלן טיילור

בשקלים חדשים

)דדע (012901/2000

א .סך בל המטבע במחזור ביום
ט״ז בכסלו התשס״א )(13.12.2000

הודעה על בקשה למינוי מנהל עיזבון
המבקשים :דוד גרשון ,מיכאל ג׳ייקובםון ונדיה אסתר
ג׳ייקובסון ,שניהם ע״י ע1׳׳ד ניסים דותן ו/או עדן בר טל
ו/או שרה גבע ו/או אלון םרי ,מרח׳ סוקולוב  ,39חולון
 ,58256טל׳  ,03-6511899פקס .03-5043828
המשיב :האפוטרופוס הכללי
נמסרת בזה הודעה בי המבקשים הגישו בקשה לבית
המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז למינויו
של נורמן אוסטר למנהל עיזבון המנוחה הני׳ל ,דרכון בריטי
.4826126
המבקש להתנגד לבקשה ,יגיש את התנגדותו בתוך  4ו
ימים מיום פרסום הודעה זו ,לבית המשפט האמור.

הודעות מאח בנק ישראל

ד .הנכסים במטבע חוץ

י״ז בכסל 1התשס״א ) 14בדצמבר (2000
צבי תדמור
הממונה על מחלקת המטבע
דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד954-ו

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-ו
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום .העבודה ביום ב״ג בכסלו
התשס״א ):(20.12.2000

14,311,437,998

ב .סך כל המטבע במחזור ביום

בשקלים חדשים

14,145,251,752

ט״ז בכסל 1התשס״א )(13.12.2000
ג.

 4,213,645,797ו

העליה א 1הירידה )־(
97,792,201

במשך השבוע האחרון

14,311,437,998

ד .הנכסים במטבע חוץ

כ״ד בכסלו התשס״א ) 21בדצמבר (2000
צבי תדמור
הממונה על מחלקת המטבע
סייח התשי״ד ,עמי .192
1

14,016,011,703
129,240,049

14,145,251,752

י׳ בכסלו התשס״א ) 7בדצמבר (2000
צבי תדמ1ד
הממונה על
מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד,'1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום א׳ בטבת התשם״א
):(27.12.2000
בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
א׳ בטבת התשס״א )(27.12.2000

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד954-ו
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד,'1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ט״ז בכסלו התשס״א
) 13בדצמבר :(2000

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
כ״ג בכסלו התשס״א )(20.12.2000

ג.

העליה או הירידה )־(
במשך השבוע האחרון

ד .הנכסים במטבע חוץ

ב׳ בטבת התשס״א ) 28בדצמבר (2000

סייח התשי״ד ,עמי .192

סייח התשי״ד ,עמ׳ .192
1116
המחיר .88ו ו שקלים חדשים

14,213,645,797

כ״ג בכסלו התשם״א )(20.12.2000

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד,'1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ט׳ בכסלו התשס״א
) 6בדצמבר :>2000

ד .הנכסים במטבע חוץ

העליה או הירידה )(-
במשך השבוע האחרון

68,394,04

א .סך כל המטבע במחזור ביום

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

ג.

ג.

14,145,251,752

בשקלים חדשים

דין וחשבון שבועי

העליה או הירידה )(-
במשך השבוע האחרון

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
ט־ בכסלו התשס״א )(6.12.2000

י

נסי 0דותן ,עו״ד
בא כוח המבקשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
ט׳ בכסלו התשם״א )(6.12.2000
ב .סך בל המטבע במחזור ביום
ב׳ בכסלו התשס״א )(29.11.2000

14,213,645,797

הממונה

14,561,271,154
14,311,437,998
249,833,156
14,561,271,154
צבי תדמור

ע ל מחלקת המטבע
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