רשומות
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עםח־

עמוד
הודעות על מינוי סגני נשיא לפי חוק •בתי המשפט 2800 ...
הודעות על מינוי שופטים לפי התוק האמור

2800

הודעה על מינוי רשם לעניני ירושה

2800

הודעות על מינוי רשם

2800

האזורית תמר

2801
2801

מינוי מנהל לענק תוק משק התשמל ,התשנ״ו996-ו2801 ...
מינוי חבר הועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת
זיהום הים ממקורות יבשתיים

2801

הסמכה לפי תוק סדר הדין הפלילי

2801

החלטות בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון
מפלגות

2801

הודעה בדבר תוצאות הבתירות לראשות עיריית
חיפה

2802

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עיריית
חיפה

אור עקיבא

2802

2804

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עיריית
אור עקיבא
הבתה בדבר קיום מונופולין

הודעה בדבר דחיית מועד הבתירות במועצה
מינוי חוקרים לפי חוק הספנות )ימאים(

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות עיריית

2805
«280

הודעה על הסמכת מפקח עבודה לפי תוק ארגון
הפיקוח על העבודה
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט

«280
280« ...

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט

2807

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

2807

הודעות לפי חוק הירושה

«281

הודעות מאת הכונס הרשמי

2820

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

2822

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

2824

הודעות מאת הציבור

2825

הודעות מאת בנק ישראל

2829

הודעה

על מינוי סגן נ ש י א

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ־ד , 1984-אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
לחוק האמור ,ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,מיניתי
את אבי הבר ,ת״ז  ,069612851שופט של בית משפט שלום,
לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז חיפה ,לתקופה של
ארבע שנים ,מיום א׳ בסיון התשם״ג )ו ביוני  (2005עד יום
י״ד בסיון התשם־ז ) 31במאי .(2007
י

)10אץ (3לחוק האמור ,ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את בנימין ארבל ,ת״ז  ,051500794שופט של בית
משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי ,בהסכמתו,
לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בנצרת,
מיום ד׳ באלול התשםיג )ו בספטמבר  (2005עד יום יין
באלול התשם־ז ) 51באוגוסט .(2007
ב׳ בםיון התשסיג ) 2ביוני (2003
°

< ח מ

יוסף

 - 4ג (

 M Mלפיד

שר המשפטים

כ״ז באייר התשם״ג ) 29במאי (2003
)

ח

מ

°

יוסף )טומי( לפיד

 _ 6ג (

הודעה

שר המשפטים
סיח התשמ־ד ,עמי  ;198התשנ־ב ,עמי .68
הודעה

על מינוי סגן נ ש י א

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ־ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ־ד984-ו' ,אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
לחוק האמור ,ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,מיניתי
את אסתר שטמר ,ת״ז  ,054252960שופטת של בית משפט
שלום ,לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז,
מיום א׳ בםיון התשם־ג )ו ביוני  (2003עד יום י־א בסיון
התשם־ד ) 51במאי .(2004
כ־ז באייר התשם״ג ) 29במאי (2005
)חמ (5-60
יוסף )ט1מי( לפיד
שר המשפטים
ס־ח התשמ״ד ,עמי  ;198התשנ־ב ,עמי .68
הודעה

על מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו' ,אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 ) 1 0א ^ לחוק האמור ,ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את רון סוקול ,ת־ז  ,056005986שופט של בית משפט
שלום ורשם של בית משפט מחוזי ,בהסכמתו ,לכהונה
בפועל בשופט של בית המשפט המחוזי בחיפה ,מיום ד׳
באלול התשס״ג ) 1בספטמבר  (2003עד יום י״ז באלול
התשם״ז ) 31באוגוסט .(2007
ב׳ בסיון התשם-ג ) 2ביוני (2003
)חמ (3-60

יוסף )טומי( לפיד
שר המשפטים

ס־ח התשמ״ד ,עמי 98ו :התשנ״ב ,עמי .68

הודעה

על מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד ,'1984-אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף

ע ל מינוי ד ש ם לעניני ירושה

לפי חוק הירושה ,התשכ־ה1965-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף 65א)ה( לחוק הירושה,
התשכ״ה ,'1965-כי בת שבע אברך בר־טוב ,ת־ז ,2906562
מונתה רשמת לעניני ירושה במחוז ירושלים .
2

ב׳ בסיון התשם׳ג ) 2ביוני (2005
יוסף )טומי( לפיד
־
<
שר המשפטים
י ם־ח התשכ״ה ,עמ־  ;65התשנ־ח ,עמ׳ .240
י״פ התשנ־ח ,עמי .4878
ח מ

2 8 7 4

ג (

2

הודעה

על מינוי דשם

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף )84ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד ,'1984-אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)84א( לחוק האמור ,ובאישור שר המשפטים ,מיניתי את רון
םוקול ,תיז  ,056005986שופט של בית משפט שלום לרשם
של בית המשפט המחוזי בחיפה ,החל ביום ד׳ באלול
התשס״ג ) 1בספטמבר .(2005
ב׳ בסיון התשם־ג ) 2ביוני (2003
)חמ (3-64

< pmברק
נשיא בית המשפט העליון
ם״ח התשמ״ד ,עמי  ;198התשמ״ו ,עמי 6ו.2
הודעה

על מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו
בהתאם לסעיף )84ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו' ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)84א( לחוק האמור ,ובאישור שר המשפטים ,מיניתי את
בנימין ארבל ,ת״ז  ,051300796שופט של בית משפט שלום
לרשם של בית המשפט המחוזי בנצרת ,החל ביום ר׳ באלול
התשם״ג ) 1בספטמבר .(2003
ב׳ בסיון התשם״ג ) 2ביוני (2005
)חמ (3-64

אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון
ס־ח התשמ־ד ,עמי  ;198התשמ־ו ,עמי .216

ס־ח התשמ״ד ,עמי  ;198התשנ״ב ,עמי .68

2800

ילקוט הפרסומים  ,5195י־ט בםיון התשם״ג19.6.2003 ,

V
הודעה

ענבר ,ת״ז  33892402לנציגי בועדה למתן היתרים וליושב

ב ד ב ר דחיית מועד הבחירות במועצה
האזורית תמד

הראש שלה ,במקום מרים הרן ,ת״ז .*818435

לפי חוק המועצות האזוריות )בחירת ראש המועצה/
התשמ״ח'1988-

ההודעה בדבר מינוי הועדה למתן היתרים' ,תתוקן לפי
זה.

נמטרת בזה הודעה כי הבחירות במועצה האזורית
תמר לא יתקיימו ביום ה׳ באלול התשסיג) 2בספטמבר (2003
אלא במועד מאוחר יותר שעליו תבוא הודעה.
הודעתי מיום ו׳ באדר בי התשם״ג ) 10במרס (2003
תתוקן לפי זה.

2

כיד באייר התשסיג ) 26במאי (2003
)

1

מינוי חוקרים
לפי חוק הספנות )ימאים /התשל״ג1973-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  147לחוק הספנות )ימאים/
התשליג-בדיו' ,אני ממנה את האנשים ששמותיהם
מפורטים להלן ,לתוקרים לענין התוק האמור:
יהושע יוניק ,ת״ז 52895547

.

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר ה ד ץ הפלילי
]נוסת משולב[ ,התשמיב982-ו' )להלן  -החוק /אני מסמיכה
כל אהד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור
הזמנה לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנם לפי צו
סדר הדין הפלילי)עבירות קנס  -שמירת הניקיון /התש״ס-
 ,'2000וכן למסור הודעת תשלום קנם לפי סעיף  0)228לחוק
למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט
לפי צו סדר הדין הפלילי)ברירת משפט  -שמירת הניקיון/
התש״ם. 2000-
ג

יואל צדיקביץ ,ת״ז 042385708

י

מינוי

יהודה ניצני
אריה סגרון
יוסף בן צבי
רוני שמואל
יגאל נאור
ניר לביא

אביגדור ליברמן

ס״ח התשליג ,ענד .329

מס׳ זהות

השם

כ״ט בניסן התשסיג) 1במאי (2003
)חמ (3-1060

מ

(5

י״פ התש״ס ,עמי .4172
ייפ התשץ ,עמי .3364

ט׳ באייר התשם־ג) 11במאי (2003
אברהם פ1דז
)חמ (3-3289
שר הפנים
—:
י ם״ת התשמ״ח ,עמי  :213התשניח ,עמ׳ .147
י״פ התשס־ג ,ענד .2082

ח

־

s218

יהודית נאות
השרה לאיכות הסביבה

ש ר התחבורה

מ נ ה ל ל ע נ י ן חוק מ ש ק ה ח ש מ ל ,
ה ת ש נ ״ ו  9 9 6 -ו

לפי חוק שירות המדינה )מינויים /התשייט959-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שירות המדינה
)מינויים /התשייט959-ו' ,וסעיף  57לחוק משק החשמל,
 ,*rwnn-1996אני מטיל על יורם רונדשטיין ,עובד משרד
התשתיות הלאומיות ,למלא את תפקיד המנהל לענין חוק
משק החשמל כל עוד לא מונה מנהל כאמור על ידי
הממשלה ,ובלבד שתקופת כהונתו ש ל יורם רונדשטיין לא
תעלה על שלושה חודשים.
ב*ז באייר התשםיג ) 29במאי (2003
יוסף פרי*קי
)חמ (3-367
שר התשתיות הלאומיות
י ס״ח התשי״ט ,ענד  :86התשנ־ח ,ענד .157
* סיח התש ו ,ענד  ;208התשנ״ז ,ענד .80
מינוי ח ב ר הועדה ל מ ת ן היתרים
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,
התשמ״ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף » א ( לחוק מניעת זיהום הים
ממקורות יבשתיים ,התשמיה ,'1988-אני ממנה את יוסי
ם*ח התשמ״ח ,עמ׳ .118

ילקוט הפרסומים  3195י״ט בםיץ התשם״ג19.6.2005 ,

009386434
0S7139131
005544291
055383186
051738680
027751783

הסמכה זו תעמוד בתוקפה בל עוד המוסמכים
משמשים בתפקידם כמפקחים ברשות ניקוז כנרת.
כיד באייר התשםיג ) 26במאי (2003
)חמ (3-104

נ
1

םיח התשמ״ב ,עמי .43
קית התשיס ,עבר .394
ק״ת התשיס ,ענד .394
החלטה

יהודית נאות
השרה לאיכות הסביבה

ב ד ב ר הארכת מועדים

לפי תוק מימון מפלגות ,התשליג1973-
בהתאם לסעיף )10ו( לתוק מימון מפלגות ,התשל־ג-
) '1973להלן  -החוק /ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה,
מחליטה ועדת הכספים של הכנסת כדלקמן:
) (1להאריך ,עד יום ח׳ בסיון התשםיג ) 8ביוני  /2003א ז
המועד האחרון שבו על נציגי סיעת חדיש-תע־ל
למסור למבקר המדינה את חשבונותיה ש ל הסיעה
לתקופת הבחירות לכנסת השש עשרה לפי סעיף )10א(
ו־)ג (1לחוק ,ואת תשבונותיה השוטפים של הסיעה
ם״ח התשליג ,ענד .52

2801

לתקופה שמיום ר באדר התשס״א ) 1במרס  (2001עד
יום כ־ו בטבת התשס־ג ) 31בדצמבר  (2002ולתקופה
שמיום כיז בטבת התשם״ג) 1בינואר  (2003עד יום כ״ו
באדר א׳ התשם״ג ) 28בפברואר  /2003לפי סעיף 0ו)ג(
לחוק.
) (2להאריך ,עד יום ח׳ בסיון התשס׳׳ג ) 8ביוני  /2003את
המועד האחרון שבו על נציגי סיעת מולדת  -תנועת
נאמני ארץ ישראל ויוצא התחיה למסור למבקר
המדינה את חשבונותיה השוטפים של הסיעה לתקופה
שמיום ו• בטבת התשם־א ) 1בינואר  (2001עד יום כ״ו
בטבת התשם־ג ) 31בדצמבר  ,(2002לפי סעיף )10ג(
לחוק.

הודעה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( ,התשל״ה1975-
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות /התשביה ,'1965-ולסעיף )7בץ (1לחוק הרשויות
המקומיות )בחירת ראש הדשות וסגניו וכהונתם /התשל״ה-
 975ו  ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראשות
עיריית חיפה שקוימו ביום ג׳ בםיון התשס״ג ) 3ביוני
:(2003
2

א.

ב׳ בסיון התשם״ג ) 2ביוני (2003
)

n

n

" ־

s

אברהם הירשזון

(

יושב ראש ועדת הכספים

החלטה

ב ד ב ר הארבת מועדים

ב.

< ח מ

**־

ם״ח התשל״ג ,עמ׳ .52

החלטה

ב ד ב ר הארכת מועדים

לפי חוק מימון מפלגות ,התשל־ג1973-
בהתאם לסעיף  (1)10לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג-
) '1973להלן  -החוק( ,ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה,
מחליטה ועדת הכספים של הכנסת ,להאריך ,עד יום כ״ח
באייר התשם״ג) 30במאי  /2003את המועד האחרון שבו על
נציגי מפלגת המרכז למסור למבקר המדינה את חשבונותיה
השוטפים של המפלגה לתקופה שמיום ו׳ באדר התשס״א
) 1במרס  (2001עד יום כ״ו בטבת התשס״ג) 31בדצמבר (2002
ולתקופה שמיום כ״ז בטבת התשס־ג ) 1בינואר  (2003עד יום
כיו באדר א׳ התשס״ג ) 28בפברואר  ,(2003לפי סעיף 0ו)ג(
לחוק.
ב״ה באייר התשס״ג ) 27במאי (2003
< ח מ

י

6 6

־

ג (

ס־ח התשל״ג ,עמי .52

2802

אביהס הירשזון
יושב ראש ועדת הכספים

.2

שמואל ארד

.3

יהודה אריה בליטנטל

.4

יונה יהב

.5

עליזה שנהר
התפטרה

א׳

ביום

בםיון

המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
84,725
הרשות המקומית

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

4,460

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:
שם המועמד
שמעון אוחיון
שמואל ארד
יהודה אריה בליטגטל
יונה יהב

כ־ה באייר התשס־ג ) 27במאי (2003
ג >

ן.

שמעון אוהיון

80,265

אברהם הידשזון
יושב ראש ועדת הכספים

אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

המועמדת עליזה שנהר
התשם״ג )ו ביוני .(2003

לפי חוק מימון מפלגות ,התשל״ג973-ו
בהתאם לסעיף  0)10לחוק מימון מפלגות ,התשליג-
 973ו י )להלן  -החוק /ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה,
מחליטה ועדת הכספים של הכנסת ,להאריך ,עד יום כ״ג
באייר התשם״ג) 25במאי  /2003את המועד האחרון שבו על
נציגי סיעת חרות התנועה הלאומית למסור למבקר המדינה
את חשבונותיה של הסיעה לתקופת הבחירות לכנסת השש
עשרה לפי סעיף )10א( ו־)ג (1לחוק ואת חשבונותיה
השוטפים של הסיעה לתקופה שמיום ו׳ באדר התשס־א )1
במרס  (2001עד יום כ״ו בטבת התשס״ג ) 31בדצמבר (2002
ולתקופה שמיום כ־ז בטבת התשס״ג)ו בינואר  (2003עד יום
ט־ו באדר א׳ התשס״ג ) 17בפברואר  ,(2003לפי סעיף )10ג(
לחוק.

בדבר תוצאות הבחירות ל ר א ש ו ת עיריית
חיפה

ו.

הקולות
במספרים
7ו,2ו
2ו54,4
2,992
41,644

באחוזים
1.52
42.87
3.73
51.88

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
יונה
יהב
)שם פרטי(
)שם משפחה(

י־ב בםיון התשם״ג ) 12ביוני (2003
)חמ (3-2150

2

יוסף קיויתי
פקיד הבחירות לעיריית חיפה
ם״ח התשכ־ה ,עמי  ;248התש״ס ,עמ׳ 9ג.2
ס״ח התשל״ה ,עמי  ;211התש״ס ,עמי .224

הודעה

ב ד ב ר תוצאות הבחירות ל מ ו ע צ ת עיריית
חיפה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשב״ה1965-
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשב״ה ,'1965-נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לעיריית חיפה שקוימו ביום ג׳ בסיון התשס״ג
) 3ביוני :(2003
ס־ח התשכ״ה ,עמי .248
ילקוט הפרסומים  ,5195י״ט בםיון התשס״ג19.6.2003 ,

א.

מספר

אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ו.

אמת התושב בעדיפות ראשונה
גמלאים וצעירים

עבודה

נשים

.2

ב

.3

ג יהדות התורה והשבת אגודת ישראל  -דגל
התורה

.4

אלתג׳מוע אלערבי אלחיפאוי

ד

הקשת החיפאית הירוקה

3
.6

ו

.7

יש חיפה שלנו -
בראשות עו״ד יונה יהב

חזית דמוקרטית לשלום ושוויון  -חיפה

.8

ל

.9

מחל

 .10מרצ

שינוי,

ירוקים,

שבונות,

היפה ביתנו
ליכוד  -עם אתד  -בראשות שמואל ארד
חיפה שבלב דור שלום מימו

ת .נט

קרית חיים נטו

 .12סו

אזרחי העיר )םוגרז׳דנה(
יחד

 .14פה פוש  -תנופה לצעירים ולעסקים בראשות
דיר עודד סושרד
 .15פז אלטלנה
שמעון אוחיון
 .16ץ

-

למועצת

העיר

של

בראשותו

אור לשכונות

 .17רק מיסודה של מפלגת הירוקים לאיכות החיים
והסביבה בישראל
 .18שם

התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

ואלו הרשימות שהיו קשור1ת ביניהן בהסכמי בחירות:
אמת התושב בעדיפות ראשונה עבודה נשים גמלאים
וצעירים עם רק מיסודה של מפלגת הירוקים
לאיכות החיים והסביבה בישראל
ג יהדות התורה
התורה עם שס
שומרי תורה

והשבת אגודת ישראל  -דגל
העולמית
הספרדים
התאחדות

אלתיפאוי
אלערבי
ד אלתגימוע
דמורקטית לשלום ושויון  -חיפה
ל חיפה ביתנו עם
בראשות שמואל ארד

מחל

ליכוד

מרצ חיפה שבלב דור שלום מימד
העיר )סוגרזידנה(
ב.

ו

עם

חזית

 עם אחדעם

סו

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית

-

אזרחי

וכינוי הרשימה

אמת

התושב בעדיפות ראשונה עבודה
נשים גמלאים וצעירים

8,606

ב

מפד־ל  -מפלגה דתית לאומית

4,235

ג

יהדות התורה והשבת אגודת
ישראל  -דגל התורה

3440

ד

אלתג׳מוע אלערבי אלחיפאוי

מפד״ל  -מפלגה דתית לאומית

די

 .13פ

אות/יות

הקולות

3,477

די

הקשת התיפאית הירוקה

2,897

ו

חזית דמוקרטית לשלום ושויון -
חיפה

3355

יש

חיפה שלנו  -שינוי ,ירוקים,
שכונות ,בראשות עו״ד יונה יהב

14,641

ל

חיפה ביתנו

4,648

מחל

ליכוד  -עם אתד  -בראשות
שמואל ארד

13,016

מרצ

חיפה שבלב דור שלום מימד

3,976

נט

קרית חיים נטו

4304

סו

אזרחי העיר )םוגרזידנה(

2,305

פ

יחד

3,904

פה

פוש  -תנופה לצעירים ולעסקים
בראשות דיר עודד םושרד

1,190

פז

אלטלנה  -למועצת העיר
בראשותו ש ל שמעון אוחיק

1,005

ץ

אור לשכונות

1365

רק

מיסודה של מפלגת הירוקים
לאיכות החיים והסביבה בישראל

1,302

שם

התאחדות הספרדים העולמית
שומרי תורה

מספר המנדטים
המועמדים:

ו.

שבהם

זכתה

כל

3,977

אתת

מרשימות
מספר

אות/יות
אמת

וכינוי הרשימה
התושב בעדיפות ראשונה עבודה

המנדטים
3

נשים גמלאים וצעירים
ב

מפד״ל  -מפלגה דתית לאומית

2

ג

יהדות התורה והשבת אגודת

1

ד

אלתג׳מוע אלערבי אלתיפאוי

ו

ישראל  -דגל התורה
84,970

ג.

המספר הכולל של הקולות הבשרים

82,143

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

2,827

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים:

ילקוט הפרסומים  3195ייט בסיון התשס״נ19.6.2003 ,

די

הקשת החיפאית הירוקה

ו

ו

חזית דמוקרטית לשלום ושויון- .
חיפה

2

יש

חיפה שלנו  -שינוי ,ירוקים,
שכונות ,בראשות עו״ד יונה יהב

6

2803

אות/יות

) (9מרשימת מחל ליכוד  -עם אחד -
שמואל ארד:

מספר
המנדטים

וכינוי הרשימה

ל

חיפה ביתנו

2

מחל

ליכוד  -עם אתד  -בראשות

5

מרצ

חיפה שבלב דור שלום מימד

1

נט

קרית חיים נטו

2

סו

אזרחי העיר )סוגרז׳דנה(

1

פ

יחד

2

שם

התאתדות הספרדים תעולמית

2

שמואל ארד

)(2

)(3

.2
.3

גיורא פישר

.1
.2

יפה פרץ

)(4

)(7

)(8

2804

יהודה אריה בליטנטל
ווליד חמים

בורים לזרב

) (13מרשימת פ יחד:
.1

ולנטין פיינברג

.2

לזר קפלון

ו.

יעקב נזרי

.2

אברהם ויצמן

י־ב בסיון התשס״ג ) 12ביוני (2003
י

°

ח מ

 5י 2

הודעה

מרשימת די הקשת החיפאית הירוקה:
ו.

)(6

.2

עודד דוניץ

־

ג (

מרשימת ד אלתג׳מוע אלערבי אלחיפאוי:
.1

)(5

ו.

אליעזר קולם

) (14מרשימת שם התאחדות הספרדים העולמית שומרי
תורה:

מרשימת ג יהדות התורה והשבת אגודת ישראל -
דגל התורה:
.1

אמיר גריגבוך

.1

מרשימת ב מפד־ל  -מפלגה דתית לאומית:
בן ציון כ ץ

.5

ברוך זלץ

) (12מרשימת סו אזרתי העיר )סוגרז׳דנה/

עליזה שנהר
ישראל סביון

.4

רמי דותן

)וו( מרשימת נט קרית חיים נטו:

מרשימת אמת התושב בעדיפות ראשונה עבודה
נשים נמלאים וצעירים:
.1

.3

יצחק רגב

.1

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
)ו(

.2

רמי לוי

) (10מרשימת מרצ חיפה שבלב דור שלום מימד:

שומרי תורה
ז.

.1

שמואל ארד

שלמה גלבוע

מרשימת
חיפה:

ו חזית

.1

אסכנדר עמל

.2

עדנה זריצקי

דמוקרטית

לשלום

ושויון

-

מרשימת יש חיפה שלנו  -שינוי ,ירוקים ,שכונות,
בראשות עו״ד יונה יהב:
ו.

יונה יהב

.2

שמואל גלבהרט

.3

צבי דהרי

.4

לאה סלע

.5

חדוה אלמוג

.6

משה בקר

מרשימת ל חיפה ביתנו:
ו.

יוליה שטראים

.2

דמיטרי קופרשמידט

בראשות

י01ף קיויתי
פקיד הבחירות לעיריית חיפה

ב ד ב ר תוצאות הבחירות ל ר א ש ו ת עיריית
אוד עקיבא

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( ,התשל״ה1975-
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשב״ה ,'1965-ולסעיף )7בץ (1לחוק הרשויות
המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשליה-
 , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראשות
עיריית אור עקיבא שקוימו ביום ג׳ בםיון התשסיג ) 3ביוני
:(2003
2

א.

אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
ו.

אלי אנקונינה

.2

אלי דר

.3

שמחה יוסיפוב

.4

אברהם כהן

.5

גריגורי רוזמן

ס״ח התשכ״ה ,ענד  ;248התש״ס ,עמי .239
ם״ת התשל״ה ,עמי  ;211התש״ס ,עמי .224

ילקוט הפרסומים  ,5195י״ט במיון התשם״ג19.6.2003 ,

ב.

המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתח1ם
הרשות המקומית

ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחיתוך
8,558

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

8,114

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

444

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:

ד

באתוזים

שם המועמד

במספרים

אלי אנקונינה

99ג1,

17.24

אלי דר
שמחה יוסיפוב
אברהם כהן
גריגורי ת ז מ ן

2,782
3,373
482
78

S4.29
41.57
5.94
0.96

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

4ול

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים:
מספר
הקולות
וכינוי הרשימה
אות/יות
א

ויקטור קראדי בשביל אור עקיבא

ב

מפד״ל ובלתי מפלגתיים בראשות
אלי אנקונינה

י״ב בםיון התשס״ג ) 12ביוני (2003
תנןסגל

ד

גתלת עם אלי דר

ה

עתיד יוסי כדורי למען אור עקיבא

זך

תלמים תושבים למען יוזמה

ט

ב ד ב ר תוזנאות הבחירות ל מ ו ע ע ת
עיריית אוד עקיבא

אור עקיבא ביחד

ך
ם

אברהם כהן למועצת העיר עם אהד
בראשות עמיר פרץ
הליכוד ישראל ביתנו

לפי תוק הרשויות המקומיות )בחירות /התשב״ה1965-

פ

בהתאם לסעיף ו)7א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחיתת /התשכ״ה965-ו  ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לעיריית אור עקיבא שקוימו ביום ג׳ בםיון
התשסיג ) 3ביוני :(2003

רק
שם

התאחדות הטפרדים העולמית
שומרי תורה

א״

מספר המנדטים
המועמדים:

אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ויקטור קראדי בשביל אור עקיבא

ו.

א

.2

ב מפדיל
אנקונינה

ובלתי

מפלגתיים

בראשות

אלי

.3

ד

.4

ה

עתיד יוסי בדורי למען אור עקיבא

.5

זך תלמים תושבים למען יוזמה
עמום חגג וחנן ויצמן

מקומית עם

.6

ט

אור עקיבא ביחד

.7

ך

אור עקיבא  -זה אנחנו

.8

ם אברהם כהן למועצת העיר עם אחד בראשות
עמיר פ ר ץ

.9

 .10פ
 .11רק
• .12שם

ב

402

926

כל אחת

וכינוי הרשימה

704
מרשימות
מספר
המנדטים

מפד״ל ובלתי מפלגתיים בראשות

ו

ד

גתלת עם אלי דר

2

ה

עתיד יוסי בדורי למען אור עקיבא

ו

זך

תלמים תושבים למען יוזמה

ו

אלי אנקונינה

נחלת עם אלי דר

מחל

אות/יות

שבהם

1,094

429

בני ישראל

זכתה

521

2,009

בני עגמי שיר חברים

י

498

79

אור עקיבא  -זה אנחנו

מתל

120
752
708

מקומית עם עמום חגג וחנן ויצמן

פקיד הבתירות לעיריית
אור עקיבא

הודעה

המספר הכולל של הכותרים שהצביעו בתהום
הרשות המקומית

«835
8,242

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
שמחה
יוםיפוב
)שם פרטי(
)שם משפחה(

)חמ (3-2150

ט

ם אברהם כהן למועצת העיר עם אחד בראשות עמיר
פרץ עם רק בני ישראל
ב.

הקולות

ו.

גתלת עם אלי דר

עם

אור עקיבא ביחד

מקומית עם עמוס חגג וחנן ויצמן

הליכוד ישראל ביתנו

בני עגמי שיר חברים
בני ישראל
התאחדות הםפהדים העולמית שומרי תורה

ם״ח התשב״ה ,עמי .248

ילקוט הפרסומים  3195י״ט בסיון התשס־ג19.6.2003 ,

ז.

ט

אור עקיבא ביחד

2

מחל

הליכוד ישראל ביתנו.

4

פ

בני עגמי שיר חברים

1

רק

בני ישראל

2

שם

התאחדות הספרדים העולמית
שומרי תורה

1

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
)(1

מרשימת ב מפד־ל ובלתי מפלנתיים בראשות אלי
אנקונינה:
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ו.
)(2

)(3

אלי אנקונינה

הודעה

מרשימת ד גחלת עם אלי ירד:
.1

אלי דר

.2

שלום שבתאי

מרשימת ה עתיד יוסי כדורי למען אור עקיבא:
יוסף כדורי

ו.

) (4מרשימת זך תלמים תושבים למען יוזמה מק1מית
עם עמוס תגג ותנן ויצמן:
.1
)(5

)(6

)(7

כ״ז באייר התשסיג ) 29במאי (2005
)חמ (3-150

פטר מגנום
מפקח עבודה ראשי
ס״ח התשי־ד ,ענו  ;202התשמיב ,עמ׳ .205

עמוס חגאג

ו.
.2

יואן זוםמן

הודעה

מרשימת מחל הליכוד ישראל ביתנו:
ו.

שמחה יוסיפוב

.2

יצחק תורגמן

.3

מיכאל גרוםמן

.4

רוברט ראובן אברמוב

מרשימת פ בני עגמי שיר תברים:
ו.

)(8

לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי־ד1954-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף <6ד> לחוק
ארגון הפיקוח על העבודה ,התשייד ,'1954-הסמכתי את
אהרון מעוז ,ת״ז  ,010839967לחתום על צווי בטיחות באזור
היפה והצפון.

מרשימת ט אור עקיבא ביחד:
אלכסנדר רובני

ימין עגמי

מרשימת רק בני ישראל:
.1

מיכאיל זטמן

.2

רובשי חיזגילוב

לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים
בתחנות תדלוק /התשם״ב ,2002-צו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים)מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בזין/
התשנ־ג ,1992-וצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים
)מתיר מרבי לגפ״מ בשער בזין( ,התש״ם2000-
בתוקף סמכותי ,לפי סעיף  0)4לצו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתתנות תדלוק/
התשם־ב ,2002-סעיף  2לצו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז-ן/
התשניג ,'1992-וסעיף  4לצו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים )מחיר מרבי לגפ״מ בשער בזין /התש־ם2000-
)להלן  -צו מתיר גפ״מ /אני מודיע כי התל ביום
א׳ בםיון התשםיג ) 1ביוני  (2003המחירים המרביים של
מוצרי נפט הם כמפורט להלן:
חלק אי :מחירים מרביים לבנזין בתחנות תדלוק
בשקלים חדשים

מוזם בן הראוש

י״ב בםיון התשם״ג ) 12ביוני (2005
<

ח מ

°

 5י 2

־

רונן סגל
פקיד הבחירות לעיריית
אור עקיבא

ג (

הכרזה

ב ד ב ד עדכון מחידימ מדביים
ל מ ו ע ד י נפט

1

) (9מרשימת שם התאתדות הספרדים העולמית שומרי
תורה:
ו.

על הסמכת מפקח עבודה

ב ד ב ר קיום מ ו נ ו פ ו ל י ן

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ״ח988-ו' ,אני מכריז בזה על קיומו של מונופולין
כדלקמן:
הנכס או השירות
אספקת שירותי מוקד וסיור וחיבור למוקד באזור העיר אילת

בנזין
נטול עופרת
בנזין
 96אוקטן  95אוקטן
א.

מחיר לליטר בתחנה
)כולל  8%ו מעימ(

ב.

מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:
בבל הארץ )בולל מע״מ(  0.10שקלים חדשים לליטר
באילת )לא כולל מע״מ(  0.08שקלים חדשים לליטר
חלק בי :מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בזין,
למעט גם״מ
)אינם כוללים בלו(

בעל המונופולין
החלטת ההכרזה פתוחה לעיון הציבור בתיק מונופול
 ,5280במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח׳ כנפי נשרים ,22
ירושלים.
כיו באייר התשם״ג ) 28במאי (2005
) ח מ

 8 4 4י

־

ם־ח התשמ״ח ,עמי .128
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5.74

3.75

בשקלים חדשים

השמירה טכנולוגיות מיגון ) (1971בע״מ

ג (

4.40

4.40

דרור שטרום
הממונה על הגבלים עסקיים

נפטא כחומר זינה ,טימ
בנזין  96אוקטן ,ק־ל
בנזין  91נטול עופרת ,קיל
בנזין  95נטול עופרת ,קיל
דסיל )קרוםין ,נפט( במכליות ,ק־ל

995.92
938.58
897.99
957.94
820.56

ק״ת התשנ״ג ,עמי  ;262התשס׳א ,עמי .206
ק־ת התש״ס ,עמי .554
ילקוט הפרסומים  ,5195ייט בםיון התשם־ג19.6.2005 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ׳׳ה1965-

בשקלים חדשים
דם״ל)קרוםץ ,נפט( בהזרמה ,ק״ל

824.85

דם־ל)קרוםין ,נפט( בהזרמה ,ט״מ

1,027.21

סולר לתחבורה במכליות ,ק־ל

899.49

סולר לתחבורה בהזרמה ,ק ״ל

90547

סולר  50במכליות ,ק״ל

908.90

סולר  50בהזרמה ,ק״ל

914.95

דלק להסקה במכליות  0.2%גופרית ,ק״ל

851.35

מזוט קל במכליות ,ק־ל

717.21

מזוט קל בהזרמה ,ט״מ

74-1.88

מזוט  2.0% ,1500גופרית ,טימ

688.09

מזוט  ¿ 0 « ,4000גופרית ,ט־מ

667.91

זפת  30/100ט״מ

777.81

זפת היב ,ט״מ

688.09

חלק גי :מחיר מ ד ג י לגפ״מ בשער בז״ן
המחיר המרבי לגפ־מ בשער ב ז ץ הוא  835.15שקלים
חדשים לטון.
ממחיר זה יש לנכות את התשלום בגין ניפוק הגפ״מ
כאמור בסעיף ג לצו מחיר גפ״מ.
כ*ז באייר התשס״ג) 29במאי (2003
אחוד יחיאלי
)חמ (3-2152
מנהל מינהל הדלק
הודעה

על ביעור רשומות בבתי המשפט

לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי
משפט ובתי דין דתיים /התשמ״ו986-ו
'בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים )שמירתם
וביעורם ש ל תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים /התשמ״ו-
 ,'1986אני מודיע כי בתי משפט השלום בקרית שמונה,
מסעדה ,קצרין ,צפת ,טבריה ,נצרת ,עפולה ,בית שאן ,נהריה,
עכו ,קריות ,חיפה ,חדרה ,נתניה ,בפר סבא ,הרצליה,
תל אביב ,פתדו תקוה ,ראשון ל צ י ו ן ) ב ת ים /רמלה ,רחובות,
ירושלים ,אשדוד ,אשקלון ,קרית נת ,באר שבע ,דימונה
ואילת מבקשים לבער חומר ארכיוני במפורט להלן:
ו.

תיקי תובענות אזרחיות כספיות שבהן ניתן פסק ד ץ
בהעדר הגנה או בהעדר רשות להתגונן למעט מדגם,
דוגמאות ומבחר תיקים בעלי ענין ציבורי ,מ־ 1בינואר
 2000עד  30ביוני ;2000

.2

תובענות אזרחיות כספיות שנמחקו לרבות תובענות
כספיות שנמחקו מחוסר מעש ,למעט מדגם ,דוגמאות
ומבחר תיקים בעלי ענין ציבורי ,מ־ ו בינואר  2000עד
 30ביוני :2000

3

תיקי תביעות קטנות לרבות הליכים נלווים והמרצות
למעט מדגם ,דוגמאות ומבחר תיקים בעלי ענין ציבורי,
מ־ 1בינואר  2000ע ד  30ביוני .2000

כיו באייר התשס״ג ) 28במאי (2003
<
י

ח מ

מ

־

״

ק״ת התשמ״ו ,עמי .1342

טוביה טרילינג
גנז המדינה

ילקוט הפרסומים  3195י״ט בםיון התשט״ג19.6.2003 ,

מחוז תל־אכיב
מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה9«5-ו ,בדבר הפקדת •תבנית מס׳ תא/מק/
מבג״ ,שינוי מם׳  1לשנת  2001של תכניות  279ו־45דו על
שינוייהן.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,רח׳
שטרית ורח׳ וולנברנ ,בין דרך פנחס רחן ופארק - p p v i
גוש  ,6636חלקות  x i ,629 ,611ח״ח ¿16 ,612 ,610 ,600-598
 ;638גוש  ,6637ח־ח  ;653 ,652 ,650 ,649 34גוש  ,6638ח־ח
.101 ,99

עיקרי הוראות התכנית :א( שיפור מערך התנועה של
רדו׳ שטרית ורח׳ וולנברג :ב( מתן אפשרות לפיתוח ולבינוי
של דרך ומנהרה ושיקוע דרך שיחברו בין רוז׳ שטרית ורח׳
וולנברג ,תוך הפרדת מפלסים בצומת עם רח׳ מבצע קדש
ורח׳ פנחס רוזן :ג( הסדרת המיקום הקיים של הגדה
הדרומית של הרחובות שטרית וולנברג :ד( שינוי ייעוד
קרקע משטח ציבורי פתוח לדרך :ה( מתן אפשרות להקמת
מבני דרך בתחום דרכים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,במשרדי
מינהל ההנדסה ,שד׳ בן גוריק  ,68תל אביב ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי בתוך תודשיים מיום פרסום הודעה זו
בעיתונים ,להגיש התננדות במשרדי הועדה המקומית
האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא ת י ד ץ אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
הודעה

ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מס׳ תא/מק2746/גי ,שינוי מס׳  1לשנת  2002של
תכנית  2746ושינוי מס׳  1לשנת  2002ש ל תכנית
.2270
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו -
גוש  ,7100ח״ח 3 3ו :גוש  ,7101ח״ח  ¡1גוש שומה ,7102
ח״ח  ;9-7 3-3גוש  ,7104ח״ח  ;112גוש שומה ,7101
חלקה  ,169ח״ח  ;175 ,173-171 ,168-156 ,140 ,139גוש
שומה  ,7100ת״ת  ,-103-100גבולות התבנית :בצפון -
רה׳ קפלן ,בדרום  -רח׳ התשמונאים ויתידת תכנון ,10
במזרח  -יחידות תכנון מט׳  2ו ־  3במערב  -רד!׳
ליאונרדו דה־וינציי.
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עיקרי הוראות התכנית :מתן אפשרות למימוש הבניה
ביחידות תכנון זמינות בתתום תכנית זו על ידי :א(
שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתבנית מפורטת
 ,2746בלי לשנות את סך כל שטחי הבניה המותרים
בתבנית הראשית ובלי להגדיל את השטח הכולל
המותר לבניה בכל ייעוד קרקע ביותר מ־ ;50%ב( שינוי
של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי,
כך שיהיה אפשר לבצע העתקת  5מבנים שנועדו
להריסה לפי התכנית הראשית ,מתחום זכות הדרך של
רת׳ קפלן אל תחום השצ״פ הסמוך ,וקביעת הוראות
והנתיות לבניה של המבנים במיקומם החדש ,כל זאת
ללא תוספח שטחי בניה על אלה שנקבעו בתכנית
הראשית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5109התשם״ב ,עמי .3939
) (2״תכנית מסי תא/מק3354/״ ,שינוי מס׳  1לשנת  2002של
תכנית .58
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,רח׳
בן יהודה  - 99גוש  ,6968חלקה .106
עיקרי הוראות התכנית :מתן אפשרות לשיפוץ הבנין על
ידי שינוי בקו בנין צדדי בחזית הדרומית בקומת
הקרקע.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5081התשס״ב ,עמי .2564
הודעה זו מהווה הודעת אישור מתוקנת להודעת
האישור שפורסמה בילקוט הפרם1מים  ,5135התשם־ג,
עמי  .675נוסח הודעה זו זהה לנוםה ההודעה המקורית.
שעיתוי פרסומה מקורו בטעות כיוון שנעשה בטרם מתן
תוקף לתכנית.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי מינהל ההנדסה,
שד׳ בן גוריון  ,68תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י־ז באייר התשם״ג ) 19במאי (2003
ד1ר1ן ספיר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

מרחב תכנון מקומי אונו
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רח־ אחד העם ,תל אביב ,טל׳
 ,05-5193335וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אונו ,רח׳ םוקולוב  ,13קרית אונו ,טל׳  245ו  ,03-531וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ב׳ באייר התשס״ג ) 4במאי (2003
בנצי מורדוב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו

מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ הר/
מק/1920/ב״ ,שינוי לתכניות הר ,1761/הר/1920/א ,הר1926/
והר/253/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה  -גוש
 ,6526חלקות  136 ,132 ,130 ,8-4 ,2בשלמותן ,ח־ח ,23
.134
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת שטחים למבנים
ציבוריים לחינוך ושטח ציבורי פתוח :ב( הנחיות לבניה :על
ידי קביעת קווי בנין ומספר קומות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,רח־ סוקולוב ,22
הרצליה. .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה תל אביב ,רח׳ אחד העם  .9תל אביב ,טל׳
93216ו.03-5
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״א בניסן התשם״ג ) 13באפריל (2003
יעל גרמן
יושבת ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מם׳
תממ/מק57/״ ,שינוי לתכניות מיתאר תממ200/ב ותממ/
מק4/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ,רח•
רוטשילד  - 2גוש  ,6492חלקה .249
עיקרי הוראות התכנית :קביעת קו בנין צדדי של
 0.40מ׳ לבנייה פרגולה בלבד ,ללא שינוי בשאר זכויות
הבניה והוראות הבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.1.2003ובילקוט הפרסומים  ,5131התשס־ג ,עמי .587
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בדבר הפקדת תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי חולון
הודעה

בדבר אישור תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי
ח-מק/ו5״ ,שינוי לתכניות המיתאר תג״פ 284א שלב אי,
ח-ו ,ח ,4/1-ח4/1-א ,ח-ו ,15/ח ,201/ח 204-ולתכנית
מפורטת ח.37-

ילקוט הפרסומים  ,5195י״ט בםיון התשם״ג19.6.2003 ,

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חולון ,אזור
התעשיה ,פינת הרחובות המלאכה והמשביר  -גוש ,6785
. A
48
חלקות

 ,60ח־ח  ;12גבולות התבנית :בצפון  -גוש  ,6617בדרום -
בתי תל ברוך צפון ,במזרח  -צומת הפיל  -דרך משה סגה,
במערב  -תוואי נתיבי איילון :שטת התכנית 42,766 :דונם.

קווי הבנין הצדדיים
ל־) 0אפס( מי ,בקטע
לקישור בין הבנינים
המשביר בצומת עם
הרתובות המשכיר

עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות בדבר
איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים :ב( קביעת
הוראות לבניה באזור מגורים :ג( קביעת זכויות הבניה ,קו
בנין ,גובה הבניה לפי,הוראות תכנית רש :44*/ד( שינוי
ייעוד של חלק משצ־פ לדרך ללא שינוי סך בל השטחים :ה(
הקטנת גודל מגרש מינימלימ־ 2דונם ל־ 13דונם :ו( קביעת
סך כל יחידות הדיור ל־ 342יחיד.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי
כ ץ חלקות  4ו־ 48בגוש  ,6785מ־ 4מ׳
הדרוש לבניית מעברים ו/או גשר/ים
הסמוכים; ב( הרחבת דרך קיימת ,רה׳
רח׳ המלאכה )כולל רדיום בצומת
והמלאכה/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.6.2002ובילקוט הפרסומים  3093התשס״ב ,עמ׳ .3254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רדו׳ אהד העם  ,9מגדל שלום,
תל אביב  31290טל־  ,03-5193333וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חולון ,בנין העיריה ,רח׳ ויצמן ,58
קומה  ,9חולון ,טלי  ,03-5027485וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ו׳ באייר התשם״ג ) 8במאי (2003
משה רינת
יושב ראש ועדת המשגה
לתכנון ולבניה חולון

מרחב תכנון מקומי רמת השרון
הודעה

בדבר הכנת תבנית מיתאר מקומית

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון ,רח־ ביאליק
 ,41רמת השרון ,טל־  .03-5483863המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנק ולבגיה מחוז תל
אביב ,רח׳ אחד העם  ,9מנדל שלום ,תל אביב  ,61290טל־
.03-5195333
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ־ט בניסן התשסיג )ו במאי (2003
גבי פארן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת השרון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת השרון החליטה על הכנת ״תכנית מס׳ רש/מק- 941/
תכנית רש446/״.
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת השרון,
הרחובות הפרחים והגנים  -גוש  ,6416חלקות ,59 ,39 ,11-1
 3 0ת־ח  :12גבולות התכנית :בצפון  -גוש  ,6617בדרום -
בתי תל ברוך צפק ,במזרת  -צומת הפיל  -דרך משה סנה,
במערב  -תוואי נתיבי איילון :שטח התכנית 42,766 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות בדכר
איחוד וחלוקה חדשה ללא הטכמת בעלים :ב( קביעת
הוראות לבניה באזור מגורים :נ( קביעת זכויות הבניה ,קו
בנין ,גובה הבניה לפי הוראות תכנית רש ;446/ד( שינוי
ייעוד של חלק משצ־פ לדרך ללא שינוי סך כל השטחים :ה(
הקטנת מ ד ל מנרש מינימלי מ־ 2דונם ל־.5ו דונם :ו( קביעת
סך כל יתירות הדיור ל־ 342יחיד.

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)(1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת השרון,
הרחובות הפרחים והגנים  -גוש  ,6416תלקות ,59 ,39 ,11-1
ילקוט הפרסומים  ,5195י״ט בםיון התשס״ג19.6.2003 ,

-

גוש

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין למבנה קיים .כל
תוספת בניה ו/או בניה חדשה יהיו לפי הוראות תב־ע
חד ,938/לרבות ההוראה בדבר קווי בנין.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.12.2002ובילקוט הפרסומים  3145התשס־ג ,עמ׳
.1070

בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת השרון ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב * ו פ ק ד ת ״תכנית מם׳ רש/מק/
 - 941תכנית רש446/״.

״תכנית מפורטת מס׳ חד/מק938/ב״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הדרה
 ,10570ח־ח .482

מרתב תכנון מקומי רמת השרון
הודעה

ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות

)(2

״תכנית מפורטת מם׳ חד/מק252/ו״ ,שינוי לתכנית חד/
.812
השטחים הכלולים בתכנית ומקומו* חדרה ,אזור
התעשיה ,מצפון לרח׳ בעלי המלאכה  -גוש ,10001
חלקות  14 ,13בשלמותן.
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עיקרי הוראות התכנית :א( איתוד תלקות בבעלות אתת;
ב( שינוי קווי בנין.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלעד  -גוש
 ,5457חלקה  15בשלמותה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.2002ובילקוט הפרסומים  ,5119התשס־ג.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין צדדי מ־ 4מ׳
ל־ 0מ׳ בעבור פרגולה בלבד.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,רח׳ הלל יפה  ,9חדרה ,טל׳ -6303728
 ,04ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
רח׳ חסן שוקרי  ,11חיפה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה אלעד ,רח׳ יהודה הנשיא ,1
אלעד ,טל׳  .03- 9078129העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל ,91
רמלה ,טל׳ .08- 9788444

י״ג באדר ב׳ התשם־ג ) 17במרס (2003
ישראל סדן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

מרחב תכנון מקומי שומרון
הודעה

בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ ש/מק/531/ג״ ,שינוי לתכניות ש 17/וש/במ/

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י׳ באייר התשס״ג ) 12במאי (2003
צוריאל קריםפל
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אלעד

.531

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס־חנה-כרכור
 גוש  ,10077ח־ח  ;57 ,55מגרשים 89-76 ,64 ,63בשלמותם.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; ב( קביעת הוראות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני; ג(
הגדלת יחיד דיור :ד( הקטנת גודל מגרש מינימלי; ה( ניוד
שטחי שירות.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא
הודעה

)• (1תכנית מיתאר מם׳ כם/מק/15/1/לד־.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳
נחמיה  - 13גוש  ,7594חלקה .77

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.3.2002ובילקוט הפרסומים  ,5068התשם־ב ,עמי .2085

עיקרי הוראות התכנית :מצב קיים :קו בנין צדדי צפוני־
מזרחי  3.50 -מ׳ ,מצב מוצע :קו בנין צפוני־מזרחי -
 2.52מי .הערה :אם ייהרס הבנין בעתיד קו הבנין יהיה
בהתאם להוראות תכני1ת כס  15/1וכס 5/1 /ו/טו ולא לפי
הוראות תכנית זו.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ,רה׳ המייסדים  ,52זכרון יעקב ,טל׳
 ,04-6305522ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,שד׳ הפלי״ם /15ב ,חיפה ,ט ל  ,04-8616252וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י״ז באייר התשס־ג ) 19במאי (2003
איתמר בר־עזד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.3.2003ובילקוט הפרסומים  ,5169התשם־ג ,עמי .1900
)(2

עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת יח״ד מ־ 3יח״ד ל־4
יחיד ללא תוספת לסך כל השטחים המותרים לבניה :ב(
בכל מגרש )חלוקה זמנית( יהיו  2יח״ד; ג( קביעת
בינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.1.2003ובילקוט הפרסומים  ,5161התשס־ג ,ענד
.1614

מרחב תכנון מקומי אלעד
הודעה
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״תכנית מיתאר מס׳ כם/מק/23/1/יא״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳
בורוכוב  - 19גוש  ,7620חלקה .244

מחוז המרכז
בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אלעד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ אל/מק/
13/1/195״.

כ ד ב ר אישור תכניות מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
1הבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

)(3

״תכנית מיתאר מס׳ בם/מק/25/1 /נד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳
יוחנן הסנדלר  - 19גוש  ,7607חלקה .122

ילקוט הפרסומים  ,5195י״ט בםיון התשם־ג19.6.2003 ,

עיקרי הוראות התכגית :א( קביעת קווי ב נ ץ לפרגולות:
ב( קביעת ביגוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוגות ביום
 2003x21ובילקוט הפרסומים3169ענו,התשס״ג
.1900
)• (4תכגית מיתאר מס׳ כם/מק/4/95/ג״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳ תל
חי  - 44גוש  ,6436חלקה .60
עיקרי הוראות התבגית :א( שיגוי קווי ב נ ץ למרפסות :ב(
קביעת בינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.24003ובילקוט הפרסומים  ,5169התשסיג ,עמי
.1900
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא ,רת׳ ויצמן  ,137כפר סבא ,טלי
 ,09-7649177ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנץ ולבניה מחוז
המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳  ,08-9270170וכל מעוניין
רשאי ל ע י ץ בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ׳ באייר התשם״ג) 22במאי (2003
יצחק ולד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא

מרתב תכנון מקומי נתניה
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית

מרחב תכנון מקומי ר א ש ץ לציון
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון ל צ י ץ ובמשרדי הועדו; המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳
רצ/מק28/50/1/״ ,שינוי לתכניות רע/ו 8/»/ורצ/ממ3005/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ר א ש ץ לציץ ,שכ׳
נתלת יהודה בין הרחובות הברושים והמייסדים  -גוש 3628
חלקות  113 ,112 ,11 ,9 ,8 3 3 3בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה למגרשים בהסכמת
הבעלים ,ללא שינוי בזצויות הבגיה לפי תכניות תקפות :ב(
שיגוי גודל חזית למגרש :ג( שיגוי בקווי הבגץ.
כל מעוגיין רשאי לעיין בתבגית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוגיין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו גפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח׳
ז׳בוטינסקי  ,16ראשון לציון ,טל׳ ד2ד-9«82ג .0העתק
ההתננדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רה׳ הרצל ו ,9קרית הממשלה ,רמלה ,טלי
.08-9788800
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא ת י ד ץ אלא אם p
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״ב בניסן התשס״ג) 14באפריל (2003
םאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנץ
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מי תאר
מקומית מם׳ נת/מק/28/307/ג11/״ ,שינוי לתכניות נת/307/
/28ג 3/ונת.7/400/
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ־ פרדס
הגדוד ,רח׳ מסריק  -גוש  ,8274ח״ת  :38 37מגרש 21
בשלמותו מתכגית נת/28/307/ג.3/
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת יתידת דיור :ב(
קביעת תכסית הקרקע :ג( שינוי קו בנין.
פרסום זה מבטל פרסום למתן תוקף לפי סעיף 117
בעיתונים מיום  19.10.2001וכן פרסום למתן תוקף בילקוט
הפרסומים  3029התשם״ב ,עמי .336
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.4.2001ובילקוט הפרסומים  ,4984התשם״א ,עמ׳ .2613
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה ,רח׳ תל חי  ,8נתניה ,טל׳ ,09-8603170
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳
הרצל  ,91רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשדים האמורים פתוחים לקהל.
כיב בניסן התשס״ג ) 24באפריל (2003
שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה נתניה
ילקוט הפרסומים  3195י״ט בסיון התשם״ג19.6.2003 ,

בדבר הפקדת תכנית מיתאר

מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור •תכנית מיתאר מסי
רת/מק/3/2106/א״ ,שינוי לתכניות רח ,4/1101/רח/במ2106/
ורח/מק.1/2106/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,שב׳
רחובות החדשה  -גוש  ,3697חלקה  331בשלמותה ,ח״ח
 ;268 ,257 ,255מגרשים ,410 ,409 310 ,123 ,114 ,112 ,111
 1*9 ,1*17בשלמותם ו־ 11-14בחלקו מתכנית רח/מק/
.1/2106
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים
ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע :ב(  (1במגרש
 :112 ,111א( שינוי בינוי ,הפחתת מספר הבנינים במגרשים
מ־ 7ל־ :6ב( קביעת קווי בניה :ג( בליטת פרגולות מקו בנץ
לחזית :בבנין מם׳ ו  -במקום קו בנין  5מי יהיה  3.95מי
לפרגולות ,בבנין מס׳  - 3במקום קו בנין  5מ׳ יהיה  2.75מ׳
לפרגולות ,בבנין מס׳  - 6במקום קו בנין  5מ׳ יהיה « 1.מי
לפרגולות :ד( הגדלת מספר ית־ד מ־9ו 2ל־ ,258תוך העברת
 39יחיד ממגרש  ,123ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות
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עיקריות ולמטרות שירות (2 :במגרש  :114א( קביעת קווי
בניה :ב( הגדלת מספר יחיד מ־ 100ל־02ו ,תוך העברת 2
יחיד ממגרש  ,123ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות
עיקריות ולמטרות שירות (3 :במנרש  :123א( שינוי בינוי,
הפחתת מספר הבנינים במגרש ,מ־ 3ל־ :2ב( קביעת קווי
בניה :ג( הפחתת מספר יחיד ב־  41יחיד ,מ־ 115יחיד ל־72
ית־ד ,ללא שינוי טך כל השטתים למטרות עיקריות ולמטרות
שירות :ג( קביעת הקמת פרגולות לא מקורות ופינות ישיבה
בתחום מרווח קו הבנין הקדמי ועד לגבול המגרש :ד( קביעת
הבלטת מרפסות עד  2מ׳ מקו הבנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.1.2003ובילקוט הפרסומים  3161התשם״ג ,עמי .1615
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ,רח׳ ביליו  ,2רחובות ,טלי -9392293
 ,08ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
רח׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ו׳ באייר התשט״ג ) 8במאי (2003
יהושע )שוקי( פורר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

מרתב תכנון מקומי הדרים
הודעה

מרתב תכנון מקומי שורקות
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דו 1לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ־תכנית מיתאר/
מפורטת מס׳ בר/מק11/199/י ,שינוי לתכניות בר 199/ובר/
.1/199
י השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית גן
דוה ,כפר הנגיד  -ג1ש * ,166חלקה  ;1012מגרש 18ב.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בנין צדדי מזרחי
לחממה מ־ 6נ ו ל־ 0מי :ב( שינוי בקו בנין צדדי דרומי
מ־ 6מי ל־  12 1.11עד  2.28מי; ג( שינוי בקו בנין צדדי מערבי
מ־ 6מ׳ ל־ 4.64מ׳ עד 3 4.57ר :ד( שינוי בקו בגין תזיתי מזרחי
מ־ 30מ׳ ל־ 10.34מ׳ עד  0נד :ה( שינוי בקו בנין חזיתי דרומי
מ־ 30מ׳ ל־ 0מי.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.10.2002ובילקוט הפרסומים  ,5100התשס־ב ,עמי .3538
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות ,דואר גבעת ברנו־  ,60948טל׳
 ,08-9412991וכן במשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה
מתוז המרכז ,קרית הממשלה ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,72430
טל׳  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כיו באדר ב׳ התשס־ג ) 30במרס (2003
משה קזולה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות

ב ד ב ר אישור תכנית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכיה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
הר/מק2/19/1000/ו/א״ ,שינוי לתכנית הר.12/19/1000/
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח׳ בן
גמלא ודרך רמתיים  -גוש  ,6455חלקות .190-188 ,137
עיקרי הוראות התכנית :א( ניוד שטחים עיקריים בסך
 1,386מ־ר ממפלס מתחת לפני הקרקע למפלס מעל לפני
הקרקע ללא תוספת שטח :ב( תוספת  12יח־ד ללא תוספת
שטת וללא תוספת קומות :ג( ניוד שטחי שירות למגורים
בסך  985מ״ר ממפלס מתתת לפני הקרקע למפלס מעל לפני
הקרקע ,ללא תוספת שטח.

בדבר אישור תכנית מיתאד

מרחב תכנון מקומי שרונים
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
!הבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ־תכנית מפורטת מס׳
הצ/מק128/1-2/״ ,שינוי לתבנית הצ.28/1 -2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם^ כפר יונה  -נוש
 ,8123חלקות ארעיות  ,112-110ח־ח  ;123 ,116 ,7גוש ,8195
ח־ח .98 ,56

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.2.2003ובילקוט הפרסומים  3169התשס־ג ,עמי .1904

עיקרי הוראות התכנית :א(
הסכמה; ב( קביעת הוראות בינוי.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הדרים ,רח׳ בני ברית  ,7הוד השרון ,טלי  ,09-7759666וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

הודעה על הפקדת התכנית פירסמה בעיתונות ביום
 15.2.2002ובילקוט הפרסומים  ,5060התשס־ג ,עמ׳ .1674

י״ז באייר התשם־ג ) 19במאי (2003
ישי פזטש
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הדרים
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איחוד

וחלוקה

ללא

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים ,רח׳ הצורן 1נ ,אזור התעשיה פולג,
נתניה ,טל׳  ,09-8636000ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רה׳ הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה,
טל־  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י־א באייר התשם־ג ) 13במאי (2003
יצחק שאולי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים

ילקוט הפרסומים  ,5195י״ט ב ם י ץ התשם־ג19.6.2003 ,

מחוז הצפון
מרחב תכגון מקומי נצרת

מרחב תכנץ מקומי גבעות אלונים
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכגון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מם׳ גצ/מק/
1024״ ,שינוי לתכניח ג.9000/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף » 8לחוק התבגון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳
גא/מק04/02/״ ,שינוי לתכנית ג.7676/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש
 ,16530חלקה .2

השטחים הכלולים בתכגית ומקומם :כפר מגדא  -גוש
 ,17570ח״ח .41

הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בנין :ב( שינוי
בכיסוי קרקע בלי שינוי בסך כל אתוזי הבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 93.2002ובילקוט הפרסומים  3077התשנ״ט ,ענד .2484
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת ,ת״ד  ,31נצרת  ,16100טל־ ,04-6459203
וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מדווז הצפון,
קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל־ • ,04-650850וכל
מעוגיק רשאי לעיק בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ט׳ באייר התשם־ג) 11במאי (2003
םלמאן אפו אחמד
יושב ראש ועדת המשגה המקומית
לתכנון ולבניה גצרת

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין צדדי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו גפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי טעיף  100לתוק,
רשאי להגיש התגגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתוגים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלוגים ,שפרעם,
ת״ד  305טל־  .04-9502021העתק ההתגגדות יומצא למשרדי
הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת־ד  395נצרת
עילית ,טל׳ .04-6508508
התגגדות לתכנית לא תתקבל ולא ת י ר ץ אלא אם p
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״ח באייר התשס״ג) 20במאי (2003
בדיע גקד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור •תכנית מפורטת מס׳
אג/מק»8/ו042/7״ ,שינוי לתכנית מפורטת ג.7188/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תצור הגלילית,
רה׳ נווה הרים  - 123גוש  ,13895ח״ח  ;18מגרש .41
עיקרי הוראות התכגית :א( שיגוי בהוראות קו בגין
הקבוע בתכגית ג ;7188/ב( הגדלת מספר יחידות דיור
במגרש לסך הבל שתי ית״ד ,ללא הגדלת סך כל השטתים
למטרות עיקריות.

מרחב תכנון מקומי גליל עליון
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גליל עליון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מוזוז הצפון מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ גע/מק/
064״.

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
; נוש
A
9-7
מבואות חרמון ,אליפלט  -גוש  ,13548ח״ח ,2
 24.12.2002ובילקוט הפרסומים 57ו 3התשם״ג ,ענד .1450
 ,13550ח״ח  :8גוש  ,13552ח״ח  ;3 ,1מ ש  ,13553חלקה 4
בשלמותה ,ח״ח  ;3-1גוש  ,13554ח״ח  ;5 ,2 ,1מ ש ,13555
התכגית האמורה גמצאת במשרדי הועדה המחוזית
חלקות  7 ,4-1בשלמותן ,ח״ח  ;6 3גוש  ,13556ח״ח ו;5-3 ,
לתכנץ ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית,
גוש  ,13557חלקה  1בשלמותה ,ח״ח .2
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכמן ולבניה אצבע הנליל,
קגיון הגליל העליון ,חצור הגלילית ,וכל מעוניץ רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .י

י־ג באייר התשם״ג ) 15במאי (2003
טסי אלול
יושב ראש הועדה המקומית
לתכגון ולבגיה אצבע הגליל

ילקוט הפרסומים  3195י״ס בסידן התשם״ג19.6.2003 ,

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בגודל מגרש מינימלי
מ־ 430מ״ר ל־ 300מ־ר ללא שינוי במספר יתירות הדיור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי טעיף  100לתוק,
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רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה גליל עליון ,ת־ד ,90000
ראש פינה ,טל׳  .04-6816372העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,נצרת
עילית ,ת״ד  395טל׳ .04-6508508
התננדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הונשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ז בניסן התשס״ג ) 29באפריל (2003
אהרון ולנסי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גליל עליון

מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכניות מפורטות

ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  «0ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאותרת בין הפרסומים בעיתוגים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכגון ולבגיה לב הגליל ,ת*ד  3 0סבנק ,טל׳
 .04-6746741העתק ההתננדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנק ולבניה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,תיד 395
טל׳ .04-6508555
התגגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הגמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרתב תכגון מקומי לב הגליל
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

גמםרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לתוק התכגון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור •תכנית מפורטת מס׳
ג/לג56/02/7574/״ ,שינוי לתכנית ג.7574/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין ,במזרח
העיר  -נוש  ,19290חיח .130 ,102 ,101

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכיה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

עיקר /הוראות התכנית :שינוי קווי בנץ מערבי במגרש
 200בהתאם לקיים.

)ו( •תכנית מפורטת מם׳ ג/לג24/03/6761/־ ,שינוי לתכנית
ג.6761/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.2.2003ובילקוט הפרסומים  ,5175התשס״ג ,עמ׳ 16ו.2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה ,במערב
הכפר  -גוש  ,19392ח״ח .72 ,71

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבגיה לב הגליל ,תיד  ,80סכנין ,טל׳ *4-6746741
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מיווז הצפון ,נצרת
עילית ,ת״ד  395טל׳  ,04-6508555וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי נסיגות מקו בנין מ־ 3מ׳
לנסיגות כפי שמסומנות בתשריס ושינוי באחוזי בניה
לקומה כך שהבנין הקיים יאושר.
) (2״תכנית מפורטת מס׳ ג/לג51/03/6761/״ ,שינוי לתכנית
ג.6761 /

י־ב באייר התשםיג ) 14במאי (2003
תגובה סולומון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה ,במרכז
הכפר  -גוש  ,19356חלקות  23 ,7בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בנין במגרשים ,201
 7/4 ,7/1 ,202בחלקות  7ו־ :23ב( הגדלת אתוזי בניה
בקומת קרקע ,בקומה א׳ ובקומה ב׳ במגרש  202מ־36%
לקומה ל־*ינ 5לקומה; ג( הגדלת אחוזי הבניה בקומת
קרקע ,בקומה א׳ ובקומה ב׳ במגרשים  7/1ו־ו 20מ־36%
לקומה ל־ 39%לקומה :ד( קביעת גודל מגרש מינימלי
ל־32ו מ״ר.
) (3״תכנית מפורטת מם׳ ג/לג30/03/9169/״ ,שינוי לתכניות
ג 9169/וג/לג.50/01/9169/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין ,במרכז העיר
ליד בית הקברות לנוצרים  -גוש  ,19314חלקה 76
בשלמותה ,ח״ח .92

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה

בדבר אישור תכנית בסמכות
הועדה המקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מס׳ ו/מע/
מק/במ28/55״ ,שינוי לתכנית ג/במ.55/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם  -נוש
 ,11072חלקה  ;6מגרשים .6/3 ,6/2 ,6/1
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מתחמי
בניה בהטכמת הבעלים :ב( קביעת הנחיות בניה לבל
מתחם.

עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמה ,-ב(
קביעת גודל מגרש מינימלי לבנין אחד ולשני מבנים :ג(
קביעת קווי בנין למגרשים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.7.2002ובילקוט הפרסומים  3098התשם״ב.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתותים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רת׳ ציפות  3נצרת עילית,
טל׳  ,04-6468585ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

2814

ילקוט הפרסומים  ,5195י״ט בםיון התשס־ג19.6.2003 ,

מחוז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית ,טל׳  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
טיז באייר התשס״נ ) 8ו במאי (2003
גנדי קיפניס
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לטעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכמן ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מם־
מנ/מק21/2003-״ ,שימי לתכנית ג.5052/
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :ג׳ת  -גוש ,18749
תלקות  47 ,12בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי הבנין במנרש /7/2
 ,47חלקה  ,47גוש .18749
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,מושב מעונה,
טל׳  .04-9977913העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,משרדי
הממשלה ,טל׳ .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ה בניסן התשס״ג ) 27באפריל (2003
אלי שמחון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל

מחוז הדרום
מרתב תכנון מקומי אילת
הודעה

ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות

)• (1תכנית מפורטת /2מק348/״ ,תכנית זו כפופה לתכנית
מפורטת מס׳ /2במ ,211/למעט השינויים הכלולים
בתכנית זו.
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור השתמון -
רובע  ,8גוש ) 40096בהסדר( מנרשים 152 ,151א
)חדשים /סמטת הר שלמה :שטת התכנית 8.238 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( העברת זכויות ממגרש
למגרש בלי לשנות את סך כל הזכויות המותרות
והעברת זכויות בניה ממגורים למםתר )במגרש (151־ ,ב(
מוצע  -בניית קומת קרקע מסתרית בנובה של  s.20מ׳
במגרש  ¡151מותר  4.70 -נו ,סך הכל הנבהה של 030
מי; ג( מוצע  -לא יונבל לנודל החנות או העסק הבודד!
מותר  -יוגבל גודל החנות או העסק הבודד כדלקמן:
שטח מזערי  40מיר ,שטח מרבי  400מ״ר :ד( תוספת של
 10.5%במספר יחיד (1 :במגרש ) 151מגורים משולב עם
חזית מסתרית( מותר  24 -יחיד 33 ,יחיד 10 ,יחיד סך
הכל  67יחיד (2 ,-במגרש ) 151אזור משולב מגורים נ׳
ומסחר( )ללא שימי /מוצע  24 -יחיד :במגרש 152א
)מגורים( )איחוד של מגרשים  /152 + 153מוצע 50 -
יחיד ,תוספת של  7יחיד; סך הכל  74יחיד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.12.2002ובילקוט הפרסומים  3164התשס״ב ,עבר
.1775
) (2״תכנית מפורטת מס׳ /2מק352/״ ,כפופה לתבנית /03/2
 13/102למעט השינויים המפורטים בתבנית זו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת,
שפיפון  ,9מלון בריזה! שטח התכנית 2.61 :דונם.

טמטת

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין .מותר :קדמי 5 -
מ׳ ,אחורי  10 -מ׳ ,צדדי  3 -כר :מוצע :קדמי  4 -נו,
אחורי  10 -מי ,צדדי  3/0 -נר.
הודעה על הפקדת התכנית פורטמה בעיתונות ביום
 7.11.2002בילקוט הפרטומים  3145התשט״ג ,ענו .1080
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אילת ,ת־ד  ,14אילת  ,88100טל׳ ,08-6367114
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח׳
התקוה  Aת־ד  ,68באר שבע  ,84100טל־  ,08-6363820וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ו׳ באייר התשם״ג ) 8במאי (2003
גבי קדוש
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אילת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

ילקוט הפרסומים  3195ייט בסיון התשם״נ19.6.2003 ,

2815

הודעות לפי חוק הירושה ,התשכ״ה965-ו
ה ו ד ע ו ת ע ל ב ק ש ו ת ל צ ו י ר ו ש ה  ,צ ו קיום צ ו ו א ה א ו
מינוי מ נ ה ל עזבון
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  67לחוק הירושה,
התשכ״ה965-ו ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה ,לזנו
קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.
ה ר ש ם לעניני י ז ד ש ה בירושלים ,דחי יפו  ,216ידושליט
מס׳
חיק

תאריך
שם המנוח/ה

הסטירה

שם המבקש/ת

מסי

שס ועטדו/ה

•תיק
1 /46896
1/46897

ירושות
1/7169
1/7171
1/7172
1/7175
1/7176
1/7177
1 /71 79

פוקרב ליוזמילו  14/01/2001פוקרב איגור
ציורריו אטל  1 7/09/2002צוריאל דוד

שטרסברג אברה 22/04/1983 :שטרסברג דייו שו:
שטרסברג פריזה  28/04/1995שטרסברג ז י י ן של
 04/10/1982פריזמו מוריס מש
בהרב פרומא
בר כוכבא דשה

1/7180

זריפי חתון

1/7181

שביצקי אבנר

1/7182

ממס חוה

1/7183

קמינר נילי

1/7186

איגום אהרן

צוואות
1/7170
1/7173
/7174י
1/7178
1/7194
1/7185
1/7187

 02/10/2002קירשנבויס רחל

 02/02/2003זריפי גריבה
 11/02/2003שושני שושנה
 07/12/2001מזור יעקב
 30/11/1997רוזנבלט ענת
 28/12/2002איגום יהונזב

ברקוביץ אלינור  20/09/2002ברקוביץ גיסי
טיירם סעיז

 22/07/2002ערוסי זורון

שני חיים

 16/02/2003שני צפורה

דגן מתתיהו

 14/01/1999דגן ציונה

רודניצקי נחמה

 13/07/2001רודניצקי אשר

רוזנר מרגריטה

 18/01/2003רחנר נתן

יצחק בקר ,רשם

1/46901

ש ר יוסף

 31/12/2002עזר עמליה

1/46902

יעקובי אדרי רח  04/09/2002אדרי ענת

1/46903

חוברה דומיה

 18/02/2003עמיר צפורה

1/46904

יאדגרוב יצחק

 08/06/2002י א ז ג ר ו ב רנה

1/46909

שניצר טולה

 15/01/2003בר-חיים חנה

1/46911

1/46915
1/46916
1/46918
1/46919
1/46920
1/46925
1 /46926
1/46927
1/46929
1/46930
1/46932
1/46933
1/46803
1/46936
1/46938
1/46939
1/46940
1/46941
1/46942
1/46943
1/46944
1/46945

הרשם למגעי יחשה בתל אביב ,רח׳ השלושה  ,2י ד אליוד
מס׳
תיק
ירושות
1/46882
1/46883
1/46884
1/46886
1/46891
1/46894

2816

שם המנוח/ה

תאריך

שם המבקש/ת

1/46950
1/46951
1/46958
1/46959
1/46960

שרעבי ניסים

 11/11/2001שרעבי ירומם

איצקביץ׳ גלינה  15/01/2000ליפקי! יוסף

רפפורט מינדל  12/01/2003 0אלון זיוה

1/46900

1/46934
בינשטוק א ז ו ל ף  08/02/2003מזוז אביטה

מודגורישבילי ננ  26/04/2002אלישקשוילי רבקה
אלמוג אמילי

1/46913
קמחי ז ו ז

שש ד&בקש/ת

 12/02/2003אלמוג אהרון

1/46912
 01 /05/2003קמחי מצליח)גדט

תאריך
ד&טיז־ה

1/46969
1/46970

ח ר ניקולאי

 12/01/2003לזר עקיבא

1/46971

גוטזגו שמואל

 15/01/2005שטראוס רוזליה

1/46972

זייסק משה

 19/12/2002זיסק יצחק

1/46975

שומרון צפוני

 06/01/2003שומרון יהודית ברנ 1/46978

אגרונוב רובי א  12/08/1998אגרונוב יעקב
חיימוב חיים

 24/12/2002חיים יהודה

שפירו אלכסנדר  19/09/2002שפירו ליודמילה
לוי שלמת זיגבר  13/01/2003לוי רבקה
ליבל דני

 12/11/2000ליבל דוד

קוכנר לונה

 21/12/1999קוכנר אברהם

נוראלה חזני

 )0/01/2003מונירה יפה

זלמנוב לאה

 09/01 /2003בו-ארי גיל

ציטרמו נתנאל <נ  12/06/1995אלפרון איילה
ציטרמן חנה

 26/01/2003אלפרון איילה

אברמוביץ הינזר 21/11/2001 ,דניאלי אביבה
אברמוביץ נחום

 22/07/1990דניאלי אביבה

זימן שרה

 06/01 /1998הלל חנה

אריאלי דוד

 21/11/1989אריאלי שמעון

אריאלי פלורטה  24/02/2003אריאלי שמעון
צעירי אסתר

 04/08/2002ערוסי צביה

ארניאס אפרת

 1 5/06/2002ארניאס חיה

פיוטרקובסקי וו 19/09/2002 7פיוסרקובסקי מרים
עמר פני

 29/03/2002עמר שמעון

כץ שושנה

 13/01/2003כהן טובה

משעל יוסף חיים  13/11/1980משעל אברהם
נאוי סלימה

 17/07/1996דשתי אלברט

יהודה נעימה

 11/10/2002דשתי אלברט

זילבורג בנימין

 06/03/1994זילבורג יצחק

פוזיילוב נסים

 26/01 /2003פוזיילוב יורם

התניאן נגטולה

 12/10/2002התניאן פארוונה

סיאגי יצחק

 1 3/07/1988סיאגי זינבול

נחום חנה

 29/12/2002נחום דוד

מזרחי יוסף

 12/01/2003חרזי רחל

בלילוס אסתר

 23/02/2003בלילוס אברהם

פרנקוביץ לילי

 09/01 /2003פרנקוביץ אברהם

גולו חביבה

 15/06/2001גולן דוד

מצנר בלומה

 13/02/2003מצנר רחל

מצנר יהושוע

 04/02/1992מצנר רחל

סולימאן פלורה  08/11 /1989סולומון אליהו
חשאי סלמה

 08/11/2002חשאי צדוק

רובין ויטוריו

 28/12/2002רובין לידיה

ילקוט הפרסומים  ,5195י״ט בסיון התשם׳־נ19.6.2003 ,

ה ח ו ם לעגיני יחשה בחל אביכ< ח ד

¡,rotan

2

)המשך(
תיק

•jrKn

י ד אלידע

1Uודק
n1

חאי׳ד
חכברז/ה

ה

שם המבקש/ת

ירושות
1/46979

ויצמו שושנה

 22/02/2003ויצמן חיים

1/46980

פנחסי ביאז

 27/02/1997פנחסי נתן

1/46984

פנחס אנה

 26/08/2001פנחסי נתן

1/46985

טטרואשווילי  03/01/2003 raטטרואשווילי אהרן

1/46986

פלנצרייו בנימין  28/01/2003פלנצרייו נינל

שם המוח/ה

111

ו•

שם rvv^jui

1/47060

קרמניצר רבקה

 23/09/1995אברבוך ולדימיר

1/47062

שטרית רחל

 14/02/2003שטרית אורו

1/47063

יגודה משה

 11/03/1995ברקן לאה קרלה

1/47066

הולנדר גריס חנו  12/08/2002הולנזר ישעיהו

1/47067

גולדשטין קלרה  09/10/2000וינפרס צפורה
 07/07/1999פנזזסאיברהיס

1/47068

פנחס חיים

1/47071

גולדשטיין משה  21/01/2003וינפרס צפורה
 19/08/2001סער י ע ל

1/47073

סער דניאל

1/46987

רוסנר לידיה

 13/02/1996רחנר איגו יגאל

1/47076

אלברט «1למה זו  22/02/2003פריינזן אירית

1/46989

מורי סעדיה

 28/03/2001מורי שמעה

1/47079

אלברט חנה

 01/07/1990פריימן אירית

1/46991

רגב רחל

 20/05/2002רגב מרדכי

1/47081

בדני שמש

 22/08/2000בדני'שלום

1/46993

אנו-זקיקה סעד  27/07/2001א נ ו זקיקה אנואר

1/47087

ריינינגר דוד צבי  07/10/1988ריינינגר שרה רחל

1/46995

הלמוש פרנצינמ  20/01/2003אלמוג אורי

1/46997

דיאמנט מקס

 05/04/1990דיאמנט יהודית

1/46998

יעקב יעקב

 30/10/2001יעקב שרה

1/47002

הלמוש נתן

 02/08/2002אלמוג אורי

1/47003

רוטמן חיים

 17/10/1997רוטמן יעקב

1/47006

מלייחי דוד

 28/11/1957מלאחי אורה

1/47009

רוטמן מגדה

 25/11/2002רוטמן יעקב

1/47012

בקר מנדל

 18/10/1991בקר חנינה

1/47015

רקובר ראובן

 05/02/2003רקובר לירן

1/47016

גרייף מרסל

 16/10/2002סוקל ישעיהו

1/47019

סלומון נילי חיה  27/10/1999סלומון שרמה

1/47021

אקר שלומית

 25/02/2003אקר בנימיו
 01/01/2003שילוני קלמן

1/47022

שילוני שולמית

1/47023

רחנקופף פרידה  13/09/1998גוטסמן רחל

1/47025

עמר נחל

 05/08/2002פלאור רבקה

1/47030

ווליכמו בלה

 27/01/2003ווליכמן אהוד

1/47032

שטיינברג יונה

 26/11/2002שטיינברג יצחק צב

1/47033

צ׳ירגייב לריסה

 23/08/1996גבריאלוב ודיס

1/47035

חונדיאשווילי תו  23/10/2002חונדיאשווילי מרדנ

1/47037

מחק מיגל

1/47039

 22/02/2003מלזק ת׳ינה

ברי משה

 08/01/2003ברי אליהו

1/47041

אסלב אברהם

1/47042

 15/01/2003אסלב מיכאל

דיזנט עליזה

1/47043

רחמים םטיב

 07/01/2000ח נ ט מיכאל

1/47044

 18/10/1997רחמים חיים דוד

גולו סלים

 10/04/2002גולו דוד

1/47045

בן סימון חיים

1/47048

 26/10/2002בן סימון אינס

דוד חיו

 10/02/1991בן ישי עדה

1/47049

אלעמורי עבד ח<  06/01/2000אלעמורי פאטמה

1/47050

נסים נסים

 00/00/0000עמדה נסים

1/47052

דוד פסילה

 21/06/2000בו ישי עדה

1/47056

חן אביבה
 24/03/2001תו יהודה
דנציגר צפורה<פי  19/01/2001דנציגר יעקב

1/47057

חייטוב כהן פריח  19/04/2001אוסמו מלכה

1/47053

ילקוט הפרסומים  3195י״ט בסיון התשס׳׳ג19.6.2003 ,

1/47090

נסים מזל

 18/04/2002אברהם נסים

1/47091

חנינה צביר!

 27/05/1997תן רפאל

1/47092

פוראי אילנה

 24/01/2003פודאי יהודית

 1/47093בן שלום בנימין
1/47094

אוגלי יסאק

 23/02/2003בז שלום לאה
 01/03/2003א ל פ ר ו ב י ץ א ל ה

 1/47095בוטניקה רחמיס  31/01/2003בוטניקה רבקה
 1/47097פלח א נ י נ ה

 24/04/2001פלחאומברטו

 1/47098ליפשיץ יוסף

 26/11/2002רסנר-ר9ל אסתר

 1/47101קורנגוט רגינה

 08/03/2003צויבלזהבה

 1/47103פ ר ץ רנקה

 9 18/01/2003ר ץ פ ו ל ד י

 1/47105נ ל ל י פצינה

 25/01/2003מגן דינה

 1/47106שבילי שמואל

 19/01/2003שבילי שולמית

 1/47110זוקין צפורה
1/47111

ז׳ורביןאולגה

 21/01/2003זוקין אמנון
 12/01/1998דורבין מיכאיל

 1/47112שולמו בלה

 24/03/2002שולמו דינה

 1/47114ויס יהושע

 21/03/2002וייס לאה

 1/47115שולמו דוד

 11/01/1996שולמןדינה

1/47116

גולדברג שלמה

 08/10/2001גולדברג בלה

 1/47117אלאשווילי משה  10/07/1998אלאשווילי תמרה
 1/47122רוזנבלט דוד

 10/12/2002רחנבלטאנט

 1/47123אשר משה

 13/09/1979ולדימירסקי צילה

 1/47125לר עמנואל

 11/01/2003לר מלי מרים

1/47127

דרעי חנניה

 20/12/2002ז ר ע י ר י מ ו נ ד ה

1/47129

אשר מנדיל

 03/07/1984ולדימירסקי צילה

1/47130

גרשטור ויאולטח  15/03/1996גרשטור מיכאל

1/47131

יחזקאל שמעון

 25/08/1990יחזקאל אמנון

1/47134

יחזקאל רבקה

 10/01/1992יחזקאל אמנון

 , 1/47137אגרונוב פרימה

 11/05/2002נדז׳פוב פריז

1/47139

ר ד ו ב י ץ יוליה

 09/12/2002ר ד ו ב י ץ ל ו ס י א ן

1/47140

שהרבני סלים

 18/06/2001יעקבןשהרבני( שרון

1/47141

שמואל חנה

 14/01/2003שמואל אברהם

1/47143

נחמני ישראל

 15/09/2001נחמני מינה

1/47144

אמשיקשוילי רח 12/11/2002 7אמישיי שלוה

2817

•111שם לעגתי יחשה בחל אביב ,דוד השלושה  .2י ד אלידז
)המשך(

מס־
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

ירושות
1/47145
1/47146
1/47148
1/47149
1/47151
1/47152
1/47154

צוואות
1/46885
1/46887
1/46888
1/46889
1/46890
1/46892
1/46B93
1/46895
1/46898
1/46899
1/46905
1/46906
1/46907
1/46908
1/46910
1/46914
1/46917
1/46921
1/46922
1/46923
1/46924
1/46928
1/46931

האס צילה
גרינפלזאזלה

 02/01/2003גלבוע מריאנה

אסולין אשר

 11/03/2002אסולין מריס

פרי ז ן

 24/12/2002פרי שושנה

מלי זאב

 16/01/2003מלי מרים

זמר חנה

 06/03/2003זוטא שלומית ז י נ

1/46948
1/46949
1/46952
1/46953
1/46954

2818

שם המנוח/ה

ויינברגר ש י י נ ז ל  13/01/2003ויינברגר אריה
אטינגר שלום

 30/01 /2003בן ארי אריאל

ברוזר אילונה

 06/02/2003לורינץ אפרים

קרינסקי בתיה

 19/09/2000פרייס רחל

ברוזר מיקלוש

 20/01/2003לורינץ אפרים

גרינבוים כ ץ חוה  13/03/2002יעקבי)לוי( שושו

שם המבקש/ת

1/46955

גולזמומנחם

1/46956

רויזמן נתוםמוניו  22/02/2003רויזמורחל

 30/01/1990גולזמן צבי אברהם

1/46957

אביגל שושנה

 07/02/2003שריף אלה

1/46961

תלפוו זלדה

 08/02/2003סגל שילה

1/46962

מסיקה ריחנה

 22/10/2000מסיקה אשר

1/46963

זכדיאי רוזה

 01/03/2003זכריאי אמנון

1/46964

ליבוביץמרזכי

 13/09/2002ליבוביץרבקה

1/46965

רינג תהילה

 10/08/1982רינג נח

1/46966

טילסיוסף

 21/02/2003טילס רחל

מרזוכייב סמיון

 27/02/2003מרזוכייב טיגראן

רינג יוסף

 21/01/2003רינג נח

גלבשטייןרות

 27/01/2003גלבשטיין מיכאל

בלינקוב רחל

 23/01/2003בלינקוב אברהם

1/46967
1/46968
1/46973
1/46974
1/46976
1/46977
1/46981
1/46982
1/46983

האסויטקור

 01/10/0198האס עמי

שמיר יגאל

 06/02/2003צפרא שמיר

לבוביץ עירית

 25/02/2003לוי זנה

בלאושטייו פריז!  26/03/1995פלריה רשל

ק מ ץ זב

 08/03/2003קרנץ ע ו ז ז

1/46988

גרופי שלום

 22/12/2002גרופי חרנגה

אלגרבלי אהרון

 25/02/2003אלגרבלי אייל

בלנק איסק

 31/12/2002זבנר לוזמילה

1/46990

ה ו ז רבקה

 23/01 /2003ה ו ז בן ציון

קפלנסקי מרים

 08/02/2003ורשבסקי מאיר

1/46992

ז ו י ז ו ב חנן

 30/11 /2000גילקרוב נינה

פסח קופל

 03/12/2002פסחציפרין

1/46994

אביטבול מרים

 04/03/2003אטיה מזל

1/46996

חמני רינה

 1 7/02/2003חמוי אליהו

צזקה תמר

 04/03/2003צזקה אושרת

1/46999

קינג אורו

 14/02/2003קינג א ל ש ר

חלושינסקי ישר!  23/01/2003חלושינסקי נעמי

גרצמן גזליהו

 22/06/1996גרצמן שרה

1/47000

שמאי אהוז

אגדונוב זכריה

 07/04/1995אגרונוב יעקב

1/47001

מנזלפרח

 14/02/2003מ נ ז ל ל י נ ו ר

פוייליך ברכה

 14/07/1999פרייליך ז ו

1/47004

מזור עתי

 14/02/2003מזור סחו

רג׳ואן רחל

 08/01/2003רזזיאו יחזקאל

1/47005

פריזמן טומי

 03/07/2001פריזמן אסתר

שערבי משה

 16/09/1994שרעבי שמואל

1/47007

גרשובסקי יוסף

 01/07/1999גולזפרב שולמית

אסטמן חיה

 05/09/2002אסטמן מרקוס

1/47008

פורמן שבתאי

 05/12/2002הופמן רחל

1/47010

כלב שלום

 28/12/2002כלב מרים

1/47011

גרשובסקיבתיה

 10/05/2002גולזפרב שולמית

1/47013

רונקיןיצחק

 08/01/2003נשרי ענת

1/47014

מורי יוסף

 21/12/2001מורי ציון

1/47017

שנזרו ז ו ז

 17/12/2002שנזרו ארנסטינה

1/47018

קלטראלישר

 13/03/2003שפירא יונה

1/47020

קש סימה

 11/02/2003אגמון יצחק

רייזברג ז ב

מוקסי זבורה

 31/01/2003רייזבדג אירית

 1 7/01 /20O3עשת תמר

לוי זובה

 31/01/2003לוי תזהר

רייטר אברהם

 13/01/2002נאיברג סופיה

לב הכהו עליזה

 14/01/2003בו-אריה זפנה

 1/46937קורזיאן חנה
1/46947

 04/03/2003ה א ס ג ז ע ו ן

גרינפלז ניקולא׳  24/01/1986גלבוע מריאנה

 3/42963בן גון זכריה
 1/46935האהן מקם
1/46946

מנירה

שם המבקש/ת

מם־
תיק

תאריך

 30/10/2002בו נון יחיאל
 30/01 /2003אולסינסקי רגינה
 12/01/2003קורזיאן אלברט 1

פולק קרולינה לא  24/11 /2002כהן רחל

לוינשטייו מרזכי  25/01/2003לוינשטיין רחל
אלישע יהושע

 23/02/2003אלישע אלן

כפרי שושנה

 28/01/2003כפרי חגי

זלצרן ירקוני אורי  12/01/2003ירקוני רן צבי
טסלרו אוטיליה

 20/02/2003ניסימוב גרשון

קקון פרלה

 26/10/2002קקון הנרי

 1/47024כחן רבקה

• 26/02/2003שמאי נירה

 02/02/2003כהן ז ב משה

1/47026

אבגיל שמעון

1/47027

מילגלטר מויסיי  11/01/2003מ ז ב ז ב א י נ ה

 05/03/2003אבגיל גניה
 28/11/2001כהן רחה

1/47028

כהו מאיר

1/47029

גורפינקל אלחנן  27/07/1997בוכמן משה

1/47031

חונזיאשווילי זני  04/11/2002חונזיאשווילי מרזכי

1/47034

צנטרבייליה

 14/04/1999זליקמן מיכאל

1/47036

חנזליזוז

 08/10/1994חנזלי יעקב

ילקוט הפרסומים  ,5195י ׳ ט בםיון התשס״ג19.6.2005 ,

הרשם לעגיבי יחשה בחל אביב .ח ד השלושה  ,2י ד אלידע

מס
תמן

שם המזדו/ה

שס הםכקש/ת

צוואות
1/47038

גורפינקל שרה

 15/02/2003בוכמן משה

1/47040

נסר צפורה

 13/01/2003ברמן אהרון

1/47046

מסלו גורגיה
קצנלנבוגןישושנר  10/02/2003קצנלנבוגו מנחם

1/47047

 16/08/2002יוסף ראובן

בורדה מירה

 25/02/2003מולדבסקי רן

ברחה ארטור

 09/03/2003ברחה שרונה

1/47055

זילברמן יעקב

 14/01/2003זיסמו בטי

1/47058

אסיאג רחל

 11/04/2002טמסוט רפאל

1/47059

קוריו סיליס

1/47061

הימן אלימלך

1/47064

הלפרין טובה

1/47065

שפורר אברהם ד

1/47069

אשכנזי מרדכי

1/47070

וגנר יעקב

1/47072

בן צבי אברהם

1/47074

סיגלר אליס

1/47051
1/47054

1/47075

וסרצוג שורה

1/47077

יעיש וידה

1/47078

כהו יחזקאל שרג

1/47080

הניגאל יעקב

1/47082

יעיש אברהם

1/47083

כהן רגינהנהייז

1/47084
1/47085

 1 5/02/2003הימן אלישבע

1/47086
1/47088

בכר רחל

1/47089

זכריהו חנה

1/47096

יעקובוביץ רעיסה

1/47099

זלצר צילה

1/47100

קליין ראובן

1/47102

אלפר אסתר לאה

1/47104

זנדד אורבך אסתר

1/47107

קלוונסקי רבקה

1/47108

פלדשטייו רתה

1/47109

איזיקס שמעון

1/47113

שאער זכריהו

1/47118

כהן מוטרב משה י

 i 1/47119יוסבשוילי יונה
שפיר סרול

 .1/47121שמולוביץ משה צ
1/47124

חגג לוסיאן

1/47126

רבינוביץ אטל

שם תנגתז/ה

1/47128

דולב־שמיר י ע ל

שם המבקש/ת

 04/03/2003פולג יורם

1/47132

ברומר מנחם

 23/12/1996נזנור אלקה

1/47133

לוי ארוסי זכריה

 12/11/2002ארוסי משה

1/47135

ברומר מרים

 20/02/1998מנור אלקה

1/47136

נוימן שרה

 13/03/2003סיני דוד

1/47138

שמוחה נעים

 1 5/02/2003ימיו גליה

1/47142

גבאי סחן

1/47147

בו בסט אידה

 30/01/2003גבאי שלמה

1/47150

טובי מרים

1/47153

בלס אסתר

1/47155
1/47156
1/47157

קוגן דבורה
עזרא נסים
נגר זהרה

 09/02/2003בו בסטנכה!( ענת
 28/02/2003כהן גאולה
 09/05/2001בלס משה
 1 5/02/2003פרבר נתו
 04/10/1996לוי אליהו
 26/10/2000נגר יחזקאל

 09/04/1997הלפרין עמוס

יוסף זילביגר ,רשס

 27/08/2001אקרלינג צבי
 03/12/2000אשכנזי ויקטוריה
 06/03/2003וגנר בסיה
 01/03/2003בן צבי ניר
 25/02/2003סיגלר אילן
 23/01 /20O3סער חנוך
 25/12/2002אקיבוטי רחל
 08/08/2002פישמן שושנה
 28/07/2002הנגאל יפה

ה ר ש ם לעניני י ר ו ש ה בחיפה ,ש ד ׳ פל־ים  5ואי קדית
ה מ מ ש ל ה  ,חיפה

vo

תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפנידה

שם המבקש/ת

ירושות

 20/09/1982אקיבוטי רחל

1/16897

מתאמידמורשז  11/12/2001מורשדאימן

 12/08/2000פישמו שושנה

1/16898

ח מ ד א ו ע ב ד א ל  01/01/1977גרבא! נאסר ענתאר

 03/03/2003לבחר)חתוכה( ר
סעיד רדמי מלכה
 1 3/12/2002גביש דורון
מונציק גיזה
דברת שרה

1/47120

 28/01/2003קוריו יצחק אחי

מסי
תיק

תאריך
הפטידה

 24/02/2003פלסנר אודה
 19/08/2002שפר רינה
 03/04/2002יוחאי אילה

 16/12/2000פיאטיגרוסקיה ו,
 01 /12/2002זלצר יוסף
 15/02/1992קליין שרה
 11/01/2003פריזלנדר אבישון
 20/01/2003אורבך שושנה ור
 29/11/2002אלהדף שרלוט
 15/12/1998דיאמנט ריקה
 08/01/2003איזיקס אוה
 15/02/2003שאער נחמה
 28/08/1994כהו מוטרב ענבר
 06/08/2001בן יוסף אנזור

1/16900

אשכנזי יעקב

 13/03/2003אשכמי ויקטוריה

1/16902

כחאלא סאלים

 14/03/2002ראבד מזל

1/16903

כחאלא מירי

 17/11 /2002ו א ב ד מזל

1/16905

שטיינר גילה

 30/01/2003שטיינר צבי

1/16906

גינזבורג רחל

 20/02/2003גזית דב

1/16907

פלקוב אילו

 19/10/2002פלקוב שולמית

1/16911

אפשטיין חנה

 06/02/1979אביב)אפשטיין א ל

1/16912

אפשטיין יעקב

 19/02/1984אביבןאפשטיין א ל

צוואות

1/16901

לוי יהודית

 27/02/2003סביון מיכל

 1/16904י קינן קונפינו ארי  08/03/2003קינן יסעור מיכל
 '1/16908מדלי דוד

 14/02/2003מרלי אהובה

 1/16909יי אבו סלאח יוסף  20/12/1998א ב ו ס ל א ח כ נ א ל
1/16910

דהן סימי

 | 1/16913תדמור צבי

 08/03/2003חביב דהן
 06/02/2003תדמור רחל

 20/02/2003שפיר חיה
 22/11/2002שמיר ראובן
 10/02/2003חגג׳ זקליו

לבנה בר םחnan .

 29/01/2003וייסי מיכל

ילקוט הפרסומים  ,5195ייט בסיון התשם־ג19.6.2005 ,
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הרשם לעיוני יחשה בבאר שגע ,חד התלןה  Aבאר שגע
שם המנוח/ה

תיק

ירושות
1/6651
1/6652
1/6653
1/6655
1/6656
1/6657
1/6663
1/6665
1/6669
1/6670

צוואות
2/6520
1/6658
1/6659
1/6660
1/6661
1/6662
1/6664
1/6666
1/6667

 04/01/2003אקונס שרה

יונגלסון רגינה

 10/02/2003יונגלסון אליהו

בנשיחול יוסף

 14/03/2003בנשימול מזל

גרדי פנחס

 07/01/1996גרדי מלכה

פלטו מרסלו פלי  17/07/2002זיינרמן רבקה פני
איפרח רחל
 18/10/2000איפרח דוד
שימחוב בוריס

 25/05/1997שימחוב שרה

עבדיאן זולייכה  23/01/2003עבדיאו אילן

לחובסקי אהרון  14/03/2002לחובסקי גריגורי
טללה טקה

 21/08/2000טללה וורקה

שריקי זקלין

 21/07/2001שריקי יוסף

טירי סלי מן
יוסיפון דבורה

 21/02/2003יוסיפו! אברהם

זילבר שייטה

 08/06/2002זילבר א ל י ש ר

טודל הילדגרד

 06/03/2003ברוידא מילו

איצקוביץ וסוולז  23/12/2002יצקוביץ ארקדי
נויברג ברוך
מיכאלאשווילי
טויק דוד

תאריך
הפטירה

שם הםנוח/ה

שם המכקש/ת

ירושות
1/4583

קוו דוריס

 03/03/2003לב גזעוו

1/4584

רוזיקוב גרמן

 12/03/2002רח׳קוב לודמילה

1/4585

דנה סיניורה

1/4586

ל ג ת פבל

 26/08/2002לנדמן לרומילה

1/4587

שמעוני רחל

 11/07/2002שמעוני)סויס סיגי
 19/10/2002שמעוני נסויס סיגי

 12/12/2002דנון תמר

1/4588

שמעוני אליהו

1/4590

ברמן ינינה

 04/05/1996ברמן אלכסנדר

1/4591

ברמן פיוטר

 07/03/1994ברמן אלכסנדר

1/4592

יצחק ג׳וליט

 10/02/2002יצחק חיים

1/4595

הייב טועמה

 12/10/2000חייב עידה

1/4596

עד! מיכאל

 08/12/1981פז עופרה

צוואות

 17/09/1996טירי א ל ש ר

1/4582
1/4589
1/4593
1/4594

יגר שמואל

 22/02/2003ינר אליס

ישעיהו רחל

 09/11/2002ישעיהו אורי

שינדלר רחה נע  22/04/1991שינדלר אורי
 17/01/1989לוי יהודה

לוי יעקב

לבנה בר עוז ,רשם

 15/02/2003אלדר עתליה
 11/08/2002שלהלשווילי שלווה
 03/07/1997תבור יהודה

1/6668

שיחור נינון

1/6671

כהן דהן שמחה  09/10/2002כהן רמו

1/6672

מסי
תיק

שם הםבקש/ת

אקונס שלמה

הרשם לעניני וחשה בנערת ,חד המלאכה ג ,מנדת

 16/03/2003שיחור נורית

יליזרוב טלחוס  19/1172002יליזרוב ולדימיר

שושנה אנקור-שניר ,רשם

הודעות מאת הכונס הרשמי
הודעה על 3ו»ה להכריז על חלו&ת דיבידנד ראשוו
מחוז ירושלים
ישם החייג/ת

&r״t

בתוגת

odl׳ תיק ||מס .תיק תארין מתן <1ייג
וגופעי׳׳י! /נושה
w > , s

\

 Jר מ ב ר נ ד ט ,26תל אביב

64294007
בדיןקדימה|19/05/84

2915J

1

 1אחיי \ פרטי הנאמו
\ דיבידנד 1

1

1583/84ע ו ״ ד דנוןגבריא|45.70
< * J J

1

שלמת שחר  ,עו״ד ,האפוטרופוס תפללי והגוצס הרשמי ירושלים

2820
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-

מחוז תל־ אביב
שם החייב/ת

אחוז
דיבידנד

|מס׳ תיק מס .תיק תאריו ממן |^וג
כנ״ר
ביתמ״ש צו פש״ד| /נושה
ן
פינוס

כתוגת

 «010הנאםן

אורן אבי

 54468157עין מים ,82פתח תקוה

11550

414/93

| 07/03/94רגיל

« 100.00עו״י מידן אמיר

טרור אליאס

 15508534ויצמן , 157/11כפר סבא

11612

124/94

27/01/03

רגיל

 100.00%עו״ד הררי שחר

טרור אליאס

 15508534ויצמן ,157/11כפרסבא

11412

124/94

27/01/03

בדיו קדימה  100.00%עו׳׳ד הררי שחר

טרור אליאס

 15508534ויצמן ,157/11כפרסבא

11412

124/94

27/01/03

רגיל

37.00%

כהן אברהם

 53198444השר שפירא ,12/5בת ים

11441

352/95

02/06/02

רגיל

0.50%

כחן יצחק

בדיו קדימה  100.00%עו״ד תם עמית

עו״ד הררי שחר

7375749

הגבורה ,21תל-אביב

11440

352/95

02/06/02

כהן יצחק

7375749

הגבורה ,21תל־אביב

11440

352/95

02/06/02

רגיל

0.40%

עו״ד תס עמית

זנדברג דבי

 26784418ברזיל ,(52814ירושלים

12215

141/97

08/06/98

רגיל

10.00%

עו״ד שמיר מיכ

לוי ורדית

 57501496רבינוביץ ,4חולוו

12049

88/97

07/04/98

רגיל

11.25%

לוי דוד

 54485290רבינוביץ ,6חולון

12068

84/97

07/06/98

רגיל

11.25%

ארן פנינה

 50508290ארבל ,54צור יגאל

12005

299/97

01/04/99

רגיל

25.00%

עזורי אלי

אנג׳ל לאה

3498011

זהרון ,13אילת

12115

679/97

04/03/99

רגיל

37.40%

פלומנבאום אמנ

אע׳ל חיים

2522050

זהרון,13אילת

12114

678/97

04/03/99

רגיל

37.40%

פלוסנבאום אמנ

ברק אילקה הינד

 52043914סמטת החבצלת , 5נתניה

12220

714/97

09/09/98

רגיל

9.02%

בו דוד מנשה

ברק אילקה המד

 52043914סמטת החבצלת ,5נתניה

12220

714/97

09/09/98

בדיו קדימה  p 100.00%דוד מנשה

ברק מאיר

 43884840סמטת החבצלת , 5נתניה

12219

713/97

09/09/98

וגיל

ברק מאיר

 63884840סמטת החבצלת ,5נתניה

12219

713/97

09/09/98

בדין קדימה  100.00%בו דוד מנשה

נאור ירון

 24241424בית שמאי ,9ר״ג

12369

1112/98

04/03/03

בדין קדימה  100.00%עו״ד נרינשפן יו

9.02%

 pדוד מנשה

נאור ירון

 24241424בית שמאי ,9ר״ג

12349

1112/98

04/03/03

רגיל

20.00%

הוליגגר אופיר

 25324708מרגנית ,32יבנה

12811

1358/00

29/05/00

רגיל

31.00%

הראלי א*לד

 28934248ויצמן ,151כפר סבא

13235

1549/00

14/11/02

רגיל

12.00%

ברלינר פרץ

 67479048סמטת תצור ,8בת ים

13510

1222/01

25/03/02

רגיל

! 19.00%עו״דברלויאמנ

לוי יוסף

2898141

סמילנסקי ,10נתניה

13590

23/04/01 1294/01

רגיל

0.13%

לוי אניטה

3013422

סמילנסקי ,10נתניה

13591

23/04/01 1297/01

רגיל

|0.13%

עו״ד גרינשפן יו

בודה שרגא

יוסף זילביגר,עו״ד ,סגן הכינ״ד ,מגהל מחוז תל־ אביב
מחוז תל־ אביב
שם חניה/עמיתח

סספי

כתיגמ

הגוה/עמיתה

מס׳ תיק מס .תיק
גיהמ״ש
כנ״י

תאדיך מתן » « 1
צו פירוק !גושה

אחוז » שם המפרק
דיבידנד i

אליהו א י ת ן  , 2ר א ש ו ן
לציון

5840

243/93

14/09/93

בדין
קדימה

1 so.«4%

פ ו נ ו נ י ל תעשיות מ י ו ן

510637309

א י ז ו ר התעשיח אי ,נס
ציונה

5345

1143/89

?13/12/8

בדיו
קדימה

100.00%

מ א ד א ם קריאיישן יהלומים
 1992מ

511710675

ב צ ל א ל , 52ר״ג

6141

323/95

21/03/94

בדיו
קדימה

 100.00%עו״ד נ ח ר י עינב

מ א ד א ם קריאיישן יהלומים
» 1992

S117106751
|

ב צ ל א ל , 52ר״ג

6141

323/95

21/05/96

רגיל

«9.62%

בריזה ט כ ס ט י ל י ב ו א ) י צ ו א בע״מ 511699530

עו״ד נהרי עינב

יוסף זילביגר,עו״ד ,סגן הכונ״ר ,מגהל מחוז תל -אביב
ילקוט הפרסומים  ,5195י־ט בםיון התשס״ג19.6.2003 ,

ו 282

בקשות למירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1375/03

בבית המשפט חמחתי בתל־אביב-יפו

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

תיק אזרחי 2294/02
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשנדנ,1983-

ובענין פירוק חברת תור פלוס בע״מ ,חיפ -26721-5
31

ובענין פירוק חברת דרס תעשיות ע ץ בע״מ,
והמבקשת :ט.ר .מסחר ויבוא עצים בע׳ימ ,עיי ב־כ עו״ד
נחמי מייזליש ,משד־ דוד המלך  ,12תל אביב .64953

והמבקשת :חברת הגושרים מלון בטבע ) (1996בע־מ,
עיי ב״כ עויד עמית לדרמן ,ממשרד עו׳־ד גרנות ,שטראום,
אדר ושות׳ ,רח׳ מנחם בגין  ,7רמת גן ,52521

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.12.2002הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  9.7.2003בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.4.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  7.7.2003בשעה .8.30

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

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתננד 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 שתניע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .24.6.2003

את ההודעה יש למטור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .30.6.2003

למשה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמית לדרמן ,עו־ד
בא כוח המבקשת

נחמי מייזליש ,עו־ד
באת כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרתי 1334/03

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

בענין פקודת החברות ]נוסח תדש[ ,התשמ״ג,1985-
ובענין
) (1986בע־מ,

פיתק תברת נגה

תעשיות

אלקטרו־מכניות

ובענין פירוק חברת מפעלי מור ריהוט ומערכות קיר
)אללוף  999ו( בעימ,

של

והמבקשים :עובדי החברה ,ע״י ב״כ ער׳ד אבי
זילברפלד ,מדרך בן מדיון  ,24רמת נן  ,52573טל׳ -5753443
 ,03פקס ,03-6124201

והמבקש :עו׳־ד צוריאל לביא ,המפרק הזמני
החברה ,מרח׳ איתמר  pאב*י  ,4תל אביב .64736

נמטרת בזה הודעה ,כי ביום  20.3.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  8.9.2003בשעה .aso
כל משה 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 ורצונו זה.
את ההודעה יש למטור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתניע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .1.9.2003
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
צוריאל לביא ,עוי׳ד ,המבקש

2822

תיק אזרחי 1400/03

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.4.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני ביח המשפט היושב
בדין ביום  8.7.2003בשעה .8.50
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 ,לאתר שימטור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הניל לא יאוחר משעה
 13.00ביום .7.7.2003
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבי זילברטלד ,עו״ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים 95ו ,5י־ט בםיון התשם״ג19.6.2003 ,

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

בבית המשפט זזמחתי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1471/03
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

ת»ק אזרתי 1473/03
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק עמותת מחוסרי דיור אור יהודה ,עיר

ובענין פירוק עמותת שדה תעופה לטיסנים בראשץ
לציון ,עיר ,58-015028-2

והמבקש :רשם העמותות ,עיי ביב עו־ר מיכל רוזנבוים,
מרת׳ כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת״ד  ,34071ירושלים
.91340

והמבקש :רשמ העמותות ,עיי ב״כ עויד מיכל רוזגבוים,
מרח׳ כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת־ד  ,54071ירושלים
.91540

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.5.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  1.9.2003בשעה .aso

נמטרת בזה הודעה ,כי ביום  183.2003הונשה בקשה
לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  1.9.2003בשעה .asó

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

כל נושה או משתתף של העמותה 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 י ש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל.

את ההודעה י ש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ־׳ל.

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

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

38-018167-5

מיכל רוזגבוים ,עו״ד
באת כוה המבקש

מיכל רוזנבוימ ,עו־ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1472/03
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק עמותת תנועטרון  -תיאטרון מחול ,עיר

38-006921-9

והמבקש :רשם העמותות ,עיי ב״כ עויד מיכל רוזנבוים,
מרח׳ כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת״ד  ,34071ירושלים
.91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.5.2003המשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  1.9.2003בשעה ^ 3 0
כל נושה או משתתף של העמותה 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 י ש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הניל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיכל דוזנבוים ,עו״ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5195י״ט בםיון התשסיג 9.6.2003 ,ו

תיק אזרתי 1531/03
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1985-
ובענין פירוק עמותת עז״י  -עמותה לרוכשי דירות
0--38-028654
עובדי ביהי׳ח תל השומר ,עיר
והמבקש :רשם העמותות ,עיי ב״כ עויד מיכל רוזנבוים,
מרת׳ כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת״ד  34071ירושלים
.91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  263.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  8.9.2003בשעה ^ 3 0
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתננד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימטור למבקש הודעה ע ל רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל. .
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיפל רוזנבוים ,עו־ד
באת כוח המבקש

2823

עווי פירוק ,מינוי מפרקים והודעה לנושים

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 81/02
בענין פקודה החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג983-ו,
ובענין פירוק חברת רץ שרותי אופנה בע״מ ,מרח׳ יונה
הנביא  ,25תל אביב ,63302

בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,(1)46לפקודת האגודות
השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
) (1שם האגודה :משקי אחוזה  -אגודה חקלאית שיתופית
ברעננה בע״מ.
מס׳ האגודה.57-001849-9 :

והמבקשים :אחמד עלי תריז ,אחמד עלי סוהאד
ומוחמד חאג רוזי ,ע־י ב״כ עו״ד מחמוד מרעי ואחרים ,מבנין
חוסני זועבי ,תיד  ,4084נצרת  ,16140טל׳  ,04-6563939פקס
.04-6563999
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.1.2002הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  10.7.2003בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה
 18.00ביום .8.7.2003
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מחמוד מרעי ,עו־ד
בא כוח המבקשים

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את דוד אמסל ,מרח׳ מקור
חיים  ,35ירושלים .95465
) (2שם האגודה :יק־ל )יבולי קטיף ליצוא(  -אג״ח שיתופית
ליצוא של מושבי הפועמ״ז.
מס׳ האגודה.57-002473-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו־ד יפתח עניא,
מרח׳ לינקולן  ,19תל אביב .67134
) (3שם האגודה :מי בנימין אגודת מים שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003073-4 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו־ד אהוד אמיתי,
מרח׳ מקור חיים  ,35ירושלים .93465
) (4שם האגודה :בליל מוכן
שיתופית חקלאית בע־מ.
מס׳ האגודה.57-003367-0 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרקים את עו״ד שלומי ברדוגו,
מרח׳ דיזנגוף  ,158תל אביב  ,63461ואת מיכה אמיר,
מקיבוץ בארות יצחק ,דואר בארות יצחק ,מיקוד
.60905

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות

על רישום אנודות שיתופיות

להלן נתונים בענין האגודות:
)ו( שפ ר,י;:ג.־דה :עראבת אלבטוף אגודה שיתופית חקלאית
למי ניקוז והשקאה בע״מ.
מס׳ האגודה.57-004263 -0 :
המען :ת״ד .181
תאריך רישום.28.5.2003 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אספקת מים.
) (2שם האגודה :תמר הכיכר אגודה חקלאית שיתופית
בע״מ.
מסי האגודה.57-004264-8 :
המען :מושב נאות הכיכר ,ד״נ ים המלח .86905
תאריך רישום.28.5.2003 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כיו באייר התשס״ג ) 28במאי (2003
אודי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
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בארות יצחק

-

אגודה

בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמיד984-ו ,גדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש
את תביעתו בכתב למפרקים בתוך שישים ימים מיום פרסום
הודעה זו לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיף  (2)46לפקודה רשאי כל חבר אגודה
לערער על צו זה לפני שר העבודה והרווחה בתוך חודשיים
מיום פרסומו ברשומות.
כ־ו בניסן התשס״ג) 28באפריל (2003
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
הודעות
)ו(

על שינוי שם

השם הקודם :מעלה שומרון  -אגיש להתיש׳ קהילתית

של ישובי חרות ביתיר בע־מ.

השם החדש :מעלה שומרון כפר שיתופי להתישבות של
משקי חרות ביתיר בע־מ.

מסי האגודה.57-002650-0 :

ילקוט הפרסומים  ,5195י״ט בסיון התשס״ג19.6.2003 ,

)(2

השם

הקודם:

ברקן

אמדה

שיתופית

ביטול

להתישבות

קהילתית ש ל משקי חרות ביתיר בע״מ.
השם החדש :ברקן כפר שיתופי להתישבות של משקי

)ו(

שם האגודה :כרמל  -קבוצה קואופרטיבית לעבודות

תרות ביתיר בעימ.

נגרות בעימ.

מם׳ האנודה.57-002755-7 :

מס׳ האגודה37-000052-1 :
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,4921התשים ,עמי

כיה בתשרי התשס״ג ) 1באוקטובר (2002

.4886

אורי זליגמן

והואיל והפירוק הנ״ל נשלם ביום  8.6.2003ניתנת בזה
הודעה שרישום האגורה הנ״ל נתבטל ומאותה שעה
הדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

רשם האגודות השיתופיות
צווי פירוק ,מינוי מפרקים ו ה ו ד ע ה ל נ ו ש י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,(1)46לפקודת האגודות
השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
) (1שם האגודה :אספסת  -מפעל ייבוש אספסת למשקי
עמק חפר ,השרון והשומרון אגיש.
מם׳ האגודה.57-001253-4 :
אי

לזאת ובתוקף

סמכותי

לפי

לפקודת

סעיף 48

האגודות השיתופיות אגי ממגה למפרק את עו׳ד אהוד
אמיתי ,מדחי מקור חיים  3 5ירושלים .93465

) (2שם האגודה :המשביר לצרכן מדכז  -אגודה שיתופית
מרכזית בע״מ.
מם׳ האגודה.57-001901-8 :

אי

א א ת ובתוקף סמכותי

לפי

סעיף 48

מרת׳ מקור חיים  ,35ירושלים .93465
שם האגודה :גופש ותיירות
שיתופית חקלאית בע־מ.
מס׳ האגודה.57-003341-5 :

אי

לזאת

ובתוקף

סמכותי

גאות גולן

-

אגודה

האגודה:

שם

מניח

-

חשבונות

ניהול

הישובים

החקלאיים בגליל ובגולן אגיש בע״מ.
מם׳ האגודה.57-002047-9 :
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  3053התשם״ב ,עמ׳
.1434
והואיל והפירוק הנ־ל נשלם ביום  8.6.2003ניתנת בזה
הודעה שרישום האגודה הנ״ל נתבטל ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש בגוף מאוגד.
ח׳ בסיון התשס־ג ) 8ביוני (2003
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ד ח ׳ ה ג ל י ל  106ח י פ ה

לפי

סעיף 48

לפקודת

האגודות השיתופיות אני ממנה למפרק את דוד אמםל,

)ח־פ (51-029713-8
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית

שם האגודה :פיתות הגליל אגודה שיתופית תקלאית
בעימ.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ננוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה כללית
סופית של החברה הנ׳־ל תתכנס ביום  ,31.7.2003בשעה
6.00ו ,במשרדו של עו״ד משה יונאי ,ברח׳ רד־ק וו ,חיפה
.35024

האגודות השיתופיות אני ממנה למפרק את דוד אמםל,

על סדר היום :הנשת דוח סופי לאישור בעלי המניות
של ההברה.

מרח׳ מקור חיים  35ירושלים .93465

)(4

)(2

הואיל וביום  15.1.2002ניתן צו לפירוק האגודה:

לפקודת

האגודות השיתופיות אגי ממגה למפרק את דוד אמסל,
)(3

דישום אגודות שיתופיות

הואיל וביום  20.8.2000ניתן צו לפירוק האגודה:

מסי האגודה.57-003878-6 :
אי

לזאת

ובתוקף סמכותי

לפי

סעיף 48

לפקודת

מרח׳ מקור חיים  ,35ירושלים .93465

בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק/
התשמיד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להניש
את תביעתו בכתב למפרקים בתוך שישים ימים מיום פרסום
הודעה זו לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיף  (2)46לפקודה רשאי כל חבר אגודה
לערער על צו זה לפני שר העבודה והרווחה בתוך חודשיים
מיום פרסומו ברשומות.
ח׳ בםיון התשם״ג ) 8ביוני (2003
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  3195י״ט בסיון התשס״ג19.6.2003 ,

משה מנאי ,עו״ד ,מפרק

קרן

מרכז רחל ינאית בן עבי ללימודי
ירושלים לנוער
)ע־ר (58-000453-9
הודעה על פירוק העמותה ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית של העמותה
הנ־ל ,שנתכנםה ביום ו 3בדצמבר  ,2002הוחלט על פירוקה
מרצון של העמותה ועל מינויו של עדי עופר ,ממשרד עויד
אופיר כ ץ ושות׳ ,רת׳ עם ועולמו  ,3ת״ד ו ,797ירושלים
 ,95463למפרק העמותה.
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על כל נושי העמותה להניש את תביעותיהם בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו ,למפרק הנ־ל.
עדי עופר ,מפרק

עוזי

ש מ ט נ י ק י י ב ו א ו י י צ ו א  2000ב ע ׳ ׳ מ
)ח ״פ (51-2896523
הודעה על כינוס אסיפת נושימ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  322ו־323
לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג ,1983-כי אסיפת
נושים של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,3.8.2003בשעה 2.00ו,
במשרדה הרשום של החברה ,ברח׳ תובל  ,7במפרץ חיפה,
בשל כוונת החברה לקבל החלטה בדבר פירוק מרצון בלא
הצהרת בושר פירעון ,ומינוי מפרק לחברה.
עוזי שמטגיק ,דירקטור

החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כדין במשרדה הרשום של
החברה ,בתל אביב ,ביום  ,21.2.2002נתקבלה החלטה
להתפרק מרצון ,ולמנות את עו׳ד יהונתן צבי ,מרח׳ יפו ,68
ירושלים ,למפרק החברה.
אסיפה כללית סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום
 ,14.8.2003בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,לאישרור החלטות
האסיפה הכללית מיום  ,15.12.2002בדבר אישור הדוח הסופי
של המפרק ,הודעה על סיום הליכי הפירוק ,וקביעה כיצד
לנהוג בפנקסי החברה.
יהונתן צבי ,מפרק

לימון

א ח ז ק ו ת בע׳׳מ

)ח״פ (51-186612-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ,מינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה כללית מיוחדת של
החברה הנ־־ל ,שנועדה ונתכנסה כדין במשרדה הרשום של
החברה בתל אביב ביום  ,20.2.2002נתקבלה החלטה להתפרק
מרצון ,ולמנות את עו״ד יהונתן צבי ,מרח׳ יפו  ,68ירושלים,
למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  337לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-על אסיפה כללית
סופית של החברה הנ־ל ,שתתכנס ביום  ,5.8.2003בשעה
 ,11.30במשרד עו״ד לרר-בוברוב ,לשם הגשת רות סופי של
המפרק לפי סעיף  338לפקודת החברות.

אסיפה כללית סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום
 ,14.8.2003בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,לאישרור החלטות
האסיפה הכללית מיום  ,15.12.2002בדבר אישור הדוח הסופי
של המפרק ,הודעה על סיום הליכי הפירוק ,וקביעה כיצד
לנהונ בפנקסי החברה.

אהובה חסיד

יהונתן צבי ,מפרק

מ.א.ח.ד ניהול והשקעות בע״מ
)ח־פ (51-218130-6
)בפירוק מרצון(

מיכה חסיד

מפרקים
א.
ענב

ב י צ ו ע ה נ ד ס ה ) (1990ב ע ״ מ

ש ו ש ן שירותי מ ח ש ב בע׳׳מ
)ח״פ (51-225048-1

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפת נושים ומימי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )338ב( לפקודת
החברות ]נוסת חדש[ ,התשמ״ג ,1985-כי אסיפה כללית
סופית של בעלי המני1ת של החברה הנ״ל תתכנס ביום
 ,9.8.2003בשעה  ,17.00במשרד רו״ח קוסט פורר את גבאי,
בשדי פל-ים  ,2חיפה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים )323א( ו־)323ב(
לפקודת החברות ננוםח חדש[ ,התשמ-ג983-ו ,לאחר שביום
 23.2.2003הוחלט באסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה
על פירוקה מרצון של החברה ,כי אסיפת נושים של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,14.8.2003בשעה  ,17.00במשרדי החברה,
ברח־ הכשרת הישוב  ,23אזור התעשיה החדש ,ראשון
לציון.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

על סדר היום :הנחת הדוד ,הסופי של המפרק לפני
בעלי המניות וקבלת הסברים על ידי המפרק.
אמיר יניב ,מפרק

ל י מ ו ן נ ב ט י ם ו א ח ז ק ו ת ) 999ו ( ב ע ״ מ
)ח־פ (51-286392-9
)בפירוק מרצון(

על סדר היום :מינוי מפרק.
כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,במשרדי החברה הנ־ל עד
למועד האסיפה.
נושה או אדם אחר שלא יתייצב לאסיפה ו/או לא
יגיש את תביעותיו עד למועד כינוס האסיפה  -לא
ייענה.
אלי שושן ,דירקטור ומנהל

הודעה על פירוק מרצון ,מינוי מפרק וכינוס אסיפה ם1פית
נמסרת בזה הורעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית מיוחדת של
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ילקוט הפרסומים 95ו ,5י״ט בםיון התשס״ג19.6.2003 ,

המחלקות

 490ו ־  0 2ד נ ו ש  6213ב ע ״ מ
)ח־פ (51-016300-9
)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה כללית סופית של
ההברה הנ״ל תתכנס ביום  ,20.8.2003בשעה  ,9.00במשרדו
של המפרק ,ברח׳ תירוש  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח פירוק
סופי של מפרק החברה וקבלת כל החלטה הדרושה לסיום
הפירוק מרצון.
בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח חדש[,
התשמ״ג983-ו ,האסיפה האמורה תתכנס גם אם לא יימצא
מנין חוקי.
משה קציר ,מפרק

מנחם

אב בע״מ

החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ומינויו של יוסף
טביב ,מרח׳ קרייתי  ,3רמת גן ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעה או תביעות נגד החברה,
מוזמן להניש את תביעותיו ,בצירוף הוכחות ,בתוך ו 2ימים
מיום פרסום הודעה זו ,למפרק הנ״ל.
יוסף טביב ,יושב ראש

א.

א ל ג ם מ ה נ ד ס י ם בע׳׳מ
)ח״פ  974-4ו ו-2ו(5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנתכנסה ביום  ,26.4.2003נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו־ד
אמנון אברהמי ,למפרק ההברה ,ולהקנות לו את זכויות
החתימה בשם החברה.
אמנון אברהמי ,עו-ד ,מפרק

)ח־פ (51-028070-4
הודעה בדבר כינ1ס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג ,1983-בי אסיפה סופית של
החברה הנ־ל תתכנס ביום  ,20.8.2003בשעה  ,16.00במשרדו
של בא בוח המפרק ,עו־ד י׳ נבעון ,מרח׳ דרך הים  ,16חיפה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
פירוק העסקים ,ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.
יאיר דובובי ,מפרק

ם.י .סגול

ניד

ג ו ל ד מ ן החזקות בע׳׳מ
)ח״פ 07-2ו(51-277

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית מיוחדת של
החברה הנ־ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  10ביוני ,2003
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו־ד יעקב שטיינמץ ,מדרך מנחם בגין  ,23תל אביב,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ־ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו  2ימים מיום פרסום
הודעה זו למפרק הנ״ל.
נושה או ארם אחר אשר לא יגיש את תביעותיי באמור
בתוך המועד הנ־ל  -לא ייענה.

)ח״פ -135779-0ו(5

יעקב שטיינמץ ,עו־ד ,מפרק

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית המיוחדת של
החברה הנ־ל ,בהתשתתפות כל בעלי המניות של החברה,
שנתכנסה כחוק ביום  ,29.4.2003נתקבלה החלטה מיוחדת,
פה אחד ,על ידי כל בעלי המניות הרשאים להצביע
באסיפה הכללית ,בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
של סמי סגול ,ת־ז  ,064706815מרח• הגפן  ,4רמת השרון,
למפרק החברה .המפרק יהיה רשאי בחתימתו בלבד לחייב
את החברה בפירוק בכל פעולותיה.
סמי סגול ,מפרק

מתאם

טכנולוגיות בע״מ

)ח״פ 05245-8ו-ו(5
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת של
החברה הנ־ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 0ו ביוני ,2003
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו־ד יעקב שטיינמץ ,מדרך מנחם בגין  ,23תל אביב,
למפרק החברה.

סרוייקטים מ י ז ו ג א ו י ר ב ע ״ מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך י 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למפרק הנ״ל.

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נשר

)ח״פ 8-5וו-230ו(5
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של בעלי
המניות של החברה הנ־ל ,שנמכנםה ביום  ,9.6.2003נתקבלה
ילקוט הפרסומים  ,5195י״ט בםיון התשס״ג 9.6.2003 ,ו

יעקב שטיינמץ ,עו״ד ,מפרק
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טי

די אי קפיטל פדטנדם )ישראל( בע״מ

ד.אם.אן.

)ת״פ (51-271435-3

יועצים ושירותים טכניים בע׳׳מ
)ח״פ (51-144759-1

הודעה בדבר פירוק מרצון 1מינ1י מפרק

הודעה בדבר פיר1ק מרצון 1ממ1י מפרקת

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף )521א( לפקודת החברוח
]נוסח חדש[ ,התשמ־ג ,1983-כי בהחלטת האסיפה הכללית
של בעלי המניות של החברה הנ־ל ,שנתכנסה ביום  1ביוני
 ,2003נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון,
בהתאם לסעיף  (2)319לפקודה ,ולמנות את עו־ד שרון אמיר,
ת־ז  ,057221921מרח׳ תובל  ,5תל אביב ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כדין ביום 30.5.2003
במשרדה הרשום ,נתקבלה החלטה מיוחדת בדבר פירוק
החברה מרצון ובדבר מינויה של דפנה נבו ,ת״ז 31601052
למפרקת החברה.

על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם נגד
החברה ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום הודעה זו ,למפרק
הניל.
נושה או אדם אחר לא יגרש את תביעותיו כאמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

חתימתה של המפרקת תתייב את החברה שבפירוק
לכל דבר וענין.
כל הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע בה ויתרו על
קבלח הודעה מוקדמת של  21ימים בדבר כינוס האסיפה.
דפנה נבו ,יושבת ראש האסיפה

שדון אמיר ,עויד ,מפרק

קידונה

דתא

)ח״פ (51-081790-1

תקשורת בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-319554-5
ה1דעה בדבר מימי מפרק
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף )351א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ־ג985-ו ,כי בהחלטה מיוחדת של
האסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה הנ״ל,
שנתכנסה ביום  ,11.3.2003נתקבלה החלטה בדבר מינויו של
אביטל קידרון ,ת־ז  ,057244576מרח׳ בן הנפן  ,54גדרה,
למפרק החברה.
כל נושה של החברה אשר יש לו תביעה ,קיימת או
עתידית ,נגד החברה ,יגיש את תביעתו ,בצירוף הוכחוח
ומסמכים ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה זו למפרק
הניל.
אביטל קידרון ,מפרק

בז׳רנו

דוד הנדסת תנועה ותחבורה בע״מ
)ח־פ (51-250453-1

בע״מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  321לפקודת
התברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה כללית
מיוחדת של החברה הנ״ל ,שנתכנסה ביום  ,9.6.2003נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את עו״ד
אמיר פסטרנק ,מרת׳ ארלוזורוב  ,111תל אביב ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יניש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למפרק הנ״ל.
נושה אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך המועד האמור
 לא ייענה.אמיר פסטדנק ,עו־ד ,מפרק

מדקטיננ

ויז׳יון  -ש י ר ו ת י שיווק ת י י ר ו ת בע׳׳מ
)ח־פ (51-187135-2

הודעה בדבר מימי מפרק

)בפיתק מרצון(

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף ו)33א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ־ג ,1983-כי בהחלטה מיוחדת של
האסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה הנ־ל,
שנתכנסה ביום  ,21.5.2003נתקבלה החלטה בדבר מינויו של
דוד בזירנו ,ת־ז  ,55400758מרח׳ נחל מירון  ,22מודיעין,
למפרק החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית

כל נושה של החברה אשר יש לו תביעה ,קיימת או
עתידית ,נגד החברה ,יגיש את תביעתו ,בצירוף הוכחות
ומסמכים ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה זו למפרק
הנ־ל.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה כללית
סופית של בעלי המניות של החברה הניל תתכנס ביום
 ,10.9.2003בשעה  ,17.00במשרד עו־ד פישר ,בכר ,חן ושות׳,
ברח׳ דניאל פריש  ,3תל אביב ,ובה יציג המפרק דוח המפרט
את ניהול פירוקה של החברה ואת הנעשה בנכסיה.
יששכר פישר ,עו״ד ,מפרק

דוד בז׳רגו ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,5195י־ט בםיון התשס״ג19.6.2003 ,

ג׳ק

מ.ר.

יגד בע״מ

ש ש ו ן אחזקות בע״מ

)ח־פ (51-199158-0

)ח״פ (51-298000-4

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ־ל ,שנועדה ונתכנסה כדין ביום ,25.5.2003
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ורדה יגד ,מרח׳ ויננייט  ,6הרצליה ,למפרקת החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ-ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בת1ך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למפרקת הנ״ל.

נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף )338ב( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה כללית סופית של
החברה הנ״ל ,תתכנס ביום  10באוגוסט  ,2003בשעה ,10.00
במשרדי המפרק ,עו־ד אלירן םטריכמן ,במשרד עויד שביט,
בר־און ,ענבר ושות׳ ,ברחי קרמניצקי 2א ,תל אביב.

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך
המועד הנ־ל  -לא ייענה.

על סדר היום :הצגה והסברים של דוח המפרק ושמירת
פנקסי החברה ופנקסי המפרק ,בהתאם לסעיף )366ב(
לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו.

ורדה יגד ,מפרקת

אלירן סטריכמן ,עו־ד ,מפרק

אוור-אד

ע מ ו ת ת מ  .ש  .מ  -העמותה לקידוש ה כ ל כ ל י
ב א י ז ו ד ה ג ל י ל  ,ש ל ו מ י  ,מ ע ל ה יוסף! ו מ ר ו ם ה ג ל י ל

בע״מ

)ח״פ (51-277790-5

)ע״ר (58-029576-4

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק העמותה

הודעה על החלפת מפרק
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה מיוחדת של בעלי
המניות של החברה הנ־ל ,שנתכנסה ביום  24במרס ,2003
ולאחר שכל בעלי המניות קיבלו הודעה מוקדמת על
האסיפה כדין ,נתקבלה החלטה מיוחדת למנות את וולטר
קרוזה למפרק החברה במקומו של אנדי ראםל.
אסף עוז ,עו״ד
בא כוח החברה

גוש

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של העמותה,
שנתכנסה ביום•  21במאי  ,2001הוחלט על פירוקה מרצון של
העמותה ועל מינויו של רו״ח איתן השחר ,מרח׳ האומנים ,7
תל אביב  ,67897למפרק העמותה.
על כל נושי העמותה להגיש את תביעותיהם בתוך ו2
ימים מיום פרסום הודעה זו ,למפרק הנ־ל.
איתן השחר ,רו־ח ,מפרק

הודעות מאת בנק ישראל

 6950ח ל ק ה  9ב ע ״ מ

דין

)ח־פ (51 -002511-7

וחשבון שבועי

לפי חוק בנק ישראל ,התשי־ד954-ו

)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה על פי סעיף <338ב( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג985-ו ,כי אסיפה כללית
סופית של החברה הנ״ל ,תתכנס ביום די 3 ,בספטמבר ,2003
בשעה 4.00ו ,במשרד עו־ד של החברה ,ד״ר מ־ דרוקר ושות׳,
ברח׳ החשמונאים  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי מטעם
המפרק ,המראה כיצד התנהל פירוק החברה ,לרבות שמיעת
ביאורים נוספים מאת המפרק ,אישורו של הדוח הנ־ל
וחתימה עליו ,וכן קבלת החלטה כיצד לנהוג בספרים
ובמסמכים של החברה.
דוד אס ,מפרק

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד,'1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י״א בםיון התשס־ג
) 11ביוני :(2003
בשקלים חדשיס
א.

סך כל המטבע במחזור ביום
י״א בסיון התשס״ג ) 1.6.2003ו(

ב.
ג.
ד.

סך כל המטבע במחזור ביום
ד׳ בםיון התשם־ג )(4.6.2003

 8,625,573,844ו

במשך השבוע האחרון

-94,573,877

העליה או הירידה )(-
18,530,999,968

הנכסים במטבע חוץ

י״ב בסיון התשס״ג ) 2ו ביוני (2003
—

ילקוט הפרסומים  ,5195י׳׳ט בםיון התשס״ג19.6.2003 ,

18,530,999,968

ם״ח התשי״ד ,עמי .192

יצחק שמילוביץ

משנה למנהל מחלקת המטבע

2829

בנק ישראל
מאזן ליום  31גמא׳ *2003
)מיליוני שקלים חדשים(

31.05.03

30.04.03

-mea

•תרות מסבע ח ץ

102,198

105,373

קרן המסבע הבין-לאומית

2,058

2,078

אשראי לממשלה

5,039

5,044

הלוואות

3,029

3,204

נ״רות ערן במטבע מקומי

5,695

6,024

נכסים אחרים

501

445

 0ן הנול

116,520

122,168

30.04.03 31.05.03 u m
התחייבויות HIM
18.711

19,120

732

. 741

10.575

12,399

פיקדון וילווה ק»ו mm

48,402

47,440

פיקדונות התאגידים הבנקאיים
פיקדונות לזמן קונו! ¡ama.מקונו•
איורים
5

26,517
10,645

25,522
12.933

3.381
1.357
11,241

3,450
1,357
12,247

 nowנ0ף ומעות במתזוו
־!x» nrrom, .״ 0בץ־לאומ״ם
פיקדונות הממשלה

4

6

התחייבויות אחוות
•תות חשבון זהות העיתוי
חשבונות שיערוך

7

הון הבנק
הון המניות וקון שמודה
׳תות הפסד

8

320
320
)(13,361) (13,381
122.168 118.520

 0ן הכול

:anon
23,307
פיקדונות23,370
התאגידים הגנקא״ם

יתרות  jaonהחוץ )מיליוני דולר(
השער היציג של דולר ארה״ב)ש״ת(

4.3730

4.5210

הלוואות
הלוואות מוני0ר*ות
הלוואות אחרות
0ך הנול

794
2.235
3,029

1,000
2,204

ננ*0ם אחרים
נדזה :עסקות החלף)עו״ח-דולר( DV
התאגידים הבנקאיים המקומיים
קבלת דולרים בעת Tמהבנקים
מסירת שקיים בעתיד לבנקים
קבלת דולריפ מהבנקים)מיליוני דולר(

6.122
)(6.301
1.400

1,400

)(M73

)(9,008

16,777
2,065

17,332
3.372
455
21,159
12,151

174
141
315
)(153

179
137
316
)(68

10,575

12,399

 4פיקדונות הממשלה למימון התקציב
במסבע מקומי
שערים מין יתרות
מתפרש׳
במסבע חוץ
פיקדון מין ניוס הון בערבות ממשלת ארה־ב
פיקדון הסיוע הכלכלי מממשלת ארה״ב
פיקדון שוסף
סך הגול
0ך כל פיקדונות הממשלה למימון התקציב
פיקדונות אחדים
פיקחן לייצוב שערים
פיקחן אחר במםבע חוץ
סך כל הפיקדונות האחרים
 n o nשנצברה על פיקדונות הממשלה
סך פיקדונות הממשלה

3,204

6,329

ר0.עיף גולל 6
)(6,522

11.412

444

19,286
10,413

 Dnm5
פיקדונות עו' «/במםבע מקומי
פיקדוםת fin ¡ama
פיקדונות ננגד חובת נזילות במסבע Yin
פמ״ח
מילות מעונית במסבע Yin
 0ן כי הפיקדונות כנגד חובת המילות
פיקדונות ח1פש״ם
0ך נל הפיקדונות במטבע yin
 10הבול

9.281

10,547

757
16

1,168

773
591
1,364
10,646

?*4
1,712
674
2,386
12,633

n1n׳ 0גניו» 2003111מ י נ 0.2-מיליארד ש״ה.

 7חשבונות שיערוך
הסעיף גולל רווחים לא ממומשים
n"om
10,217
מהפרשי מחירם בגין ני״ע במס־ח
מהפרשי מחירם מין ני״ע בש״ח
סךהגול

883
141
11,241

796
39
12,247

 8יתרת הפסד ־ מין שני 0קודמות.

• הכנסות והוצאות ריבית שנצברו לתאריך המאזן נכללו בסעיפים המתאימים למעס סעיף •אשראי לממשלה־.
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