רשומות

ילקוט הפרסומים
5280

ט״ז ב א ד ר התשס״ד

 9במרס 2004

עמוד
מינוי בית דין לפי חוק הכניסה לישראל

2230

מינוי חבר בועדה לרישוי חוקרים פרטיים

2230

מינוי חבר בוערת השקעות לפי חוק האפוטרופוס
הכללי

2230

מינוי חבר ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח,
2230
מכירה ורכישה(
מינוי חברים לועדה המייעעת לפי כללי החברות
הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם(

2230

אעילת סמכויות לפי חוק התכנון והבניה

2230

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים

2231

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים

2232

מיניי נעיג במועעה ובמינהלת לפי חוק הרשות
לפיתוח ירושלים
מינוי רשם לפי חוק בית הדין לעבודה
הודעה בדבר מועד תחילת כהונתם של ראשי
מועעות אזוריות

אכרזות על מטבעות זיכרון לפי חוק בנק ישראל

עמוד
אכרזה בדבר מטבע מיוחד לפי החוק האמור

2233

הודעות בדבר קביעת ערבו הנקוב של מטבע ושאר
2233
פרטיו
הודעה על מתן רישיון לפי חוק תאגידי מים וביוב

2234...

הודעה על ועדת ערר לארנונה )מודיעין(

2234

הודעות בדבר רכישת קרקעות .לעורכי עיבור

2234

הודעה על בקשה לרישום ראשון לפי חוק
המקרקעין

2239

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות
במקרקעין

2239

הודעה בדבר העגת לוחות זכויות במקרקעין

2240

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

2240

הודעות לפי תוק הירושה

2257

2232

הודעות בתי הדין הרבניים

ג226

2232

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

2266

הודעות מאת הכונס הרשמי

2267

הודעות מאת העיבור

2276

2232
2233

מינוי

מ י נ ו י ח ב ר ה ליועדה ה מ י י ע צ ת

בית דין

לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי״ב952-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא)א( לחוק הכניסה
לישראל ,התשי״ב 1952-י ,ולפי הצעת שר •הפנים ,אני ממנה
את רות גרינברג ,ת״ז  ,00054158לבית דין׳ לביקורת משמורת
של שוהים שלא כדין שעל פי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ב׳ באדר התשס״ד ) 24בפברואר (2004
)חמ (3-284

יוסף )טומי( לפיד
שר המשפטים

ס״ח התשי־ב ,עמי  ;354התשס״א ,עמי .502
מ י נ ו י ח ב ר ב ו ע ד ה ל ר י ש ו י חוקרים פ ר ט י י ם

לפי כללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם(,
התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  (3)2x2לכללי החברות
הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם( ,התשני׳ד־,'1994
ולפי הצעת לשכת רואי החשבון שאושרה בידי יושב ראש
מועצת רואי חשבון ,אנו ממנים את טלי אלוני לחברה
בועדה ,שתפקידה להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות
בדבר מינוי וביטול של רואה חשבון לחברה ממשלתית,
ובדבר קביעת שכרו של רואה חשבון בחברה ממשלתית.
תוקף המינוי לארבע שנים מיום חתימת מינוי זה.
ו׳ בטבת התשס״ד <וג בדצמבר (2003
)חמ (3-124
יוסף )טומי( לפיד
שר המשפטים

לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל״ב972-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק תוקרים פרטיים
ושירותי שמירה ,התשל״ב ,'1972-אני ממנה את דוד אורן,
ת״ז  ,077714343חבר שהמליץ עליו שר הביטחון ,לתבר
בועדת הרישוי ,במקומו של גדי וטרמן .

בנימין נתניהו
שר האוצר

ק״ת התשנ״ד ,עמי .590

2

ביז בשבט התשס״ד ) 19בפברואר (2004
)חמ ?(3-231
סייח ההשל״ב ,עמי .90
י״פ התשנ־ה ,עמי .1686

יוסף )טומי( לפיד
שר המשפטים

מינוי ח ב ר ב ו ע ד ת השקעות
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ח1978-
בתוקף סמכותי '•לפי סעיף )10א( לחוק האפוטרופוס
הכללי ,התשל״ח978-ו' ,אני ממנה לחבר בועדת ההשקעות
לפי הסעיף האמור ,את בא כות שר האוצר ,רפאל כרמל ,ת״ז
 ,053245643במקום נירית אתר דורון.
כ״ז בשבט התשס־ד ) 19בפברואר (2004
)חמ (3-667
סייח התשל״ח ,עמי .61

מינוי

כ״ז בשבט התשם״ד ) 19בפברואר (2004
) ח מ

תוקף המינוי לארבע שנים מיום חתימת מינוי זה.
ו׳ בטבת התשס״ד ) 31בדצמבר (2003
<חמ (3-124
יוסף )טומי( לפיד
שר המשפטים

חבר ועדת ערר

תוקף המינוי לשלוש שנים.

3 2 4

בתוקף סמכותנו לפי סעיף )2בץו! לכללי החברות
הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם( ,התשנ״ד994-ו'.
אנו ממנים את תמר בן דוד ליושב ראש ואת גדעון פישר
וצדוק צדיק ,לחברים ,נציגי ציבור ,בועדה שתפקידה
להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינוי
וביטול מינוי של רואה חשבון לחברה ממשלתית ,ובדבר
קביעת שכרו של רואה חשבון בחברה ממשלתית.

בנימין נתניהו
שר האוצר

ק״ת התשנ״ד ,עמי .590

בתוקף סמכותי לפי סעיף )89א( לחוק מיסוי מקרקעין
)שבח ,מכירה ורכישה( ,התשכ״ג ,'1963-אני ממנה את עמוס
מלר ,ת״ז  ,022160568לחבר ועדת ערר לפי הסעיף האמור,
במחוז באר שבע.

־

לפי כללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם(,
התשנ״ד1994-

יוסף )ט1מי( לפיד
שר המשפטים

לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה(,
התשכ״ג1963-

ג (

מינוי חברים ל ו ע ד ה ה מ י י ע צ ת

יוסף )טומי( לפיד
שר המשפטים

ם״ח התשכ״ג ,עמי  :156התשנ״ב ,עמי  :45התשנ״ט ,עמי

אצילת

סמכויות

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכיה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  269לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה965-ו' )להלן  -החוק( ,אני אוצל לעפר גרידינגר,
ת״ז  ,057281388את סמכותי לפי סעיף  109לחוק.
תוקף אצילה זו עד יום י יא בסיון התשס״ד ) 31במאי
.(2004
ב״ו בשבט התשס״ד ) 18בפברואר (2004
)חמ (3-715
אברהם פ1רז
שר הפגים
סייח התשכ״ה ,עמי  ,307התשנ״ה ,עמי .290

.130
2230

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 .

אברזה

ב ד ב ר ה ח ל פ ת תקגים ר ש מ י י ם

לפי חוק התקנים ,התשי״ג-ג195
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק
התקנים ,התשי״ג953-וי ,כי מכון התקנים הישראלי החליף,
באישורי ,את התקנים הרשמיים האלה:
) (1ת־י  497תלק ו  -בדיקות בשר ומוצריו :הכנת הדוגמה,
קביעת תכולת המים וקריעת תכולת האפר ,מדצמבר
:1963
ת־י  497תלק  - 2בדיקות בשר ומוצריו :קביעת תכולת
השומן ,מדצמבר ;1963

מפוליוויניל כלורי קשיח ) (PVC-Uלתיעול ולביוב תת־
קרקעיים ללא לחץ :צינורות ואבזריהם ,ממרס .1999
במקומו יבוא:
ת״י  884תלק ו  -צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח )(PVC-U
לתיעול ולביוב תת־קרקעיים ללא לחץ :דרישות ושיטות
בדיקה ,מפברואר .2004
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל״ו ,עמ• .1871
כ״ו בשבט התשס״ד ) 18בפברואר (2004

ת־י  497חלק  - 3בדיקות בשר ומוצריו :קביעת תכולת
הניטריטים ,מנובמבר ;1978

)

ח

־

3í95

מ

ת״י  497חלק  - 4בדיקות.בשר ומוצריו :קביעת תכולת
העמילן ,מדצמבר ;1963

אברזה

ת־י  497חלק  - 5בדיקות בשר ומוצריו :קביעת תכולת
החלבון ,מינואר  1964ותיקון טעות מיולי :1987

ת־י  497חלק  - 6בדיקות בשר ומוצריו :זיהוי צבעים
מוספים ,מדצמבר ;1989

ת־י  497תלק  - 7בדיקות בשר ומוצריו :קביעת תכולת
הניטריטים ,מנובמבר :1978
ת־י  497חלק  - 8בדיקות בשר ומוצריו :קביעת תכולת
 (-) Lהידרוקסיפרולין )שיטת ייחום( ,ממרס .1987
במקומם יבוא:
ת־י  - 497בשר ומוצריו :שיטות בדיקה ,מפברואר
.2004
) (2רדי  885חלק  - 12שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות
למוצרי מזון :ספירת חיידקים שיש להניח שהם חיידקי
אשריכיה קולי ,על פי שיטת  MPNמיולי ,1984
במקומו יבוא:
ת״י  885חלק  - 12שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות
למוצרי מזון :ספירת חיידקי אשריכיה קולי בעלי
פעילות ביתא־גלוקורונידאז ,מפברואר .2004
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל־ו ,עמי .1871
כ״ו בשבט התשס״ד ) 18בפברואר (2004
)חמ (3-95

אהוד אולמרט

שר התעשיה המסתר והתעסוקה
י ס״ה התשי״ג ,עמי  :30התשל״ט ,עמי  :34התשנ״ח ,עמי
.52

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ב ד ב ר החלפת תקן ר ש מ י

לפי תוק התקנים ,התשי־ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק
התקנים ,התשי״ג953-ו' ,כי מכון התקנים הישראלי החליף,
באישורי ,את התקן הרשמי ת״י  90חלק  - 2בנזין לרכב
מנועי :נטול עופרת ,ממאי .2001
במקומו יבוא:
ת״י  90חלק  - 2בנזין לרכב מנועי :בנזין נטול עופרת,
מפברואר .2004
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל״ו ,עמי .1871
ב״ו בשבט התשס״ד ) 18בפברואר (2004
)

י

ח

אהוד אילמוט
־
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
סייח התשי״ג ,עמי  :30התשל״ט ,עמי  :34התשנ״ח .עמי
.52
מ

9 5

ג (

אברזה

ב ד ב ר החלפת תקן ר ש מ י

לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
אני מבריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק
התקנים ,התשי״ג ,'1953-כי מכון התקנים הישראלי החליף,
באישורי ,את התקן הרשמי  - 221טרפנטין מינרלי ,מאפריל
.1982
במקומו יבוא:
ת״י  - 221טרפנטין מינרלי ,מינואר .2004

אברזה

ב ד ב ר החלפת תקן ר ש מ י

לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחיק
התקנים ,התשי״ג ,'1953-כי מכון התקנים הישראלי החליף,
באישורי ,את התקן הרשמי ,ת״י  884חלק  - 1צנרת
י ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״ט ,עמי  ;34התשנ״ח ,עמי
.52
ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל״ו ,עמי .1871
כ״ו בשבט התשס״ד ) 18בפברואר (2004
)חמ (3-95
אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
י סייח התשי״ג ,עמי  :30התשל״ט ,עמי  :34התשנ״ח ,עמי
.52

2231

אכרזה

ב ד ב ר שינוי תקן ר ש מ י

לפי חוק התקנים ,התשי״ג955-ו
בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג953-ו' ,אני
מודיע בי מבון התקנים הישראלי ,שינה ,באישורי ,את התקן
הרשמי  -ת״י  - 858מובלים ואבזריהם לכבלים ולמוליכים
מבודדים להתקנות תת־קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת:
מובלי \ 5ק בעלי דופן מקשית ואבזריהם ,מדצמבר  ,2000על
ידי פרסום גיליון תיקון מס׳ ו ,מפברואר .2004

המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה את
עו״ד מירון שורץ ,ת״ז  ,027879345לרשם של בית הדין
האזורי לעבודה בחיפה החל ביום ט׳ בשבט התשם־ד )1
בפברואר .(2004
ו׳ בשבט התשם״ד ) 29בינואר (2004
5 2 6

< ח מ

־

ג (

ז

גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה
בדבר תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל״ו ,עמי .1871

הודעה

בתוקף הסמכות לפי סעיף  219לצו המועצות
המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח ,'1958-שהעביר אלי
שר הפנים  ,אני מודיע בזה על מועדי תחילת כהונתם של
ראשי המועצות האזוריות ,כמפורט להלן:

ב״ו בשבט התשס״ד ) 8ו בפברואר (2004
אהוד אולמרט

2

שר התעשיה המסחר והתעסוקה
סייח התשי״ג ,עמי  :30החשנ״ח ,עמי .52
אכרזה

ב ד ב ר מ ו ע ד ת ח י ל ת כהונתם ש ל ר א ש י
מועצות אזוריות

לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
התשי״ח958-ו

תחילתה של אברזה זו שישים ימים מיום פרסומה.
)חמ (3-95

שם המועצה
האזורית

ב ד ב ר שינוי תקן ר ש מ י

לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-
בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג953-ו' ,אני
מודיע בי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את התקן
הרשמי ת״י  - 532צינורות מפוליוועיל כלןךי ) י _ ן י _ י (
קשיח להובלת מים בלחץ ,מספטמבר  ,1995על ידי פרסום
גיליון תיקון מם׳  ,1מפברואר .2004
3

ס

אלונה
באר טוביה

דרור שור

בני שמעון

משה פאול

בקעת בית שאן יעל שאלתיאלי
פטר וייס
שלמה אלימלך

תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה.
כ״ו בשבט התשס־ד ) 8ו בפברואר (2004
»

ח מ

95

אהוד אולמרט

ג

שר התעשיה המסחר והתעסוקה
סייח התשי״ג ,עמי  :30התשנ״ח ,עמי .52
מינוי נ צ י ג ב מ ו ע צ ה ו ב מ י נ ה ל ת
לפי חוק הרשות לפיתוח ירושלים ,התשמ״ח988-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  oxk)8ו־)10ו( לחוק
הרשות לפיתוח ירושלים ,התשמ״ח988-ו' ,אני ממנה את
משה ריגל .ת״ז  ,069644318לנציג שר התיירות במועצת
הרשות לפיתוח ירושלים ובמינהלת הרשות.
כ״ו בשבט התשס״ד
)חמ (3-2159

בפברואר (2004
בנימין אלון
שר התיירות

ס״ח התשמ״ח ,עמי .168
מינוי

רשם

לפי חוק בית הרין לעבודה .התשריט 969 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7ו)א( לחוק בית הדין
לעבודה .התשב״ט ,'1969-לאחר התייעצות עם שר התעשיה
סייח התשכ״ט ,עמי  :70התשמ״ו ,עמי .217
Z232

שם ראש
המועצה הנבחר
אריה שרון

גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה
בדבר תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל׳יו ,עמי .1871

־ >

סטפן אדלר
נשיא בית הדין הארצי לעבודה

דרום השרון

מוטי דלגיו

הגלבוע

דני עטר

חבל אילות

אהוד גת

חבל יבנה

אליעזר ביננפלד

חבל מודיעין

שמעון סוסן

חוף הכרמל

כרמל סלע

לביש

דני מורביה

מגידו

חנן ארז

מטה יהודה

מאיר ויזל

מרום הגליל

שלמה לוי

נחל שורק

אלי אסקוזידו

מועד תחילת
הכהונה
ה׳ בשבט התשס״ד
) 28בינואר (2004
ט׳ בשבט התשס״ד
) 1בפברואר (2004
י׳ בשבט התשס״ד
) 2בפברואר (2004
י״ב בשבט התשס־ד
) 4בפברואר (2004
י״ב בשבט התשס״ד
) 4בפברואר (2004
י׳ בשבט התשס״ד
) 2בפברואר (2004
י״ב בשבט התשם״ד
) 4בפברואר (2004
י״ג בשבט התשם״ד
) 5בפברואר (2004
י״א בשבט התשס״ד
) 3בפברואר (2004
ה׳ בשבט התשס״ד
) 28בינואר (2004
י׳ בשבט התשם״ד
 21בפברואר (2004
י״ב בשבט התשס״ד
) 4בפברואר (2004
ז׳ בשבט ההשם״ד
) 30בינואר (2004
י׳יב בשבט התשס״ד
) 4בפברואר (2004
־׳ בשבט התשס״ד
 28בינואר (2004
•־׳ בשבט התשס״ד
) 2בפביואר (2004
ה׳ בשבט התשס״ד
) 23ביניאר (2004

ק״ת התשי״ח ,עמי .1256
י״פ התש״ל ,עמי .2018
ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

שם המועצה
האזורית

מועד תחילת
הכהונה

שם ראש
המועצה הנבחר

עמק חפר

נחום איצקוביץ

עמק יזרעאל

איתן ברושי

עמק לוד

מנשה משה

תמר

דב ליטבינוף

י״ב בשבט התשס״ד
) 4בפברואר (2004
י״ג בשבט התשס״ד
) 5בפברואר (2004
י״ב בשבט התשם״ד
) 4בפברואר (2004
ז׳ בשבט התשס״ד
) 30בינואר (2004

י״ט בשבט התשם״ד ) 11בפברואר (2004
)חמ (3-97

גדע1ן בר לב

המנהל הכללי של משרד הפנים

אכרזה

על מטבעות זיכרון

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א)א( לחוק בנק ישראל,
התשי״ד954-ו' ,ולאחר התייעצות עם הממשלה ,אני מכריז
על מטבעות בסדרת תמונות מן התנ״ך ,התשס״ד,2004-
הסנה הבוער ,בערך נקוב  10שקלים חדשים )זהב קשוט(2 ,
שקלים חדשים )בסף קשוט( ו־ו שקל חדש )כסף רגיל(,
במטבעות זיכרון ,לענין הסעיף האמור.

חנוכה ,התשס״ה  -חנוכייה מדמשק ,כמטבע מיוחד ,לענין
הסעיף האמור.
כ״ד בשבט התשס״ד ) 6ו בפברואר (2004
)חמ (3-105

דוד קליין
נגיד בנק ישראל
הודעה

)

י

ח

מ

 0 5י

ג (

אכרזה

על מטבעות זיכרון

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א)א( לחוק בנק ישראל,
התשי״ד ,'1954-ולאחר התייעצות עם הממשלה ,אני מכריז
על מטבעות יום העצמאות ,התשס״ד ,2004-הילדים
בישראל .בערך נקוב 0ו שקלים חדשים )זהב קשוט(2 ,
שקלים חדשים )בסף קשוט( ו־ו שקל חדש )בסף רגיל(,
במטבעות זיכרון ,לענין הסעיף האמור.
כ״ד בשבט התשס״ד )6ו בפברואר 2004
)חמ (3 -105

דוד קליין

נגיד בנק ישראל
סייח התשי״ד ,עמי  ;192התשכ״ח ,עמי .48
אכרזה

על מטבע מיוחד

לפי חוק בנק ישראל ,התשייד1954-
בתוקף סמביתי לפי סעיף 33א)א( לחוק בנק ישראל,
התשי״ד ,'1954-ולאחר התייעצות עם הממשלה ,אני מכריז
על מטבע  1/2שקל חדש מצולע )אלומיניום ברונזה( ,בסדרת
סייח התשי״ד ,עמי  ;192התשב״ח ,עמי .48

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

ב ד ב ר קביעת ערבו הנקוב ש ל מ ט ב ע
ו ש א ר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף )31ב( לחוק בנק
ישראל ,התשי״ד ,'1954-ובאישור שר האוצר ,קבעתי את
ערכו הנקוב ,תרכובתו ,משקלו ,תבניתו ושאר פרטיו של
מטבע  1/2שקל חדש מצולע )אלומיניום ברונזה( בסדרת
חנוכה ,התשס״ה  -חנוכייה מדמשק ,כמטבע מיוחד ,אשר
דוגמתו שמורה בבנק ישראל.
כ״ד בשבט התשס־ד ) 16בפברואר (2004
)חמ (3-105

דוד קליין

סייח התשי״ד ,עמי .192
הודעה

ב״ד בשבט התשס״ד ) 16בפברואר (2004
דוד קליין
־
נגיד בנק ישראל
סייח התשי״ד ,עמי  ;192התשב״ח ,עמי .48

•

נגיד בנק ישראל

ב ד ב ר קביעת ע ר ב ו הנקוב ש ל מ ט ב ע
ו ש א ר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף )31ב( לחוק בנק
ישראל ,התשי״ד ,'1954-ובאישור שר האוצר ,קבעתי את
ערכם הנקוב ,תרכובתם ,משקלם ,תבניתם ושאר פרטיהם של
מטבעות בסדרת תמונות מן התנ״ך ,התשס״ד ,2004-הסנה
הבוער ,בערך נקוב  10שקלים חדשים )זהב קשיט( 2 ,שקלים
חדשים )כסף קשוט( ו־ו שקל חדש )כסף רגיל( .במטבעות
זיכרון ,אשר דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.
כ״ד בשבט התשס״ד ) 16בפברואר (2004
)חמ (3-105

דוד קליין
נגיד בנק ישראל

סייח התשי״ד ,עמי .192
הודעה

ב ד ב ר קביעת ערבו הנקוב ש ל מ ט ב ע
ו ש א ר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף )31ב( לחוק בנק
ישראל ,התשי״ד954-ו' ,ובאישור שר האוצר ,קבעתי את
ערכם הנקוב ,תרכובתם ,משקלם ,תבניתם ושאר פרטיהם של
מטבעות יום העצמאות ,התשס״ד ,2004-הילדים בישראל.
בערך נקוב  10שקלים חדשים )זהב קשוט( 2 ,שקלים חדשים
)בסף קשוט( ו־ו שקל חדש )כסף רגיל( ,במטבעות זיכרון,
כ״ד בשבט התשס״ד ) 16בפברואר (2004
)חמ (3-105

דוד קליין

סייח התשי״ד ,עמי .192
2233

הודעה ע ל מתן רישיון
לפי תוק תאגידי מים וביוב ,התשס׳׳א2001 -
אני מודיע בהתאם לסעיף  7ו לחוק תאגידי מים וביוב,
התשס״א) '2001 -להלן  -התוק( ,כי ביום ט״ז בכסלו
התשם״ד ) 11בדעמבר  (2004נתתי רישיון לפי החוק להפעלת
תאגידי מים וביוב לחברות כמפורט להלן:
) (1תברת מי נתניה ) (2003בע״מ:
) (2חברת מיתב ,מים ,תיעול וביוב בע׳׳מ:
) (3תברת המים והביוב של נערת עילית בע״מ.
י״ז בשבט התשס״ד ) 9בפברואר (2004
שלמה דולברג
־ >
ממונה על עניני התבר1ת
לשירותי מים וביוב
.
—.
י ס־ת התשס״א ,עמי  :454התשסי׳ג ,עמ׳ .205
)

ח

מ  2 4ג ג

הודעה ע ל ועדת עדר לארנונה

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לתוק
הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה בללית(,
התשל״ו ,'1976-מינתה מליאת מועעת עיריית מודיעין
בישיבתה מיום ה׳ בטבת התשם״ד ) 30בדצמבר  ,(2003ועדת
ערר לענין החוק האמור ,בהרכב של שלושה חברים כמפורט
להלן:
שמעון שרגא  -יושב ראש
רו״ח אייל הנדלר  -חבר
עו״ד יעקב בן שושן  -חבר
כ״ז בשבט התשם־ד ) 19בפברואר (2004
)תמ (3-265
משה הפקטור
ם״ח התשל׳׳ו ,עמ׳ .252

ראש עיריית מודיעין

ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים  5ו ־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק החכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית בנין ערים מס
הר) 358/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,555התשי״ז ,עמי  355ו ,מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
עיבור(943 ,ו  ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לתלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
ו ר ו צ ה לקבל

פ י ע ו י י ם על כר.

סייח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943חוסי  ,1עמי .32
2254

כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערכי עיבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המתזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.

5

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

האמורה

בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

נדרש

ל ש ל ו ח לועדה.

גוש  ,6546ת״ה  :378הייעור :דרך מועעת ,במסומן
בתכנית.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית
הרעליה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ו׳ בשבט התשס״ד ) 29בינואר (2004
)

ח

מ

2

־

יעל גרמן
יושבת ראש היערה המקומית
לתכנון ולבניה הרעליה

ג >

הודעה ל פ י סעיפים  5ו ־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי עיבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ז
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית בנין ערים מס׳
הר562/ו )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2581התש״ם ,עמי  ,344מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרעליה )להלן  -הועדה(.
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי
עיבור(943 ,ו  ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לערכי עיבור וכי הועדה מוכנה לישא וליחן
ברבר רכישת הקרקע האמורה.
2

כל התובע לעעמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיעויים על כך ,נדרש לשלות לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרעאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בעירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערכי עיבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המתזיק בקרקע האמורה ימס־ר מיד את החזקה
בה.
תוספת
גוש  ,6668ח״ח  :690הייעוד :חניה צינורית והו חבת
דרך כמסומז כתכנית.
ס״ת התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם־ד9.3.2004 ,

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית
הרצליה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י׳ בשבט התשס־ד ) 2בפברואר (2004
)חמ (3-2
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יושבת ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה
הודעה

ל פ י סעיפים  5ו־ ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר פת/מק/
) 9/581להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5263התשס״ד ,עמי  ,1561מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לערכי עיבור( , 1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לערכי עיבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע והישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
פתח תקוה  -גוש  ,6388ח״ח  ,85בשטח של  245מ״ר
לשב״צ  96 +מ״ר לשצ״פ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתת
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ה בשבט התשם״ד ) 17בפברואר (2004
<

י
2

חמ

2

־>

יצחק א1חיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

ג

סייח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943ת1סי ו ,עמי .32
הודעה

) 2/1154להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,694התשי־ט ,עמי  ,1738מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ד לפקודת הקרקעות )רכישה
לערכי עיבור( , 1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

לפי סעיפים  5ו ־ ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר פת/
סייח התשכ״ה ,עמי .307
ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לתיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
פתת תקוה  -גוש  ,4042ח״ח  ,77בשטח של  3,906מ״ר:
הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ה בשבט התשס־ד ) 17בפברואר (2004
) ח מ

2

־

י*חק אוזזיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה.פתח תקוה

ג (

:

ע״ר  ,1943תוס־  ,1עמי .32
הודעה

לפי סעיפים  5ו־ ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי עיבור(1943 ,
ולפי תןק התכנון והבניה ,התשב־ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1 189־90ו לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מיתאר פת/
) 7/1223להלן  -התכנית /שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2553התשל״ט ,עמי  ,1905מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לערכי ציבור( , 1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דר1שה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
י

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה^ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בעירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
סייח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תום׳ ו ,עמי .32
2235

בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

הפיצויים שהוא תובע והישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.

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

פתח תקוה  -גוש  ,6393ת״ת  ,28תתי חלקה  2 ,1ו־,3
בשטח של  1,858מ״ר לשב״צ  796 +מ״ר לדרך ,על פי המפה
המצורפת.

לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
גוש  ,8264ח״ח 4ג ,מגרש אי ,בשטח של כ־45ו מ״ר:
הייעוד :דרך ,והמםומנת בתכנית הפקעה מסי  121בצבע
אדום.
העתקי תשריטי התכניות מופקדים במשרדי אגף
הנכסים בעיריית נתניה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם
בשעות העבודה הרגילות.
ו׳ בשבט התשס״ד ) 29בינואר (2004
) ח מ

2

־

ג (

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ה בשבט התשס״ד ) 17בפברואר (2004
)חמ (3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה
הודעה

ל פ י סעיפים  5ו ־ ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,דתשכ״ה'1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית נת,48/114/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים י ,2076
החשל״ה ,עמי  ,703ובהתאם לתכנית נת ,7/400/שהודעה
בדבר אישירה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2844התשמ״ב,
עמי ) 2707להלן  -התכניות( ,מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו־ 7לפקודת הקרקעוח ורכישה לצרכי ציבור( ,1943 ,הורעה
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין או
למשך שנים או כל עוד היא עשויה לשמש לצרכי ציבור,
וכי הועדה סבורה כי אינה חייבת בתשלום פיצויים בשל
רכישת הקרקע האמ1רה.
ג

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,בין מכוח זכות ובין
מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום
המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא
תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף :ואם נתבעים
פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים
או פיצויים מופחתים  -ראיות התומכות בטענה כי ייגרם
סבל.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
סייח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
2236

מריס פיירברג
יושבת ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה
הודעה

ל פ י ס ע י פ י ם  5ו־ ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,ג94ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה , 1965-ובהתאם לתכנית הצ31/1-5/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4037התשנ״ב ,עמי  ,4492מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
 ,1943הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
י

־

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
תזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
תל מונד  -גוש  ,7799ח״ח -165 ,153-144 ,142-133
 :169הייעוד :דרך משולבת )צבוע בתשריט בקווים בצבע
אדום וירוק לסירוגין(.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,יחי הצורן ו,
אזור התעשיה ספיר ,נתניה דרום ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ו׳ בשבט התשס״ד ) 29בינואר (2004
<

חמ

2

־>
ג

יצחק שאולי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים

ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

הודעה

ל פ י סעיפים  5ו־ ד

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מקומית ג0489/ו
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4912התש״ס ,עמי  ,4518מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נהריה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
 , 1943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מופנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
י

2

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

גוש  ,18165ח״ח .52
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית נהריה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ג בשבט התשם״ד ) 15בפברואר (2004
)תמ (3-2

דון פתמר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נהריה

ם״ת התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תום׳ ו ,עמי .32
הודעה

תהיה לקניינה הגמור והמותלט של המועצה המקומית גני
תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,6720ח״ח  ,202בשטח של כ־ 985מ־ר :הייעוד:
דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח• גלים ,9
פתת תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״ז בשבט התשס״ד ) 9בפברואר (2004
)חמ (3-4

בני ודרריו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז

הודעה

ל פ י םעיןן 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית הצ152/1 -4/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4921התש״ס ,עמי  ,4878מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(*1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו ־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5055התשס״ב ,עמי  ,1486תהיה לקניינה הגמור
והמוהלט של המועצה המקומית קדימה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
י

תוספת
קדימה  -גוש  ,8041ח״ח  :69 ,52 ,21הייעוד :שטח
ציבורי פתוח  2,488 -מ״ר ,מגרשים ,2024 ,2010 ,2009
.2026
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ הצורן ,1
אזור התעשיה רמת פולג ,נתניה דרום ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ו׳ בשבט התשס״ד ) 29בינואר (2004
)חמ (3-4

יצחק שאולי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים

ל פ י ס ע י ף 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מם׳ ממ/מק) 5140/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5201התשם״ג עמי ,3215
מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז )להלן
 הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישהלצרכי ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5230התשס״ד ,עמי ,72
2

סייח התשכ״ה ,עמי .307
ע־ר  ,1943ת1סי ו ,עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

י
2

סייח התשכ״ה ,עמי .307
ע־ר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32

הודעה

לפי סעיף  9ו

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק
והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מס׳
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
הפרסומים  ,4665התשנ״ח ,עמי  ,4581מצהירה בזה
י

התכנון
מכ380/
בילקוט
הועדה

סייח התשכ״ה ,עמי .307
2237

המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
) '1943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה ה1דעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5257התשם־ד ,עמי  ,1376תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית עתלית מיום פרסום
הודעה זו ברשומוח.

גוש - 10540
ח״ח  ,16בשטח של  4,924מ״ר :הייעוד :שצ״פ ודרכים :ח־ח
 ,17בשטח של  :8,271הייעוד :שצ״פ ודרכים:
ח״ח  ,18בשטח של  13,907מ״ר :הייעוד :דרכים ושטח לבניני
ציבור:
ח״ח  ,19בשטח של  8,032מ״ר :הייעוד :דרכים ושטח לבניני
ציבור:

חלק מחלקה
 ,9-7וו,15 ,12 ,

דרך

23 ,19 ,18 ,16
14
24
25
26
41
46
32
40

דרך ושטח לבניני ציבור
שביל ושטח ציבורי פתוח
דרך ושטת ציבורי פתוח
שטח למבנה ציבור
דרך ושטח לבניני ציבור
דרך ושטח לבניני ציבור
דרך
שטת ציבורי פתוח

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ,ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
י״ר בטבת התשס״ד ) 8בינואר (2004
) ח מ

4

־

זבי אג־בריה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון

ג (

ח״ח  ,27בשטח של  3,827מ״ר :הייעוד :דרכים ושע״פ:
ח״ח  ,26בשטח של  10,559מ״ר :הייעוד :דרכים ושצ״פ.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ בורי ,2
חיפה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ד בטבת התשס״ר ) 18בינואר (2004
< ח מ

־

4

יואל מיזם
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

ג (

עייר 943ו ,תיס׳  ,1עמי .32
ל פ י ס ע י ף 19

הודעה

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי ענ211/
)להלן  -התבנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4844התש״ם .עמי  ,2324מצהירה בזה הועדה
המקומית לחבנון ולבניה עירון )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור('1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5257התשס״ד ,עמי  ,1376תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית ערערה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

הייעוד

ה ו ד ע ה ל ט י ס ע י ף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי עיבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב־יה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מם• ענ359/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4800התשנ״ט ,עמי  ,5482מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה עירון )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור('1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5257התשס״ד ,עמי  ,1377תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית ערערה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

י

דרך ושטח ציבורי פתוח
דרך ,שביל ושטח לבניני עיבור
ם״ח

עמי

לסב.

עייר  .1943תוס־  ,1עמי .32

2238

וו
7

924
120
432
24

הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ,ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.

חלק מחלקה

ז7ר/1עכ"ה,

995

י״ד בטבת התשס״ד ) 8בינואר (2004
<חמ (3-4

זבי אג בדיה
יושב ראש הועדה המקומית
להבנין רדיני -עירון

סייח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס־ ו ,עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

תיקון

תיאור הזכות :בעלות.

טעות דפוס

בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5268
התשס״ד ,עמי  ,1742לענין תכנית ח/מק) 1/2000/חולון(,
בתוספת ,אחרי ״גוש 78ו7״ במקום ״חלקות״ צריך להיות
״חלקות בשלמות״ ,ואחרי ״חיית 48״ המילה ״בשלמות״ -
תימחק.

שמות בעלי הזכות :עיריית חיפה.
י״ח בשבט התשס״ד ) 10בפברואר (2004
ציפורה פיגנבוימ
מפקתת על רישום מקרקעין
הודעה

)חמ (3-4

הודעה

על בקשה לרישום ראשון

לפי חוק המקרקעין ,התשב״ט1969-
מודיעים בזה כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.
כל אדם מעוניין רשאי להגיש התנגדות לרישום בתוך
שישים ימים מיום פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקתת על רישום מקרקעין
בחיפה ,שדי פלי״ם 15א ,קרית הממשלה ,חיפה .בשני
עותקים ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות
במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
המבקשים :עיריית חיפה.
מסי תיק )חריג(.53/04 :
העיר :חיפה.
השכונה :רמת אלמוגי.
גוש שומה.10799 :
חלקות.87 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 :
שטח סך כל החלקות 19.12 :דונם.
סוג המקרקעין :ייעוד.
תיאור המקרקעין :דרכים.
הגבולות לחלקה  :73בצפון חלקות  :43 ,41 ,39בדרום:,
גוש  ,12260חלקה  :87במזרח :גוש  ,10800חלקות ,41 ,39 ,36
 :43במערב :גוש  ,12260חלקה .87
הגבולות לחלקה  :74בצפון :חלקות ;30 ,79 ,70 ,69 ,68
בדרום :גוש  :12259במזרח :חלק1ת  :87 ,79 ,71 ,86 ,84במערב:
גוש  ,12259תלקות .84 ,80 ,79
הגבולות לחלקה  :75בצפון :חלקות .86 ,82 ,7 ,76 ,57
 ;68בדרום :הלקות  :58 ,67-65 ,6 ,5 ,2 ,1במזרח :חלקות ו,2 ,
 ;67 ,66 ,65 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,7 ,6 ,5במערב:
חלקות 60 ,61 ,62 ,82 ,86 ,68 ,58 ,59

לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של חיפה ביום
כ״ד באדר התשס״ד ) (17.3.2004או סמוך למועד זה.
תיאור המקרקעין
ו.

המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס־  715ו ו/חיפה )חלק
מגוש שומה מס׳ :(10812

.2

המקרקעין הנכללים בגוש ריש1ם מס׳ /11716חיפה )חלק
מגוש שומה מס׳ :(10812

.3

המקרקעין הנכללים בגוש רישום מם׳ 1717ו/חיפה )חלק
מגוש שומה מסי .(10812

תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה,
שבירות ,זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן
לפקיד ההסדר במחנהו ,או בלשכתו אשר ברח׳ פלי״ם 5וא,
קרית הממשלה .מגדל המפרש ,קומה  ,14חיפה ,בתוך
המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה
שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ״ל ויש למלא את כל
הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו .עליו לדאוג שזכויותיו
לא ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בעיוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהא צפוי לקנס ,ונוסף על כך יוכל
פקיד ההסדר לצוות שגבולות החלקה יציינו בציוני קבע על
חשבונו של אותו אדם.
מזה־רים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא
תיתבע בתיך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר
להוציאה מכלל לוח הזכויות.
כ״ג בשבט התשס״ד ) 15בפברואר 2004׳

הגבולות לחלקה  :76בצפון :חלקות  :8 ,7בררום :חלקות
 ;57 ,10במזרח :גוש  :11195במערב :חלקה .75
הגבולות לחלקה  :77בצפון :חלקות ;45 ,44 ,31-20 ,18
בדרום :חלקות  ;42 ,40 ,38-32במזרח :חלקות -20 ,18ו:3
במערב :חלקוח 4ו7-ו.38-32 ,45 ,

מ ו ק ד מ ת ב ד ב ר התחלת ה ס ד ר זכויות
במקרקעין

חיים לרדו
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר חיפה
הודעה

מ ו ק ד מ ת ב ד ב ר ה ת ח ל ת ה ס ד ר זכויות
במקרקעין

הגבולות לחלקה  :78בצפון :חלקות  :77 ,45 ,44בדרום:
חלקות  :87 ,43 ,42במזרח :חלקות  :43 ,42במערב :חלקות
.45 ,44

לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט969-ו

הגבולות לחלקה  :87בצפון :חלקות ,75 ,49-46 ,44 ,73
 :74 ,68 ,65-62בדרום :גוש  :12260במזרח :חלקות ,49-46 ,44
 :65-62 ,75במערב :גוש  .12259גוש .12260

נמסרת בזה הודעה שעומדים להחחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המחוארים להלן באזור ההסדר של חיפה ביום
ב״ג באדר התשס״ד ) ,(16.3.2004או סמוך למועד זה.

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

2239

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

תיאור המקרקעין
.1

המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס׳ ו/1270חיפה )חלק
מהשטח הבנוי של כפר א־טירה(:

.2

המקרקעין הנכללים בגוש רישום מסי 2702ו/חיפה )חלק
מהשטח הבנוי של כפר טירה(:

.3

המקרקעין הנכללים בגוש רישום מם׳ 2703ו/חיפה )חלק
מהשטח הבנוי של כפר א־טירה(:

.4

המקרקעין הנכללים בגוש רישום מסי  2704ו/חיפה )חלק
מהשטח הבנוי של כפר א־טירה(:

.5

המקרקעין הנכללים בגוש רישום מסי /12705חיפה )חלק
מהשטח הבנוי של כפר א־טירה(.

תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן
לפקיד ההסדר במחנהו ,או בלשכתו אשר ברח׳ פלי״ם 5וא,
קרית הממשלה ,מגדל המפרש ,קומה  ,14חיפה ,בתוך
המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר התביעה
שניתן להשיג במחנה או בלשכה הנ״ל ויש למלא את כל
הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

התשכי׳ה965-ו
מחה

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה

)(1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב׳
רוממה ,רח• גדרה  ,14השטח שבין רח׳ המ״ג לשד• בגין,
השטח שבין קואורדינטות אורך  218.990-218.950לבין
קואורדינטות רוחב  :633.425-633.375גוש  ,30214חלקה
 22במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי לתוספות בניה
לשם הרחבת בית מגורים קיים כמפורט להלן (1 :תוספת
בניה בקומת קרקע קיימת (2 :הריסת גג משופע ובניית
גג שטוח ) 3.58מי( (3 :תוספת גג רעפים חלקי לבנין עם
חלל למיתקנים טכניים בלבד (4 :הסבת שטח חדר
מגורים קיים בקומת קרקע תתתונה לממ־ד :ב( קביעת
שטחי הבניה המרביים בשטח התכנית כאמור ל־151.63
מ״ר :ג( קביעת קו בנין מרבי חדש :ד( קביעת מספר
קומות מרבי וגובה בניה מרבי :ה( ביטול סעיף )9א(
בהוראות תכנית מאושרת  :4168ו( קביעת הוראות בינוי
ותנאים למתן היחר בניה בשטח :ז( קביעת הוראות בגין
עצים לשימור.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא
תיתבע בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר
להוציאה מכלל לות הזכויות.
)(2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
רוממה עילית ,רח• זכרון יעקב  ,12השטח שבין
קואורדינטות אורך  219.260-219.150לבין קואורדינטות
רוחב  :633.530-633.410גוש  ,30234חלקה  53במלואה:
גוש  ,30235חלקה  140במלואה.

ב ד ב ר ה צ ג ת לוחות הזכויות

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט1969-

י״ח בשבט התשס״ד ) 10בפברואר (2004
דניאל אוסטר
פקיד־

הסהר

מקר־קעין

מחוז ירושלים

2240

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8164״,

שינוי לתכנית

.4066

חיים לרדו
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר חיפה

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום
מסי  29712 ,29711ו־ - 29713נחל בית חנן )בית ליקיא( ,נפת
ירושלים ,הוצגו ביום י״ח בשבט התשס״ר ) 10בפברואר
 (2004למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין ,רח׳ בן יהודה  ,34ירושלים ,במשרד הפנים ,לשכת
הממונה על מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלכה ,1
ירושלים ובמועצה האזורית מטה יהודה ,מושב נחס ,מרכז
אבן העזר ,ד״נ שמשון .99700

״תכנית מיתאר מקומית מסי 6811״,

שינוי לתכנית

.4168

כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
ההלקה שהוא תובע ,יהא צפוי לקנס ,ונוסף על כך יוכל
פקיד ההסדר לצוות שגבולות התלקה יצוינו בציוני קבע על
חשבונו של אותו אדם.

הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:

מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו
לא ייפגעו בעת ההסדר.

כ״ג בשבט התשס״ד ) 15בפברואר (2004

ירושלים

עיקרי הוראוח התכנית :א( קביעת בינוי לתוספת בניה
לשם הרחבה יח״ד קיימת במפלס  :0.00ב( קביעת שטחי
הבניה המרביים לתוספת הבניה כאמור ל־0ו 18.מ״ר :ג(
קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה
בשטח.
)(3

״תבנית מיתאר מקומית מסי 8683״ ,שינוי לתבניח במ/
/4192א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח׳ שרי
רא1בן  - 1גוש  ,30732חלקה  142במלואה :מגרש ו14
בהתאם לתכנית במ/4192/א.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  5מיוחד לאזור מגורים  :4ב( קביעת בינוי
־? זתיםפרזת
1

בנית

בקרכלרי*

קי~ק

ע

ת ח ת ו נ ה

קייקיג

ו־«י,

? ׳עם
1

הרחבת יחידת הדיור הקיימת בשטה :ג( קביעת קווי
בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור :ד( קביעת שטחי
ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר יזתשס״ד9,3.2004 ,

 ;130.875ג1ש  ,30020חלקית 74 ,73 ,71 ,70 ,35-32

הבניה המרביים לתוספת ל־ 42.20מ״ר :ה( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשצזח:
ו( התרת שינוי כמפלסי פיתוח :ז( קביעת הוראות בגין
ביצוע חניה פרטית.

במלואן ,ח״ח ,105 ,102 ,75 ,72 ,67 ,66 ,36 ,30 ,29 ,27 ,1
.161

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח משטח
לבנין ציבורי לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח
לשטח לבנין ציבורי; ב( קביעת בינוי לתוספות בניה
לשם הרתבת בנין הסינמטק הקיים כמפורט להלן :ו(
קביעת בינוי לתוספת אגף חדש בחזית הדרומית של
הבנין הקיים (2 :קביעת בינוי לתוספת אגף למבנה
הכניסה בחזיתו הצפון מערבית של ה מ י ן הקיים(3 :
קביעת בינוי לתוספת אגף חדש בחזיתו הצפונית של
הבנין הקיים ,לשם הרחבת המטבח הקיים בשטח :ג(
קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח הסינמטק :ד(
הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח לבנין ציבורי :ה(
קביעת מספר הקומות המרבי לתוספות הבניה כאמור:
ו( קביעת קווי בנין מרביים לתוספות הבניה כאמור :ז(
קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח :ח( קביעת
הוראות בגין מבנה ,גדרות וטרסות להריסה :ט( איחוד
וחלוקה חדשה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון
המלכה ו ,ירושלים  .91010העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל־ .02-6297160
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
30.6.2002
.3398

ב ד ב ר דחיית תכנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התש3יה965-ו .בדבר דחיית ״תכנית מיתאר
מקומית מסי /942ה״ ,שינוי לתבנית /94.2ד ,שהודעה על
הפקדתה פורסמה בעיתונים ביום  19.8.2001ובילקוט
הפרסומים  ,4925התשם־א ,עמי .9

)(2

תלקה  72במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  1לאזור מגורים מיוחד :ב( התרת ביצוע שינויים
בחלוקת הדירות בבנין הקיים וקביעת תוספות בניה
חדשות בבנין כמפורט להלן (1 :סגירת קומות עמודים
לשם יצירת יחידת דיור אחת ולשם תוספת מחסנים
לבנין (2 :תוספת קומה ,לשם יצירת שתי יחידות דיור:
 (3תוספת• מעלית בתזיתו הצפון מערבית של הבניך ,ג(
קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור :ד(
הגדלת מספר הקומות המרבי מ־ 5קומות ל־ 5קומות; ה(
הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעתם ל־1,124
נדר :ו( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטה.

עיקרי הוראות התכנית :תיקון הערות הרישום
הכלולות בטבלת האיחוד והחלוקה החדשה שבתשריט
תכנית /942ד.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז יר1שלים ,רח׳ ש17מציון המלכה ,1
ירושלים ,טל׳  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל׳
 ,02-6297160וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פת1חים לקהל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.3.2003ובילקוט הפרסומים  ,5172התשס־ג ,עמי
.2008

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)(1

״תבנית מיתאר מקומית מסי 5477״,
.2162

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,גיא בן
הינום ,בתוך גן לאומי סובב חומות ירושלים השטח
הידוע כשטח הסינמטק_,השטת שבין קואורדינטות אורך
 171.540-171.450לבין קואורדינטות רוחב -130.760

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

״תכנית מיתאר מקומית מם־ 6931״ ,שינוי לתכניות 1042
ו־042ו/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ בית
וגן ,רח׳ בית וגן  ,97השטח שבין קואורדינטות אורך
 630.278-630.265 ,317.827-217.815לבין קואורדינטות
רותב  ;630.309 -630.293 ,217.854 - 217.846גוש ,30341

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,מתחם
מלון ארץ ישראל ,השטח התחום על ידי רח׳ המלך ג׳ורג׳
ודחי אבידע  -גוש  ,30036חלקות  156 ,154במלואן :גוש
 ,30037חלקות  112 ,111 ,71 ,70 ,38 ,36-34 ,28-25במלואן,
ח״ח .110

בדבר אישור תבניות מ י ת א ר מקומיות

ובילקוט

הפרסומים ,5097

התשס־ב,

עמ׳

)(3

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8774־ ,שינוי לתבנית .62
השטתים הכלולים בתכנית"ומקומם :ירושלים ,רדו׳ מקור
חיים  - 24גוש  ,30141חלקה  24במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים ו
לאזור מגורים מיוחד :ב( קביעת בינוי לתוספת קומה
עליונה לבנין לשם הרחבת יח־׳ד קיימת בקומה
שמתחתיה :ג( קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה
כאמור :ד( הגדלת מספר הקומות המרבי מ־ 4קומות ל־5
קומות מעל קומת מרתף :ה( הגדלת שטחי בניה מרביים

2241

בשטח לתוספת בניה .ל־ 37.90מ״ר :ו( קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח :ז( הנמכת
רצפה של יחידה קיימת בקומת הכניסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.4.2003ובילקוט הפרסומים  ,5187התשס״ג ,עמי
.2501
התכניות האמורות גמצאזת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלכה ו,
ירושלים  ,91010טל־  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל׳  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בית שמש
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
מס׳ בש54/ו/ו״ ,שינוי לתכניות  5/32/1ובש.154/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש ,אזור
התעשיה הצפוני ,רח׳ המסגר ,השטח שבין קואורדינטות
רוחב  629.350-629.250לבין קואורדינטות אורך -199.525
 199.575לפי רשת ישראל החדשה :גוש  ,S206חלקה 23
במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת אחוזי בניה 70%
שטח עיקרי ו־ 6%שטח שירות :ב( קביעת קווי בנין 5 :מ׳
בחזית לדרך 4 ,מ׳ צדדי ו־ 10.50מ־ אחורי :ג( הקלה בקו בנין
מהרכבת לפי תמ״א  23מ־ 80מ׳ ל־ 60מ׳ :ד( קביעת הוראות
בינוי באזור התעשיה וקביעת תנאים למתן היתר בניה
באזור התעשיה.
בל 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 ב ע י ת ו נ י ו למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳
שלומציון המלכה  ,1ירושלים  .91010העחק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש,
בית שמש 00ו ,99טלי .02-9909866
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ה בשבט התשס״ד ) 17בפברואר (2004
מתתיהו ח1תה
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
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מחוז

חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה
הולעה

בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מסי תפ12/וו/א״ ,שינוי לתכניות חפ2/ווו ותפ/
/1970א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,באזור
התעשיה חוף שמן ,בשטח שבין דרך הקישון)רח׳ גזאל( ודחי
אופיר  -גוש  ,10876חלקות  54-37 ,2במלואן ,ח״ח  :56גוש
 ,10900חלקה  49במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בגיסה ויציאה
למתחם התעשיה מרת׳ אופיר :ב( קביעת רצועת שטת פרטי
פתוח לאורך דרך הקישון ודרך אופיר לצורכי גינון והפרדה:
ג( איחוד השטת וחלוקתו מחדש :ד( קביעת השימושים
המותרים ,תנאי הבניה ופיתוח השטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.6.2003ובילקוט הפרסומים  ,5189התשם״ג ,עמי .2553
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 ,04 -8633448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רח׳ ביאליק  ,3היפה ,טלי  ,04-8356807וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוהים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חדרה
הודעה

ב ד ב ר ביטול הודעה על הפקדת תבנית
מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הורעה על הפקדת
״תכנית מסי תד87/״ ,שהודעה על הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-פורסמה בעיתונים
ביום  29.9.1948ובילקוט הפרסומים  ,24התש״ח.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,בין רח׳
ירושלים לרח׳ צה״ל  -חלקי גוש .10032
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה,
טלי  ,04-8633448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ,רח׳ הלל יפה  ,9חדרה  ,38100טלי -6303113
 ,04בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חדרה
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה .בהתאם לסעיף  117לחוק החכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי
חד074/ו״ ,שינוי לתכנית חד/במ.900/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,מדרום
לשכונת הפועל המזרחי .מצפה למסילת הברזל וממערב
לכביש חיפה-תל אביב הישן )כביש מסי  - (4גוש ,10016
ח״ח .306

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

עיקרי הוראות התכנית :א( הקטנת רוחב דרך והגדלת
שטח למגורים בחלקה  306בגוש  :10016ב( ביטול חובת בניה
בקיר משותף.

חיפה .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מנשה-אלונה ,דינ חפר  ,37845טלי -6177307
.04

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.5.2003ובילקוט הפרסומים  ,5154התשס״ג ,עמי .1363

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

התכנית האמורה נמצאת במשרדי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד׳ הפלי״ם  ,15חיפה,
טל׳  ,04-8633448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ,רח׳ הלל יפה  ,9חדרה  ,38100טל־ -6303113
 ,04וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוהים לקהל.

מרחב תכנון מקומי זבולון
הודעה

מרחב תכנון מקומי עירון
הודעה

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

ב ד ב ר ביטול הפקדת תבנית מפורטת

עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד קרקע משטח
למגורים לשטח ציבורי )חינוך ודת( ודרכים.

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :אבטין  -גוש
 ,11611ח״ח .32

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה ,שד׳ הפלי״ם  ,15חיפה,
טלי  ,04-8633448ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
זבולוץ ,כפר המכבי  ,30030טלי  ,04-8478113בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק-.התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מנשה-אלונה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳
מ/231/א״ ,שינוי לתכנית מ.231/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב עמיקם -
גוש  ,11983ח״ח  ;76 ,38 ,35-28 ,23 ,22 ,9-5 ,1גוש ,11984
ח״ח .85 ,33-29 ,27 ,20 ,2

״תכנית מפורטת מסי ענ595/״ ,שינוי לתכניות ג,400/
ענ 398/וחפאג.470/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל־פחם ,שכ־
אלמידאן  -גוש  ,20345חלקה  60במלואה ,ח״ח -56 ,53
.102 ,100 ,99 ,94 ,67-64 ,61 ,59

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת ״תכנית
מפורטת מם׳ זב54/״ ,שהודעה על הפקדתה ,בהתאם לסעיף
 89לתוק התכנון והבניה ,התשכ־ה965-ו ,פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2499התשל״ט ,עמ׳ .622

עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד משטח תקלאות
לשטח תעשיה שיצורף לתלקות  23-21באותו גוש.

ב ד ב ר אישור תבניות מפורטות

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.3.2003ובילקוט הפרסומים  ,5172התשס״ג ,עמי
.2015
;(2

״תכנית מפורטת מס׳ ענ596/״ ,שינוי לתכנית ג.400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל־פחם,
מזרח מרכז העיר ,שכ־ אלשרפה  -גוש  ,20411ח״ח :20
ג1ש  ,20414ח״ח  :32 ,27-25 ,22ג1ש  ,20418ח״ח ,5
.33
עיקרי הוראות התכנית :הקצאת שטחי ציבור לצורכי
דת ,קהילה וחינוך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.1.2003ובילקוט הפרסומים  ,5147התשס־ג ,עמי
.1153

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טל׳
 ,04-8633448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון ,עארה  ,30025טל׳  ,04-6351789וכל מעוניין רשאי
לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהים
לקהל.

עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי תקנון בנושאי חשמל
ותקשורת :ב( קביעת הוראות בדבר הנחת תשתיות תקשורת
וקווי חשמל קרקעיים :ג( מתן הנתיות לביצוע תאורת
רחובות.

הודעה ב ד ב ר ביטול הודעה על הפקדת תבנית
מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם ,15

נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעה על הפקדת
תכנית מפורטת מסי ק/130/ב ,שפורסמה בעיתונים ביום
 24.10.2003ובילקוט הפרסומים  .5237התשס״ד ,עמי  ,340ובי
בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה.1965-
מופקרת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות
״תכנית מפורטת מסי ק30/ו/ב״ ,שינוי לתכניות ק 316/וק/

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

מרחב תכנון מקומי קריות

מ/15א.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כל השטח הכלול
בתחום מרחב תכנון קריות וכל השטת שיתווסף למרחב
בעתיד.
עיקרי הוראות התכנית :א( הוספת אתתי בניה ,קומות,
ויחידות דיור לייעודי מגורים ב׳ וגי לפי הגדרתם בתכנית
המיתאר ק30/ו :ב( ביטול חלק מסעיף  8בתכנית ק6/ו3
״מספר יחידות דיור מכסימלי לדונם״ בענין ההיטל המרבי
של הבגין באזורי מגורים ב׳ וגי בלבד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתותים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אתר 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד׳ הפלי״ם ,15
חיפה .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המק1מית
לתכנון ולבניה קריות ,רח׳ הגדוד העברי  ,4קרית מוצקין
 ,26114טלי 5291וד.04-8
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שומרון
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ש/
1142״ ,שינוי לתבני1ת ש 18/וש/ו.45
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפון מזרח כרכור,
רח׳ החץ  -גוש  ,10074חלקה  448במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת של  5%שטח עיקרי
לצורך לגליזציה של מבנה קיים בקומה אי.
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 לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם ,15
חיפה .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טלי .04-6305522
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ה בשבט התשס״ד ידו בפברואר (2004
גילה אורון
יושבת ראש הועדה המחוזית

מחוז

המרכז

מרחבי תכנון מקומיים יבנה ושורקות
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יבנה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שורקות מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מח/
185״ ,שינוי לתכנית תממ/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מדרום לנתל
שורק ,שמורת טבע חולות פלמחים )בהתאם לתמ״א- (22/
גוש  ,4922ח״ח  ,16 ,6-4דו :23 ,גוש ג ,492חלקות 14 ,11-9
במלואן ,ח״ח  ,5ד :13 ,8 ,גוש  ,4924חלקה  4במלואה ,ח״ח ,2
 :8 ,5 ,3גוש  ,4931חלקות ד 43 ,28 ,2במלואן ,ח״ח ,31 ,29 ,26
 ,35-33ד :42 ,40 ,38 ,3גוש  ,4932חלקות ו 8 ,4 .3 ,במלואן,
ח״ח  ,5 ,2ד :9 ,ג1ש  ,4933חלק1ח  13-1במלואן :גוש ,4934
תלק1ת  5-1במלואן :גוש  ,4935חלק1ת ו 2 ,במלואן :גוש
 ,4936חלקות ו 2 ,במלואן :גוש ד ,493חלקות  2 ,1במלואן:
גוש  ,4938חלקות  5-1במלואן :גוש  ,4939ח״ח  :6 ,4 ,3גוש
 ,4940חלקה  3במלואה ,ח״ח  :1גוש 8ד ,52ח״ח  :29 ,28גוש
9ד ,52ח״ח  :53 ,16גוש  ,5280תלקות 39 ,33 ,32 ,25 .24 ,22-8
במלואן ,ח״ח  ,6 ,2 ,1ד ,26 ,23 .ד :38 .31 -29 ,2גוש ,5281
חלקות  ,43-28 ,25-20 ,18-15ד 50 ,4במלואן ,ח״ח ד.14 ,8 ,
 ,26 ,19ד :48 ,46-44 ,2גוש  ,5282ח״ח  :1גוש  ,5283חלקות
 8-1במלואן :גוש  ,284Sחלקות במלואן :4-1גוש ,5286
ח״ח .1
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח חקלאי
ומיער טבעי לשימור )לפי תמא (22/לשמורה טבע o :הכרזת
השטת לשמורת טבע :ג( שמירה על החי ,הצומח והדומם
במצבם הטבעי.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמ1רים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הריאה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים .למשרדי
הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל ו,9
רמלה 2430ד .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה יבנה ,שד׳ דואני  ,3יבנה 0600ד,
טלי  ,08-9433380ובמשודי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות ,גבעת ברנר .60948
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אס בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נס ציונה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה נס ציונה מופקדת ״תבניה מפורטת מטי
נס51/ו״ ,שינוי לתכנית נס/ו.1/
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ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה,
הרחובות איתמר בן אבי והגפן  -גוש  ,3751חלקה 3
במלואה,
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד הקרקע
מחקלאי למגורים א׳ ,לשצ״פ ,לשטח לבניני ציבור ולדרך :ב(
קביעת הוראות בניה.
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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל ,91
רמלה  .72430העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה ,רח׳ הבנים  ,9נס ציונה
 ,70400טלי 0ו.08-93838

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מם׳ רצ/1/ו/יג״ ,שינוי לתכניות רצ/ו 1/רצ/1/1/ג
ורצ.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,כל
תחום מרחב התכנון המקומי.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת שטחי שירות מרביים
לייעודי הקרקע השונים בעיר.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.2.2003ובילקוט הפרסומים ד6ו ,5התשס־ג ,עמ׳ .1869

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
88444ד ,08-9וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון ,רה׳ זיבוטינסקי  ,16ראשון לציון  ,75100טלי
 ,03-9647694וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פהח תקוה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
מסי פת40/1151/״ ,שינוי לתכניות פת/ו5וו4/ו ,פת2000/
ופת.10/2000/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח תקוה ,רה׳
ז׳בוטינסקי בין רח׳ המגשימים לרח׳ הסיבים  -גוש ,6368
חלקה  56במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי השימושים מאזור
תעשיה קלה לאזור תעשיה ,עסקים ומשרדים :ב( קביעה
הוראות וזכויות בניה :סך הבל  300%בניה עיקריים :ג(
הגבהת הבנין מ־ 3קומות ל־  11קומות ,ובו תהיה קומת
כניסה 9 ,קומות משרדים וקומה טכנית ,חזית מסחרית
ו־ 5קומות מרתף :ד( קביעת הוראות בניה בנושא קווי בנין,
תכםיות וכוי :ה( הריסת מבנה קיים.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל ,91
רמלה  .72430העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה פתח חקוה ,רח׳ העליה השניה ו,
פתח תקוה .49100
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמד אח
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית במתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החכנין
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה מופקרת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
זמ2/5/31 /598/״ ,שינוי לתכניות זמ ,31/598/זמ/598/י5/3
וזמ.8/31 /598/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גן יבנה ־ גוש
 ,557חלקה  15במלואה :גוש  ,559חלקה  33במלואה :גוש
 ,561חלקה  9במלואה ,ח״ח .5
עיקרי הוראות התכנית :א( תיקון תבניות זמ,31/598/
זמ 5/31/598/וזמ598/׳ :8/31ב( תוספת חלקה  5בגוש  :561ג(
קביעת שטח מגרש מינימלי :ד( שינוי בקו בניה צדדי :ה(
הגדלת שטח התבנית מ־ 39.746די ל־ 41.260די :ו( הגדלת
שב״צ מ־ 8.290ד׳ ל־ 9.039די :ז( הקטנת שצ״פ מ־ 2.700ד־
ל־ 2.409די :ח( שינוי בתוואי הדרך :ט( שינוי גודל מגרשים
.40 ,30
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 בעיחונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל ,91
רמלה  .72430העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה זמורה ,רח׳ בית הפועלים ,6
רחובות ו ,7626טלי .08-9365145
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי לודים
הודעה

בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מסי גז15/14/״ ,שינוי לתכנית גז.6/14/
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :חלדה  -גוש
 ,3147ח״ח  :13 ,12 ,8 ,6גוש  ,3148ח״ח .11 ,9 ,7
עיקרי הוראות התכנית :הקמת  138יח־ד מעבר ל־120
היח״ד הקיימות ,כך שיתקבלו סך הכל  258יה״ד בקיבוץ
תולדה וזאת על ידי שינוי ייעוד קרקע חקלאית לבניה
למגורים כדלקמן :א( קביעת אזור מגורים א׳ ,כך שתתאפשר
הקמתם של  92יח״ד חד־משפחתיות :ב( קביעת שטת לאזור
מגורים איו הכולל  46יח״ד דו־משפחתיות :ג( קביעת
שטחים ציבוריים פתותים :ד( קביעת שטחים פרטיים
פתותים :ה( התוויית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות:
ו( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים :ז( קביעת הוראות
וזכויות בניה :ח( קביעת שטחים למיתקנים הנדסיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.1.2002ובילקוט הפרסומים  ,5049התשס״ב ,עמי .1245
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
לודים ,דחי טשרניחובסקי ו ,רמלה  ,72444וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי המרכז
הודעה

בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ ממ/5122/ו״ ,שינוי לתכנית ממ.5024/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גני תקוה  -גוש
 ,6720ח״ח .389 ,333
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד משב״צ לשביל
גישה למגרש .276
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.5.2003ובילקוט הפרסומים  ,5189התשס״ג ,עמי .2559
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08-9783444ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
המרכז ,רח׳ גליס  ,9פתת תקוה  ,49277טלי  ,03-9302051וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעוח שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

הודעה
כמםר־רז

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר מקומית
ר ז ד  :הדז־עדד.

ליו

י^דזיק

והבניה ,החיטכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תבנית
מקומית מסי ק;3266׳,א״ ,שינוי לתבנית ק׳.91,
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עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד אזור חקלאי
לאזור תתנת תדלוק מסוג בי :ב( קביעת הנחיות לבינוי
ולפיתוח תשתית :ג( קביעת הוראות לפיתוח הנופי ולחזות
הפרויקט :ד( מתן אפשרות להוצאת היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.12.2002ובילקוט הפרסומים  ,5147התשס״ג ,עמי 54וו.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  .72430טל׳
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
קסם ,כפר קאסם  ,49940טלי  ,03-9370492וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי שורקות
הודעה ב ד ב ר ביטול אישור תכנית מפורטת
והודעה מתוקנת ב ד ב ר אישורה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור
תכנית מפורטת מס׳ קר ,1/233/שפורסמה בעיתונים ביום
 2.8.2002ובילקוט הפרסומים  ,5105התשס״ב ,עמ׳  ,3747וכן
ביטול לפרסום ביטול אישור התכנית בילקוט הפרסומים
 ,5143התשס״ג ,עמי  ,1036כמו כן נמסרת בזה הידעה,
בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה ,התשכ־ה,1965-
בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳ בר/233/ו״ .שינוי לתכניות
בר ,20/בר/ד  ,5/41משמ 92/ומשמ.73/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש  4998לא
מוסדר :גוש  ,3534חלקות  61 ,56במלואן ,ח״ח  :60-57גוש
 ,3540חלקה  16במלואה :גוש  ,3542חלקה  67במלואה ,ח״ח
 :66 ,57-54 ,49 ,3-1גוש  ,4989ח״ח  ;33 ,32גוש  ,4996ח״ח ,1
 :10 ,6 ,2גוש ד ,499חלקה  2במלואה ,ח״ח  :4גוש  ,4999ח״ח
 ;6-3גוש  ,5011ח״ח .27 ,26
עיקרי הוראות התכנית :א( שיפור ושינוי תוואי הדרך:
ב( שינוי ייעוד שטחים מחקלאי לדרך ומדרך לחקלאי; ג(
ייעוד שטח להקמת מיתקנים הנדסיים; ד( קביעת דרך
תרשה וביטול דרך קיימת :ה( שיפור התוואי האופקי והאנכי
על ידי הגבלת רדיוס (1 :עיצוב נופי לדרך,
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.2.2002ובילקוט הפרסומים  ,5058התשס״ב ,עמ .1607
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לחכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות ,גבעת ברנר  ,60948ובל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שרונים

מרחב תכנון מקומי קסם

רדלדז^לז ^םדגיף

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם,
ממערב לאזור התעסוקה פארק סיבל  -ראש העין ומצפון
למחלף אבן העזר  -גוש  ,8865ח״ח 6 ,7נ.

דדדזרנין

מיחאר

הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים מופקדות תבניות אלה:
ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי הצ/6/ו37/״ ,שינוי לתכנית
הצ.0/1 /6/
השטחים הכלולים בתכנית !מקומם :אליכין  -גו׳6
 ,7922תלקות  237 ,236במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :א( ביטול רחבת סיבוב בדרך
משולבת ויצירת רחבת סיבוב חלופית :ב( קביעת
השטתים של מגרשי המגורים; ג( מתן אפשרות להקמת
 2ית״ד בשני בתים ללא חלוקה במגרשים ,237/1 ,236/1
סך הכל  6יח״ד במגרשים :237/2 ,237/1 ,236/2 ,236/1
ד( קביעת מבנים להריסה.
) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ195/1/4/״ ,שינוי
לתכניות הצ ,130/הצ ,61/1/4/הצ/מק ,204/1 /4/הצ/במ/
 ,116/1/4הצ42/1/4/ו והצ/4/ו.35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימה  -גוש
 ,7815תלקות  345 ,57-48במלואן ,ח־ח .440 ,36
עיקרי הוראות התכנית :א( ביטול שבילי גישה פרטיים:
ב( הסדרת גבולות מגרשי מגורים ושטחים ציבוריים :ג(
חלוקה למגרשי מגורים :ד( שינוי ייעוד משצ״פ למגורים
ולדרך וממגורים לדרך ומדרך למגורים; ה( איחוד
וחלוקה בהסכמת הבעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.־ כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה
 .72430העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה .42504
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ־ה בשבט התשס־ד ) 17בפברואר (2004
ש1קי אמרני
יושב ראש ה1עדה המחחית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

לייעודי הקרקע בתכנית; ג( קביעת -הוראות בניה  -שטח
מבנים ,גובהם ,מרוותי בניה :ד( קביעת הנחיות לבינוי
ועיצוב אדריכלי; ה( קביעת הנחיות סביבתיות :ו( י קביעת
תנאים לביצוע התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים בתותים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו גפגצ על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  «0ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה מקומית־מחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון,
דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית .17000
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בית שאן
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לתוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
ג10494/״ ,שינוי לתכנית ג2/ג.55
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן  -גוש
 ,22907ח״ח ו.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע משטח
ציבורי פתוח לפי תכנית ג 5532/לאזור מגורים בי; ב( שינוי
ייעוד קרקע משצ־פ למגורים ב׳ וצירופה למגרש הקיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.8.2003ובילקוט הפרסומיים  ,5218התשם״ג ,עמי .3909
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04 - 6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה בית שאן ,רה׳ ירושלים הבירה ,9
בית שאן ,טלי  ,04-6489414וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרתב תכנון מקומי טבריה

מחוז

הצפון

מרחב תכנון מתוז הצפון
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
ג10517/״ ,שינוי לתכניות ג/במ 37/וג/במ.107/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית־
מחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון מופקדת ״תכנית מיתאר
מקומית מם׳ ג9328/״.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש
 ,15061ח״ח  ;65 ,62 ,41גוש  ,15062חלקות  202 ,200במלואן,
ח״ח  :217 ,215 ,203 ,201 ,198 ,25 ,23גוש  ,15063חלקות ,15
 81במלואן ,ח״ח  ;97 ,87 ,86 ,84 ,25-21גוש  ,15126ח־ח ,83
 ;85גוש  ,15127חלקה  50במלואה ,ח״ח .51 ,48

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צומת יובלים -
גוש  ,19277ח״ח ו :25 ,24 ,גוש  ,19278ח״ח  :4גוש ,19285
ח״ח  :44 ,31 ,29-26גוש  ,19286ח״ח .24 ,1

עיקרי הוראות התכנית :א( הרחבת דרכים מם׳ 81 ,9
ו־ ;82ב( הסדרת תכנית למצב בניה קיים בשטח :ג( שינוי
מהוסטל למגורים )מגרש .(182

עיקרי הוראות התכנית :א( ייעוד שטח לאזור תיירות
ונופש ודרכים :ב( קביעת תכליות ושימושים מותרים

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.6.2003ובילקוט הפרסומים  ,5150התשס־ג ,ענד .1297

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

2247

התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
לתכניות מיתאר ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל׳  ,04-6508564ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה טבריה ,רת׳ טבור הארץ ,טבריה ,טל׳  ,04-6739526וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכניון*,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדווינ בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת ,נצרת .טל׳ -6459200
.04

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מס•
ג10304/״ ,שינוי לתכניות ג/במ03/ו וג.10715/

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נהריה
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאר מקומית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה  -גוש
 ,18146חלקות  262 ,204 ,145במלואן ,ח״ח .348 ,270 ,265
עיקרי הוראות התכנית :א( חילופי ייע1רים בין מגרשים
לצורך התאמת הייעוד לשימוש הקיים בפועל )מקלטים
ציבוריים קיימים בשטה המיועד למגורים( ,כדלקמן (1 :שינוי
ייעוד מאזור מגורים ב׳ ושצ״פ ,לבנין ציבורי ולאזור מגורים
ג׳ מיוחד (2 :שינוי ייעוד מאזור מגורים ב׳ לשצ״פ (3 :איחוד
וחלוקה מחדש (4 :קביעת זכויות והוראות בניה למגורים ג׳
מיוחד ולבניני ציבור :ב; ביטול הפקדת תכנית ג 3942/בשטח
תכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.11.2002ובילקוט הפרסומים  ,5114התשס״ג ,עמי .55
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית.
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נהריה ,נהריה ,טל׳ ,04-9379827
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרתב תכנון מקומי נצרת
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מס׳ ג14270/״ ,שינוי לתכנית ג0/ו.52
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת ,רח׳ נצרת -
גוש  ,16579ח״ח .5
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת אחוזי בניה ושינוי
הוראות בניה לצורך לגיטימציה למבנה קיים :ב( קביעת
זכויות בניה חדשות ,קביעת צפיפות ,מרווחי בניה,
מספר קומות וגובה קיים :ג( קביעת הנחיות בינוי
ועיצוב אדריכלי.

)(2

״תכנית מפ1רטת מסי ג14272/״ ,שינוי לתכנית ג.10630/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת -
 ,16536חלקה  3במלואה.

גוש

עיקרי הוראות התבנית :א( הגדלת סך כל אחוזי הבניה;
ב( קביעת הוראות בניה חדשות בתכנית :ג( הגדלת
תכסית קרקע.
2248

מרחב תכנון מקומי נצרת
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
ג13317/״ ,שינוי לתכנית ג.9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת -
 ,16543חלקה  78במלואה ,ח״ח .118

גוש

עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת התכליות המותרות
לכל ייעוד קרקע :ב( קביעת הוראות בניה :הגדלת צפיפות,
גובה בנינים ואתוזי בניה :ג( קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי :ד( קביעת השלבים וההנחיות לביצוע התכניות:
ה( קביעת הנחיות סביבתיות :ו( הגדלת מספר קומות ואחוזי
בניה לצורך בניית בנין דירות.
הודעת על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.6.2003ובילקוט הפרסומים  ,5198התשס״ג .עמי .2885
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל ,04-6508555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נצרת ,נצרת ,טל׳  ,04 - 6459200וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עכו
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
ג12647/״ ,שינוי לתכנית ג.8031/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עכו  -גוש ,18006
חלקה  39במלואה ,ח״ח  :89 ,38-36גוש  ,18007ח״ח  :63גוש
 ,18015ח״ח  :7גוש  ,18033ח״ח .31
עיקרי הוראות התכנית :א( פירוט לתכנית מיחאר
ג 849/כדי לאפשר את מימושה לצורכי בית הספר לקציני
ים :ב( הקצאת אזורים ועתודות קרקע לשימושים השונים
בתחום התכנית :ג( מתן הוראות המסדירות את השימוש
באזורים השונים בתבנית :ד( קביעת הוראות בניה ותנאים
למתן היתרי בניה :ה( קביעת הנחיות לחזות הבניה :ו(
איחוד והלוקה חדשה.
ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.10.2002ובילקוט הפרסומים  ,5124התשס״ג ,עמי .379
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
 , 5 5 Bוכן במשרדי הועדה
עילית04-650817511טל׳,
המקומית לתכנון ולבניה עכו ,רח׳ ויצמן  ,35עכו ,טלי
 ,04-9956118וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לתוק התכנון
והבניה ,התשכיה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת מס•
ג13788/״ ,שינוי לתכנית ג.8260/

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מתוז הצפון ,דרך קדית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל׳  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית ,טלי
 ,04-6800077וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

מרתב תכנון מקומי בקעת בית הכרם
הודעה

,

)ו(

עיקרי הוראות התכנית :התכנית מגדירה שינוי ייעוד
משטח הקלאי ומאזור מגורים א׳ לאזור מסחרי ולתחנת
תדלוק מסוג ב׳ וכוללת :א( ייעוד שטח לתחנת תדלוק
ולמרכז מסחרי :ב( קביעת הוראות לבינוי ופיתוח
השטח :ג( קביעת תנאים לביצוע התכנית.

עיקרי הוראות התכנית :א( הסטת תוואי דרך :ב( שינוי
בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית ג :8260/ג( שינוי הוראות
בדבר גודל שטח מגרש מינימלי שמותר להקים עליו בנין.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אםי־כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
ג10692/״ ,שינוי לתכנית ג.6564/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה  -גוש
 ,13938ח־ח .68 ,66
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות קיימות להקמת
בית מגורים במבנה קיים על ידי :א( תוספת לסך כל שטח
הבניה המותר :ב( תוספת קומה למותר :ג( קביעת הוראות
בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג13579/״ ,שינוי לתכניות
ג 3700/וג.10523/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגיד אל כרום -
ג1ש  ,19051ח״ח  :80 ,37גוש  ,19052ח״ח 9 ,18 ,3-1ג:
גוש  ,19053ח״ח  :33-28גוש  ,19055ח״ח .93

השטתים הכלולים בתבנית ומקומם :מטולה  -גוש
 ,13213ת־ח  :51 ,47 ,43 ,41 ,35-29 ,16 ,13 ,12גוש  ,13216ח״ח
.23 ,22 ,19 ,18

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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל,
תצור הגלילית ,טל׳ .04 - 6800077

ב ד ב ר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומי! !
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם מופקדות תכניות אלה:

)(2

״תכנית מיתאר מקומית מס• ג4225/ו״ ,שינוי לתכנית
ג0139/ו.
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :נחף ,רח׳ נתף -
גוש  ,19122ח״ת .77 ,59 ,56
עיקרי הוראות התבנית :א( הרחבת שטחים .למבני
ציבור :ב( קביעת הוראות להקמת מבני ציבור :ג( שינוי
ייעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח ושטח לספורט לשטח
למבנה ציבור :ר( הועדה המקומית בקעת בית הכרם
תהיה מוסמכת להוציא היתרי בניה למבנה הציבור
בהתאם לתכנית זו :ה( כל ההוראות שלא שונו בתכנית
זו ייקבעו על פי הוראות תבנית ג0139/ו :ו( תנאים
למתן היתר בניה :הבטחת ביצוע תשתיות ,קביעת
הנחיות סביבתיות.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,כרמיאל,
טל׳ .04-9580693
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 10.10.2003ובילקוט הפרסומים  ,5224התשס־ג ,עמי .4093

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

2249

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳
ג2649/ו״ ,שינוי לתכניות ג0789/ו וג.7025/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,
שפרעם ,טל׳ .04-9502017
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ,10284ח״ח .37 ,36
עיקרי הוראות התכנית :שינוי אחוזי בניה ושינוי בקו1י
בנין צדדי מערבי הקבוע בתכנית ,בחלקה  ,37מגרשים ,37/7
ושינוי ייעוד ממגורים לדרך גישה על ידי :א( הגדלת אחוזי
בניה מ־ 120%ל־ 140%למגרש  :37/7ב( שינוי קו בנין מערבי
במגרש  37/7מ־ 3מ׳ ל־ 0.5מי :ג( שינוי קו בנין מערבי דרומי
הגובל בדרך גישה מם׳  37/10מ־ 3מ׳ ל־ 0מ׳ רק בקומה
ראשונה ,בקומה שניה ובקומה שלישית קו הבנין יהיה  3מי:
ד( שינוי גודל מגרש מינימלי מ־ 450מ״ר ל־ 430מ״ר :ה(
הגדלת מספר קומות מ־ 3קומות ל־ 4קומות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אתר 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,
שפרעם ,טל׳ 7ו.04-95020
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גולן
בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה

נמסרת בזה ה1דעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק החכנון
1הבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג2645/ו״ ,שינוי לתכנית ג.5472/
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלה גמלא,
הדרך הרומית )נצ״מ  - (754:875 .273:750גוש ,200000
ח״ת .4
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד השטח החקלאי
לחקלאי מיוחד בדי לאפשר הקמה של חווה בת לולים
למעלה גמלא.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.2.2003ובילקוט הפרסומים  ,5167התשס״ג ,עמי .1873
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
להתנגדויות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טל׳
 ,04 - 6508518וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
גולן ,קצרין  ,12900טלי  ,04-6969712וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגלבוע
הודעה

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים
הועה

בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ גי׳3596ו״ ,שינוי לתכנית גי.7025,
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שפרעם  -גוש  ,10280ח״ח .81 ,42-40

שפרעם ,רח׳

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח למגורים
לשטח לתחנת תדלוק ולשטח למסחר ומשרדים :ב; שינוי
ייעוד של חלק מחלקה  42בגוש  10280משטח למגורים
לשטח לתחנת תדלוק מדרגה א׳ ושטח למסחר ולמשרדים :ג(
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי
ג13273/״ ,שינוי לתכנית ג׳0,י.66
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טיבה )בעמק( -
גוש  ,23198ח״ח  :1גוש  ,23203ח״ח ו.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד אזור חקלאי
למגורים ,לדרך להרלכי רגל וחלוקה למגרעים :ב( קביעת
התכליות המותרוח לייעוד הקרקע :ג( קביעת הוראות בניה:
מרווחי בניה ,גובה בנין ושטח בניה מרבי :ד( קביעת הנחיות
סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
.8.2003ו ובילקוט הפרסומים  ,5222התשס״ג ,עמי .4030

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדזז המחוזית
לתבנח ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
 ,S04-650855וכן במשרדי הועדה
,
ובשעות 17511טלי
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים עילית
המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע ,עין חרוד ומאוחד( ,טלי
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,

כבנין

מר

בכל

פרט

תכנדני

מחר

דזררמז־ז

מות

עעבזד

נ3גע

על

ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
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רבל

גזערניין

רשמי

לעיין

ברז

בימים

ובשעיר,

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
הודעה

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

ב ד ב ר הפקדת תכניות מפורטות

הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרתי מופקדות תכניות אלה:
)ו(

״תכנית מפורטת מס׳ ג12652/״ ,שינוי לתכנית ג.6493/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בועיינה-נוג׳יידאת
 גוש  ,17553ח״ח .24 ,17 ,16 ,14 ,8 ,6עיקרי הוראות התכנית :שינוי תוואי דרך.

)(2

״תכנית מפורטת מם׳ ג3015/ו״ ,שינוי לתכנית ג.6493/
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :בועיינה-נוגייידאת
 גוש  ,17547ח״ת .8עיקרי הוראות התכנית:
משצ״פ לשטח מגורים.

)(3

שינוי

ייעוד החלקה הנ״ל

״תכנית מפורטת מסי ג13736/״ ,שינוי לתבניות תמ״א
 ,31תמ״מ  ,2ג 850/וג.10848/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגיאר  -גוש
 ,15567ח״ח  :71 ,70גוש  ,15581חלקה  66במלואה ,ח״ח
.8-6
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייע1ד מקרקע חקלאית
לקרקע למגורים :ב( קביעת התכליות המותרות לכל
ייעוד קרקע :ג( קביעת הוראות בניה כגון :צפיפות,
מרוותי בניה ,גובה בנינים :ד( שינוי ייעוד קרקע
חקלאית לצורך בניית  19ית״ד והתוויית מערכת דרכים
אפשרית להשתלבות התבנית בסביבה.

)(4

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
ג894/גו״ ,שינוי לתכנית ג.9466/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנאל  -גוש
 ,15438ח״ח  ,16דו.22 ,
עיקרי הוראות התבנית :הגדלת אחוזי בניה מותרים
בשטח המגורים בהתתשב בטופוגרפיית המבנה היוצרת חלל
קומה מתחת למפלס כביש והכללת שימושי חללים בחלל
בין גג הרעפים לתקרת קומה שניה ,ולניטימציה למבנה
קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
ג.8.200ו ובילקוט הפרסומים  ,5215התשס״ג ,עמי ד9ד.3
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מתוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית 511ד ,1טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרתי ,כפר תבור טל־
 ,04-6772333וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
הודעה

בדבר אישור תבנית מיתאד מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מסי ג3526/ו״ ,שינוי לתבנית ג.6508/

״תכנית מפורטת מסי ג14054/״ ,שינוי לתכניות ג8972/
וג.11929/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגיאר ,רח׳ מג׳אר
 -גוש  ,15575ח״ח .7

גוש

משצ״פ

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנאל -
 ,17368חלקה  52במלואה ,ח״ח .53

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בחלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית והגדלת אזור מגורים מיותד לשם
הגדלת מספר יתירות הדיור :ב( איחוד וחלוקה
בהסכמת בעלים :ג( שינוי ייעוד מדרך לשצ״פ ,ממגורים
לשצ״פ ומשצ״פ למגורים :ד( קביעת הוראות בניה -
הגדלת צפיפות יח״ד :ה( קביעת הוראות לעיצוב ובינוי
אדריכלייים )לענין הצנעת קולטי שמש במסתורי
כביסה(.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתיתים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחיזית לתכנין ילבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יימצא למשרדי
היעדה המקימית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טלי .04-6772333
התנגדות לתכנית לא תתקבל ילא תידין אלא אם כן
הוגשה בכתב .בפיריט הנמקות ובליויי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהז היא מסתמכת.
ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ר9.3.2004 ,

עיקרי
למגורים אי.

הוראות

התכנית:

שינוי

ייעוד

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.6.2003ובילקוט הפרסומים  ,5205התשס־ג ,עמי .3430
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מתוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל׳  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרתי ,בפר תב־ר ,טלי
 ,04-6772333וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי מופקדת ״תכנית מיתאר
מק1מית מס׳ ג14011/״/ ,עינוי לתכניות תמ״א  ,31תמ״מ 2
וג.9344/
השטחים
 .18887ח״ח .42

הכלולים

בתכנית ומקומם :ירכא

-

גוש

2251

עיקרי ה1ראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח ציבורי
פתוח למגורים ב׳ למטרת בניה פרטית :ב( שינוי ייע1ד
הקרקע מאזור ציבורי פתוח לאזור מגורים בי :ג( קביעת
התכליות המותרות לכל ייעוד הקרקע :ד( קביעת הוראות
בניה :ה( קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי :ו( קביעת
השלבים וההתניות לביצוע ,-ז( קביעת הנחיות סביבתיות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי,
עכו ,טל׳ .04-9912621
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

8.7.2003ו ובילקוט הפרסומים  ,5208התשס״ג ,עמ׳ .5537

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל׳  ,04-6508555ובן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון ,טל׳ ,04 - 6760818
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוהים לקהל.
מרתב תכנון מקומי חבל אשר
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
!הבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי ועדת המשנה לתכניות
מיתאר ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אשר
מ1פקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג13209/״ ,שינוי
לתכניות ג ,3956/ג ,3815/ג 12291/וג.1181/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילון  -גוש
 ,18521חלקות  17-4 ,2 ,1במלואן :גוש  ,18523ח״ח ,18-14
 :22גוש  ,18524ח״ח .9 ,8 ,5

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון
הודעה

שינוי ייעוד משטח יישוב כפרי לשטח מגורים ושטח דרך
מוצעת :ג( הסדרת דרך גישה בתיאום עם המערכה הקיימת:
ד( קביעת הוראות פיתוח.

ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה ה1דעה ,בהתאם לסעיף  117לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפזרטת מסי
ג35/ו8״ ,שינוי לתכניות ג 4553/וג.7542/
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סאלד  -גוש
 ,13545ח״ח  :10גוש  ,13547ח״ח .18
עיקרי ה1ראות התכנית :א( תיחום שטח פיתוח לאזור
שירותי דרך ותחנת תדלוק :ב( קביעת הוראות פיתות :ג(
מתן היתר בניה.
עיקרי הוראות התכנית :הגדרת שימושים ותכליות
באזור לשירותי דרך ותחנת תדלוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.3.1996ובילקוט הפרסומים  ,4420התשנ״ו ,עמי .3651
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי 1 ,04-6508555כן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה ,12100
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התבנית :מתן אפשרות להתפתתות
נאותה של קיבוץ אילון לטווח הארוך בתחום הכלכלי,
התברתי ,המגורים ,השירותים למיניהם ונושאים נוספים
הדרושים להתפתחותו ,לרבות בינוי ופיתוח המגזרים
השונים והתשתיות.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי ועדת
המשנה לתכניות מיתאר ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 .17511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה מטה אשר ,דייג גליל מערבי ,טלי -9879621
.04
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חבל אשר
הודעה

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳
ג3098/ו״ ,שינוי לתבנית ג.10988/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל אשר מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג4258/ו״ ,שינוי לתכניות ג 8322/וג.7251/

גוש

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אפק  -גוש ,10159

הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ארבל -
 ,17335ח״ח .9-6

עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מגרש מגורים קיים
הנדרש לצורך יחידות אירוח והסדרת דרך גישה למגרש :ב(
2252

ח־ח

,0—4

סו,

גרש

יליטי,

ח״ח

.6

עיקרי הוראות התכנית :א( יצירת תנאים למתן היתרי
בניה באזור מבני משק חקלאיים ומלאכה באמצעות הגדרת
ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשסיד9.3.2004 ,

זכויות ומגבלות בניה באזור זה :ב( מתן זכויות בניה באזור
מבני משק חקלאיים ומלאכה :ג( קביעת תנאים ומגבלות
למתן היתרי בניה באזור מבני משק חקלאיים ומלאכה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לוחמי הגיטאית -
ג1ש  ,18483חלקות  23 ,22במלואן ,ח״ח ,35 ,26-24 ,21-19
 ;36גוש  ,18783ח״ח .56 ,54-52 ,47 ,46 ,42-36 ,33 ,17

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד״נ
גליל מערבי ,טל׳ .04-9879621

עיקרי הוראות התכנית :א( יצירת מסגרת תכנונית
,.
להטמנת פסולת גושית ופסולת בנין בהתאם להוראות
ולתשריט תברא  ;16ב( שיקום מחצבת כורכר קיימת :ג( מתן
הוראות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות העבודה
והפעילויות :ד( קביעת התכליות המותרות :ה( קביעת תחום
מגבלות בניה :ו( הנחיות והוראות לשמירת איכות
הסביבה.

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

מרחב תכנון מקומי תבל אשר
הודעה

התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
להתנגדויות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טל׳
 ,04-6508518וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מטה אשר ,ד״נ גליל מערבי ,טל׳  ,04 - 9879621וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פחותים לקהל.

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה .התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל אשר מופקדת ״תכני-ת מפורטת מסי
ג13167/״ שינוי לתכניות ג/תמ״א/ו ,3תמ־א ,22/תמ״מ,2/
ג ,5555/ג 7189/וג.7568/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש  ,18365ח״ח
 :11ג1ש  ,18425ח״ח  :9-7גוש  ,18427ח״ח ו.11 ,6 ,5 ,2 ,
עיקרי הוראות התכנית :א( ייעוד קרקע לפיתוח והקמת
מאגר למי קולחין מטוהרים ומיתקני התפלה נלווים :ב(
הסדרת ייעוד השטחים על פי מצב קיים בשטח )תיקוני עובי
קו לתכנית קודמת(.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתיתים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין אי בכל פרט תכניני אחר הריאה את עצמי נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיים פרםימה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתוגים ,למשרדי
הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יימצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד״נ
גליל מערבי ,טלי .04-9879621
התנגדית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העיבדות שעליהן היא מסתמכת.

מרתב תכנין מקומי חבל אשר
הודעה

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27,12.2002ובילקוט הפרסומים  ,5150התשס״ג ,עמי .1300

ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הידעה ,בהתאם לסעיף  117לתיק התכנין
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מפורטת מם׳
ג11183/״ ,שינוי לתכניות תמ״א ,16/ג860/ו וג68/ו.4

ילקוט הפרסזמים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

מרתב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
ג1140/ו״ ,שינוי לתכניות ג 4252/וג.4520/
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :רמ1ת מנשה -
גוש  ,12381חלקות  17 ,14במלואן ,ת־ח  :13-11 ,8 ,5 ,4גוש
 ,12382ח״ח .16 ,12 ,10 ,8 ,7
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד תח1ם התכנית
מייעוד חקלאי לאזורים המיועדים למגורים ,לשטח ציבורי
פתוח למבני ציבור ,לשטח פרטי פתוח .לספורט ,לדרכים,
לרתובות משולבים ולשבילים ,לדרכי שירות ולתניות
ציבוריות :ב( תכנון שכונת מגורים חדשה בת  138ית־ד :ג(
קביעת הנחיות ותנאים מחייבים להגשת תכנית בינוי
ותכנית פיתוח :ד( הסדרת דרבי הגישה הציבוריות
ליישוב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.6.2002ובילקוט הפרסומים  ,5066התשס־ב ,עמי .2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
לתכניות מיתאר ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל׳  ,04-6508564וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל׳  ,04-6520038וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות

נמסךת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדות תכניות אלה:
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)ו( ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג2452/ו״ ,שינוי לתכנית
ג.12052/

הודעה יעל הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.3.2003ובילקוט הפרסומים  ,5166התשם״ג ,עמי .1836

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סח׳נין  -גוש
 ,19289חלקות  40-38 ,33-30 ,28-4 ,2במלואן ,ח״ח ,3
 ;56-54 ,44 ,37גוש  ,19321תלקות ,247-242 ,173-171
 249במלואן ,ח״ת  :267 ,266 ,248גוש  ,19322חלקות ,166
.t17,
260
במלואןח״ח ,170 ,168 ,165 ,163 ,161

התבנית האמורה נמצאת במשרדי ה1עדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  :17511טלי  ,04 - 6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,סחינין ,טל• ,04-6746740
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לקרקע למגורים :ב( קביעת התכליות לכל ייעודי
הקרקע :ג( קביעת הוראות בניה :צפיפות ,מרווחי בניה
וגובה בנינים :ד( קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי:
ה( קביעת הנחיות סביבתיות.
)(2

״תכנית מיתאר מק1מית מס׳ ג13699/״ ,שינוי לתכנית
ג.6342/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סח׳גין ,רח׳ סחינין
 גוש  ,19270חלק1ת  132 ,131במלואן ,ח״ח ,13 ,10 ,7.130 ,126 ,121 ,119 ,102 ,100 ,97 ,95 ,30 ,14

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה

)(1

.04-6746740

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם p
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
ג׳2427,ו״ ,שינוי לתכניות תמ״מ ,2/ג1057/ו ,ג ,9206/ג^804/
ג 3842/וג.1232/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר חנא « -וש
 ,19412חלקוה  18-14 ,12-10במלואן ,ח״ח ,23 ,19 ,13 ,9 ,3
 :39 ,36 ,29גוש  ,19414חלקות  30 ,3במלואן ,ח״ח :104 ,68 ,4
גוש  ,19428ח״ח .7
עיקרי הוראות התבנית :שינוי ייעוד שטחים חקלאיים
לייעודי מגורים ,שטחי ציבור ,שטחים פתוחים ,שטחים
משולבים

עיבורי

ומגורים.

שינוי

ייעוד

קרקע

ו ר ז ד נ ו ן מחדש

של התכנית המאושרת אשר תכלול תיקונים למערך
הדרכים )ביטול דרכים והצעת דרכים חדשות( וייעודי
הקרקע בתחום תכנית מאושרת.
2254

״תכנית מפורטת מם׳ ג12880/״ ,שינוי לתכנית ג.7609/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין מאהיל  -גוש

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד ממסחר
למלאכה במגרשים  77ו־ 78ושינוי ייעוד משטח ספורט
לדרך :ב( שינוי ייעוד מסחר לתעשיה ומלאכה :ג( שינוי
ייעוד משטח ספורט לדרך :ד( העברת צומת מעגלי,
באזור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכף על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מלום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי זאועדה
המתיזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,םח׳נין ,טל־

ב ד ב ר הפקדת תבניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדות תכניות אלה:

 ,16939חלקה  74במלואה ,ח״ח ,173 ,87 ,85 ,78 ,77
.180
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור חקלאי
לאזור מגורים :ב( הרתבת דרך קיימת :ג( קביעת הוראות
וזכויות בניה. .
)(2

״תכנית מפורטת מם׳ ג4173/ו״ ,שינוי לתכנית ג.9607/
השטתים הכלולים בתבנית ומקומם :יפיע ,רח׳ יפיע -
גוש  ,16876ח״ח .14
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בהודאות וזכויות
בניה למתן לגיטימציה לבניה קיימת :ב( שינוי באחוזי
שינוי בקווי בנין :ד( שינוי במספר הקומות
בניה:
וגובה הבנין :ה( שינוי ייעוד מאזור מגורים א•
למגוריט גי.

בל מעוניין רשאי לעיץ בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתותים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לתוק ,רשאי
•להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצית עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח׳ ציפורן
 ,5נצרת עילית  ,17000טל׳ .04-6468585
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
!הבניה ,הו«זכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳
ג2762/ו״ ,שינ1י לתבנמת ג 6430/וג.9607/
השטחים

הכלולים

בתכנית ומקומם :יפיע

 ,16879חלקה  67במלואה ,ח״ח .93 ,80 ,72 ,66

-

ג!ש

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

עיקרי הוראות התכנית :הסטת תוואי דרך מסי  5צפונה
בהתאם לקירות תומכים קיימים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.6.2003ובילקוט הפרסומים  ,5194.התשס״ג ,עמי .2781
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל׳  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח׳ ציפורן  ,5נצרת
עילית  ,17000טל׳  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חקלאיים ושטח לצורכי ציבור לדרך ,מדרך לאזורי משק
חקלאיים ואזור מגורים ומשטח לצורכי ציבור לאזור
מגורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
.7.2003ג ו ובילקוט הפרסומים  ,5208התשס״ג ,עמי .3539
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מתוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,ד״נ מעלה הגליל,
מעונה ,טלי  ,04-9979659וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
הודעה

מרתב תכנון מקומי מעלה נפתלי

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בי במשרדי הועדה המתיזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳
ג3109/ו״ ,שינוי לתכנית ג.2204/

הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)(1

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  100לתוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות 'וומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,ד״נ
מעלה הגליל ,מעונה ,טלי .04-9979659
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת,

מרתב תכנון מקומי מעלה הגליל
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג3111/ו״ ,שינוי לתכנית ג.2180/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חוסן  -גוש ,19896
ח״ח .7 ,6 ,4-2
עיקרי הוראות התכנית :א( תיקון תוואי של דרכים מסי
 ,36ד5

י־8ג

בחיהון ,ב (

שינוי

ייעדר

קרקע

כד«זור בובגי

בזשק

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג13310/״ ,שינוי לתכנית
ג.3434/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות-תרשיחא

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שומרה  -גוש
 ,19834ח״ח  :13 ,11גוש  ,19845ח״ח  :10 ,6גוש  ,19846ח״ח ,7
.13 ,8
עיקרי הוראות התכנית :א( מתן אפשרות להקמת אתר
לאירוח בפרי במושב שומרה :ב( שינוי ייעוד קרקע משטח
יישוב כפרי לפי תמ״מ  2לאזור תיירות ונופש ,לשטח ציבורי
פתות ולדרך :ג( קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע:
ד( קביעת הוראות בניה :ה( קביעת הנחיות ארכיטקטוניות,
עיצוב והשתלבות בנוף ובסביבה.

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

 גוש  ,18738ח״ח .15עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת אחוזי בניה מ־45%
ל־ :70%ב( קביעת מערכת דרכים.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.8.2003ובילקוט הפרסומים  ,5224התשס״ג ,עמי
.4096
)(2

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג13338/״.
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות-תרשיתא
 ג1ש  ,18595חלקה  12במלואה ,ח״ח .23עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות בניה
בחלקה  :12ב( הגדלת שטח כל דירה מ־ 60מ־ר
ל־33ו מ״ר :ג( שינוי קו בנין צדדי לכיוון חלקה 31
מ־ 3מ׳ ל־ 0מי :ד( שינוי אחוזי הבניה בחלקה  12נו־
 40%ל־.92%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.8.2003ובילקוט הפרסומים  ,5224התשס״ג ,עמי
.4096

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04-6508555ובן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,רח׳ האורנים .1
מעלות-תרשיחא ,טל׳  ,04-9978030וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתיתים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס
ג12403/״ ,שינוי לתכניות ג 6886/וג.11847/
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :כאב1ל  -גוש
9&09ו ,ח ״ ח ס ו .
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עיקרי הוראות התכנית :א( הרחבת שטח לשירותי דרך
שאושר בתכנית ג :6886/ב( שינוי ייעוד מקרקע תקלאית
לשטח לשירותי דרך :ג( קביעת הוראות וזכויות בניה ,קביעת
אופי הבינוי והסדרי תנועה וחניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.6.2003ובילקוט הפרסומים  ,5205התשם״ג ,עמ׳ .3434
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מהוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל ,תמרה  ,24930טלי
 ,04-994122וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ה בשבט התשס״ד )דו בפברואר (2004
יגאל שחר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מחוז

בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מסי 214/03/2״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,רובע  ,6רת׳
שחמון  -גוש ) 40077לא מוסדר( :גוש ) 40094בהסדר( :גוש
) 40096בהסדר( :גוש  ,40014ח״ח ו.
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
רובע מגורים מס׳  6על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים ,שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.1.2003ובילקוט הפרסומים  ,5154התשס״ג ,עמי .1379
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרים ,רח׳ התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אילת ,רד׳ חטיבת הנגב  ,1אילת ,טל׳ ,08-6367114
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר טוביה
הודעה

בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מסי 53/101/02/8״ ,שינוי לתבניות 101/02/8
י־44/03/8ו.
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עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תכנונית
לסלילת דרך מקומית ,המחברת את צומת כנות לכביש מסי
 ,3922על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע
הדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.8.2003ובילקוט הפרסומים  ,5224התשס״ג ,עמי .4099
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מתוז הדר1ם ,רה׳ התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר טוביה ,באר טוביה ,טל׳  ,08 - 8503404וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתותים לקהל.

הדרום

מרחב תכנון מקומי אילת
הודעה

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קטע המחבר
מכביש עוקף בני עייש לכיוון בצרון  -גוש  ,486ח״ח  :56גוש
 ,489ח״ח ו :22 ,20 ,גוש  ,2758ח״ח  :1גוש  ,2764ח״ח  :2גוש
 ,2765ח״ח  :10 ,9גוש  ,2774ח״ח  :19 ,14 ,13גוש ,2775
ח״ח .4 ,1

מרחב תכנון מקומי שמעונים
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳
03/7׳2/381,״ ,שינוי לתכנית .381 /03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקימם :תל שבע ,שכ׳ 15
 גוש שומה מם׳  ,52ח־ח  :2גוש שומה מס׳  ,30ח־ח :1מגרש  29בהתאם לתכנית ד.381/03/
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנוניה להקמת
שטח לבניני ציבור על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת
זכויות ומגבלות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לתוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח׳ התקוה ,4
באר שבע  .84100העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים .שררות ,טלי -6899696
.08
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברית שעליהן היא מסתמכת.
כ״ה בשבט התשס״ד ) 17בפברואר (2004
דוד )דוד!( כהן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

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 מנהל עזבון
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  67להוק הירושה,
התשכ־ה ,1965-כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה ,לצו
קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון,
הרשם לעגתי ירזשה בירושלים ,רח׳ יפו 6ו ,2ירושלים
מסי
תיק

שם המנות/ה

ירושות

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

וינשטוק יפה

1/8424

רונדל חיים

 03/08/2003רונדל מלכה

1/8425

סולומון ברונשטיי  17/07/2000דיינה ברונשטיין

1/8426

ביקסון דבורה

 11/12/2003ביקסון נממיה

1/8427

בן שושן רותי

 24/03/2003בן עמי עליז

1/8430

אדלשטיין רוזנה

 02/05/1996אדלשטיין טומש

1/8431

יוסיפון רננה

 10/07/1996יונתו יוסף

1/8433

צמח יהודה

 05/12/2003דדון)צמח( אפרת

1/8435

וקנין חנניה

 17/10/2003וקנין מסעודה

1/8436

לוי גרציה

 24/06/2003לוי יעקב

1/8437

גרומן מסעודי

 17/08/2003אור רחל

1/8438

קוטקובסקי ליאה  26/10/2003קוטקובסקי רינה

3/8183

תמיר ראובן

 01/04/2002כהן יוסף

1/8440

שטריט מכלוף

 05/08/2002שטריט חנה

1/8442

שוחט סלים

 05/03/1996שוחט עזרא

1/8443

קלצקו גבריאל

 08/11/1998קלצקו באכער יונ

1/8447

מזרחי יצחק

 27/01/2002מזרחי מזל

1/8448

וולקוביץ אנה

 30/07/2003שאומן דני

1/8449

צפתי חנה לאה

 08/12/2003צפתי יוסף

1/8450

מרקסון מרדכי

 11/12/2003מרקסון פרידה

1/8452
1/8453

גנאסייה פולט אנ 29/12/2003רומן אילנה
נסוקרון מכלוף

1/8428

נימברגר אנזריק

1/8429

 22/07/1997שוקרון אורלי)לי<

1/8459

ווייץ רחל

 23/08/2003ווייץ חיימ יצחק

1/8460

ווייץ שאול

 09/08/1971ווייץ חיים יצחק

1/8461

לייבי אירנה

 20/08/2003לוי רוברט

1/8462

רוזן טוני

 07/05/2003רוזן דוד

1/8464

שבו יוסף

 08/12/2003שבו דוד

1/8468

סיילס יעקב

 04/08/2003בובליק רונית

1/8469

כראזי אשר

 12/01/1991כראזי רחמה

1/8470

בוקינסקי ברוך

 14/12/2003לייב בוקינסק ארי!

1/8472

דוד לוי

 25/08/2003דוד רחל

1/8473

כהן יהושע

 29/07/2002כהן אסתר

1/8476

אפרים סוניה

 12/03/1992טוביה יפה

1/8477

לוט נפתלי

 01/04/1995לוט וולף קתרין א

ילקוט הפרסומים  .5280ט״ז באדר התשםיד9.3.2004 ,

 13/06/1998נימברגר אלכסנדו

הלן פאולין מאייר  01/11/1999קיו אווליממיי

1/8432

גולדצויג סובה

1/8434

 03/04/2003גולדצויג רון

יגן הדסה )אסתר  06/04/2003יגן אברהם

1/8439
2/8086
1/8441
1/8444

אדריסמואל

 02/12/2001אדרי מיכאל

שוחטנסירה

 19/11/2003שוחט עזרא,
 05/12/2002פנחס אורית

פנחס שרה

1/8445

 05/01/2004ברקוביץמרים

1/8423

צוואות

נימברגר סרנה )שו 24/11/2003נימברגר אלכסנד!

 25/09/2003סיון עליזה

סיון עמירם

1/8451

 09/12/2003טחורש מאיר צבי

טחורש צביה

1/8454

 24/04/2002יהודית קליו

רוזנטל אריק

1/8455

 26/07/1999יהודית קלין

הדויג רוזנטל

1/8456

 20/05/2003בן שטרית שושנה

ציון סעידה

1/8457

 14/09/2003בן שטרית שושנה

ציון נורי
אביזוהר יחזקאל  28/01/2002אביזוהר שבתאי

1/8458
1/8463

ניר ברברה גיאו

1/8465

גיאת חיים

1/8466

 30/12/2003מזרחי רחל
 30/09/2002ש1וד פייר

שווד מרגוט

1/8467

 08/01/2002שורש יהודית

דיין עקיבא

1/8471

 25/12/2003אורנשטיין תמר

אריאלי שושנה

1/8474

 15/11/2003אלברטיןחן

עבודי עבודי

1/8475

 01/09/2003האוניברסיטה העב

יפה ויינברג לוטי  25/08/2003ארגוב ציונה

ירושות וצוואות
לוי בת שבע
1/8446

 08/10/2003לוי עזרא
ב ת ־ ש ב ע א ב ר ך בר-טוב ,ר ש ם

הרשם לעניני ירושה בתל אביב ,רה׳ השלושה  ,1י ד אליהו
מם׳
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

ירושות

הפטירה

שם המבקש/ת

פרידמן רוני

 04/04/1998פרידמן מאיר

1/54704

שורץ צבי

 13/11/2003שורץ דוד

1/54706

פוזילוף צפורה

 05/03/1954פוזיילוב פנחס

1/54708

גלבר אנה

 14/07/2000אתגר מרים

1/54709

גלבר נפתלי

 17/03/2002אתגר מרים

1/54698

1/54711

גרש יפה

 15/09/1991גרש טבריו

1/54712

שאולביץ צפורה

 01/10/2003בן שעיה חוה

1/54713

אדלשטיין לאה

 23/04/2003אבן-חן אפרים

1/54714

יונגרשטיין אווה  06/06/1986יונגדשטיין רפאלר

1/54725

יונגשטיין גריגורי  17/12/1997יונגשטיין רפאלה 1
 22/10/2003שטיין יעל חנה
שטיין אילה

1/54728

כץ ניקולה

1/54731

ליברמן משה

 19/03/1991ליברמן לימור

1/54732

ליברמן זהבה

 24/10/2003ליברמן לימור

1/54737

כהן מרים

 20/09/1987כהן אברהם

1/54739

פדל שלום

 14/11/2003פדל לילי

1/54716

1/54729

 14/04/1999ישראל אדית

זימנד קרולנדה הי  23/08/2003זימנד אריה

2257

הרשם לישעי יחשה בתל אביב ,רזז׳ השלושה  ,2י ד אליהו
)המשך(
מס׳
תיק

מסי תיק שם המנוח/ה

ירושות
1/54750
1/54751
1 /54755
1/54757
1/54759
1/54760
1/54762
1/54763
1/54766
1/54767
1/54770
1/54774
1/54775
1/54777
1/54780
1/54781
1/54783
1/54786
1/54787
1/54788
1/54789
1/54790
1/54791
1/54793
1/54794
1/54797
1/54800
1/54807
1/54808
1/54809
1/54810
1/54811
1/54812
1/54814
1/54816
1/54817
1/54818
1/54820
1/54821
1Z54828
1/54829
2258

שם המבקש/ת

1/54832

קלמי משה

 27/02/2003קלמי איבו-יצחק

1/54834

קמר חסקל

 23/02/2002קמר גולדה

1/54835

תפרי אסתר

 25/11/2002גביש רעיה

1/54836

חפרי אליהו

 29/09/2003גביש ףעיה

חיימוביץרבקה

 02/12/2003חיימוביץ יחיאל

1/54837

אשכנזי פפו פני

 06/08/2003בנימין רינה שרה

קצב שי)יעקב(

 29/05/2003קצב ל י ד

1/54838

פפו משה

 18/09/1995בנימין רמה שרה

טוב משה

 05/05/2003טוב רחל

1/54840

זליג ארזה

 25/11/2003זליג יהודה

דנו! חנה

 16/10/2003ז־נון יהודה נסימ

1/54841

פרנק צפורה

 14/09/2003פרנק יעקב

 18/09/2003דוד מוני

1/54843

לוי דנה

 14/11/2003לוי ליאור

בטוניאשווילי מל  14/02/2003בטוניאשווילי יוס

1/54846

כרמל חיה

 14/11/2003כרמל מאיר,

חרדון אברהם

 16/03/2003מור-אלןחרדון אוו

1/54847

בצרוי עבדללה

 19/09/2003בצרוי אליהו

דנוך סלם

 28/09/2003דנוך שמעה

1/54850

הלפרן רינה

 01/10/2003קלושינר יהודית

עיני ד1רסה

 29/12/1992עיני שלמה

1/54851

סדרינה יצחק

 05/11/2003סדרינה אילנה

וולףחוה

 24/12/2002בן שלום זיוה

1/54853

סעיד גזל

 23/06/2003סעיד יעקב

1/54855

ליפשיץ רחל

 09/12/2003גרינמן ירימיה

בלייחנה

 15/09/2002בליי בצלאל

1/54857

הירש אלישבע

 27/02/2003איזיקוביץ תמרה

גורפילאלה

 30/11/2003גורפיל קולי!

1/54860

ארטשטיץ שלמה  18/12/1978ברפמן-ארטשטי ד!

שם המנוח/ה

1/54740

תאריך
הפטירה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

ויספפיר בריינדיל 28/09/2003סטרול חיה

דוד לבנה

גרוספלד כרמלה  06/11/2003קלינר אבי

ששון מדודי סבינו  28/10/1990עזר מורסקו סוניר
איזנשםיין חיים

 15/01/1973אייזנשסיין יעקב

פנחסי מרים

 05/09/2003פנחסי דן

יששכרוב סופיה  14/03/1997יששכרוב נעם

1/54861

בנדט מור

 01/12/2002בנדט שושנה

1/54862

שפודקר סופי

 22/11/2001פנקר רבקה

1/54865

פיירמן פרומה

 26/04/2003להב שושנה

1/54870

סיון עמיחי

 19/09/2003סיון גרשון

פריד שלמה בן צי  09/10/2003פרדמן צילה

טרלר אלכסנדר

 21/08/2003טרלר אליסה

1/54871

גרינברג אליהו

 03/05/1994גרינברג הדסה

1/54873

קפלו לילי

 01/11/2003קפלן מריס

אקרמן יוסף

 23/03/2003פוקס חוה

1/54875

אהרוני אפרים

 26/10/2003ניימן רחל

אקמלו

 11/07/1989אק צילה

1/54878

אהרוני בלה

 03/07/2002ניימן רחל

גיניגרברוך

 04/11/2001פרידוולר גני אלה

1/54881

לבוביץ אטילה

 16/11/2003לבוביץ איליאנה
 04/05/1994זלץ רחל

שיבר צביה

 23/07/2003שיבר יעקב

מירון שושנה

 21/11/2002מירון יצחק

הופמן מנדל

 24/07/1992הופמן מרגריטה

קופל זדה מאיר

 11/06/1979מורד שוטי

ברש ברור

 06/10/2002ברש עמליה

קריץברכה

 12/11/2003קריץ אברהמ מכא

אריאלידן

 18/11/2003אריאלי בתיה

זליגמןיוסף

 02/10/2003זליגמן מרים

פקציאזש מיקולא  07/12/2003שועלי רחל
קיפניסאסתר

 07/08/1992מילצ׳ינה מרי

אביעס קאריו קלו  18/06/2003אביעם תומר
נושיח יעקב

 24/06/2002משיח דוד

ירמיאש סוסנה

 27/06/2003יוסיף לודווי ירמי

אבלאסי סעדו

 13/08/2003אבלאסי לביבה
 23/11/2003מלמד וינקה

חביב סלציה
היקרי משה

 23/01/2001היקרי אורן

פרידמן איליה

 15/11/2003פרידמן רוזליה

מאיר אודי
בוהארון עמ1ם

 26/11/2003מאיר אליהו
 19/12/2003בוהארון דורית

1/54883

זלץ יהושע

1/54884

מנישריאן עיזת עק  13/11/2003מנישריאן אליהו

1/54885

נאמור עבד אל פת  03/09/1967עבדאלפתאח נס ג׳

1/54890

פלדמן שמואל

 30/09/1991פלדמן יחיאל

1/54894

אדלר יהודית

 12/10/2003אדלר מתתיהו

1/54897

שלם מיכל

 14/11/2003שלם אברהם

1/54900

שמרוסברג אהרן

 04/11/2003שטרוסברג מילכה

1/54901

רוקסר אגדס

 11/08/2003אמריי פרזאנה

1/54902

אלדואי חיים

 15/11/2003מ ת ל ניצה

1/54904

פיליפ פאולינה

 14/09/2003דן ברק

1/54905

קלנר אלכסנדר

 04/09/2000קלנר אולגה

1/54906

עבודי יצחק

 20/11/2002בצלאל דליה

1/54907

עבודי נעימה

 01/03/2000בצלאל דליה

1/54908

אהרנוב יעקב

 07/07/2003אהתוב חיה

 • 1/54909עומר נעמי

 01/10/2003אבישי יונה

1/54910

ברגר אלכסנדר

1/54911

מורציאנו אלברמו 12/07/2003

1/54914

ביציק אהרון

 1/54915אנגל שמעון

 14/01/1995רש יונה
מרציאנו מסעודה
 24/06/200Jרעיף חנה
 20/07/2005אנגל דוד

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר החשס״ד9.3.2004 .

הרשם לעניני ירושה בתל אביב ,רוז׳ השלושה  ,2י ד אליהו
)המשך(
מם־
תיק

תאריך
שם המוזז/ה

הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
 28/10/2002ד ל ל כרמל

1/54916

דלל טפחה

1/54917

אברמוביץ יצחק ו6/02/2003ו אברמוביץ עדה

1/54918

תורגמו יצחק

 03/11/1997תורגמן פרחה

1/54919

רחצה ישראל

 02/06/1990פלג זהבה

1/54923

בוסקילה שמעון  16/11/2003בוסקילה מריס

1/54927

מאירוביץ יחזקאל 08/11/2003סאירוביץ אתי

1/54928

תאיה ויקטוריה

1/54929

ב ת ר מקסימיליאן  05/05/2002ב ת ר אסתר

1/54931

מור משה

 02/09/2002מור אביבה

1/54933

מנסור חיים

 29/05/2000מנסור אליהו

1/54934

בן שמעון רבקה

 10/09/1996אקובס רחל

1/54935

שהרבני סלים

 30/09/1995שהרבני ויקטוריה

אוויג שלמה

1 21/04/1999קסלר אלישבע

1/54936

 26/06/2003משיח נעמי

צוואות

מסי תיק שם המנוח/״ה

תאריך
הפטירה

שט המבקש/ת

1/54743

מרקוביצי רחליה  04/07/1993נגריאנו נזירוו אלנ

1/54744

קפלן שמשון

1/54745

בן צבי מיכאל

 25/09/2001רותם נוגה
 13/11/2003בן צבי זיו

1/54746

בלגור רפאל

 11/08/2003בלגור עירית

1754747

גפנר ססניסלב

 14/01/2000גפנר אלינה

1/54748

ברנדר גדי

 26/11/2003סימון גיולייסה

1/54752

שנוולוביץ ראובן  05/08/2003בית מדרש חזון אי

1/54753

שמולוביץ וזסיה

 29/10/2003בית מדרש וחוו אי

1/54754

חבילי שמחה

 30/07/2002אוקשי מירב

1/54756

יוסף גורג׳י

 19/11/2003יוסףיצווק

1/54758

כהן יוסף

 06/08/2003בכר חנה

1/54761

קדוש וקטוריה

 26/11/2003פזרקרסמדר

1/54764

לוין בצלאל

 27/11/2003ששוו ריקי)רבקה>

1/54765

עיני אליהו

 14/10/2003עיני שלמה

1/54768

עמבר חביבה

 22/12/2003חדד יצחק

1/54769

בלזה אירנה

 07/11/2003אגמון חגי

1/54771

לובל קלרה

 06/09/2003דויטש מומס

1/54772

פניאל משה

 08/11/2003פניאלאהוד

1/54773

שהם מרדכי

 26/12/2003שהם רות

1/54776

רוזנצויג ברכה

 04/12/2003דקל זאב

1/54778

אברהם יצחק

 01/07/2000אברהם םנשה

1/54779

חיים יוסף

 04/12/2003חיים תקווה

1/54782

פינקל יוסף

 27/12/2003פינקל דרור צבי

1/54784

גולן זאב

 01/12/2003גולן מרים

1/54792

קלפנר אולגה

 20/10/2002הופמן מרגריסה

נסים מיכל

 08/11/2003משתיק שושנה

3/20669

נדב יצחק

 26/12/1999נדב יונה

1/54699

אלקס דינה

 11/12/2003ניצן שושנה

1/54700

נודל שושנה

/08/2003ו 3נודל משה

1/54701

קלסנוביץ ליב

 30/11/2003בן ארי גבי

1/54702

עיני מרדכי

 19/11/2003עיני סרים

1/54703

שרוק מילי

 15/01/2001שתק פטר

1/54705

דיין גולנדם

 29/11/2002פטל זהבה

1/54707

נודל צבי

 24/12/1993נודלמשה

1/54710

ברומברג משה

 04/06/2003ברומברג רחל

1/54715

מנטל ברמה

 02/08/1992מנטל דבורה

1/54795

1/54717

טרנר אליעזר

 06/12/2003טרנר יונית

1/54718

שליו דורה

 06/09/2003נכטטוני

2/43115

1/54719

לוי רות

 05/12/2003לוי עפר

1/54720

נר יוסף

 28/02/1999נר אסתר

1/54721

קופלוביץ שמעון  22/11/2003שפרן חיים

1/54796

נויבורגר שטפני  2/2003ו 07/בוברמן רות רבקה
סעז־ון אלי
 13/06/2002סעדוןחנה

1/54798

אלוני חיים

 03/10/1996אלמי הניה

1/54799

שמידס ישראל

 10/08/2003שמידס אהובה

1/54801

מעטו מסעודה

 23/09/2003מעטו סבח

1/54802

סרדס אברהם

 22/06/1992סרז־ס מתילדה

1/54803

קרש אליאש

 22/11/2003קרש גיא

1/54804

זורובסקי רבקה

 27/11/2003ז׳ורובסקי יהודה

1/54805

נאור יהודה

 28/09/2002רייזברג רחל

1/54806

פרקש לאופולד

 28/07/2003פרקש יעל

1/54813

קראוס אלדד

 11/10/1998קראום הלנה

1/54815

מבשב ארקדי)אהו 06/03/1994מבשב יורי
בן צבי זהבה

1/54722

יוסף סילביה

 03/12/2003שמידמ אני ז־וליי

1/54723

איזיקוביץ חייה

 01/11/2003אנשל מרקו

1/54724

שטיין צבי

 14/11/2003שטיין יעל חנה

1/54726

ריטר לאה

 19/05/2003אלדן רחל

1/54727

רוזנשטיין אריק

 20/09/2003רוזנשטיין ארנה

1/54730

רפופורט אסתר

 12/12/2003דגן חוה

1/54733

שטרן הלנה)לאה  15/01/2003שטרן עודד

1/54734

סולומון יעקב

 18/11/2003בנין רזיאל

1/54819
1/54822

1/54735

טויק נדימה

 07/10/2003צמח שמחה

חיימוב צבי הנר י  20/12/2003מיל1סינ1בה א דנ

1/54736

לרנד דב

 15/11/2003ל ת ר אסתהאטא(

1/54823

לביא טוביה

1/54738

ודובסקה פרימס  30/03/2001סטרלין אילנה

1/54741

פלס הנריאטה

 1/54742כהן סלח אהרן

 17/09/2002יוסף ג׳וי יצחק
 16/12/2003כהן ג׳וליט

ילקוט הפרסומים  ,5280ט׳־ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

1/54824

 19/04/2003קרן אורלי חנה
 04/11/2003לביא חנה

כהן זיגו

 10/10/2003כהן פני

1/54825

גולדנברג יוסף

 27/09/2002גולדנברג מרים

1/54826

לוי יהודית

 16/12/2003אשרי גדעון

1/54827

פכט ישראל

 19/11/2003פכמ שוניה
2259

הרשם לעניני ירושה בתל אביב ,רח׳ השלושה  ,2י ד אליהו
)המשך(

מם•

תיק

מס תיק שם המנוח/ה
שם rvnunn

תאויך

הפטידה

שס המבקש/ת

צוואות
1/54830

ספקסרמןאניה

 04/11/2003מלניק גניה

1/54831

ארן ישראל

 11/10/2003ארן אופירה

1/54833

ביכמן תייס יוסף  15/12/2002ביכמן אסתר

1/54839
1/54842
1 /54844
1/54845

הוימן הלמ1ט שמו 22/11 /2003קציר אריה
נפתלי לאה

 21/04/1993נפתלי אליהו

שטרנפינקל נחו א  25/11 /2003קפלו רחל בתמה
חקאקזדהמחדי  05./11/2003כהן בשר רחל

,1/54899

אוציסלוולקו

1/54903

כ ץ נמה

 22/12/2003כץ זלמן

1/54912

שלום יוסף

 29/10/2003שלום דוד

1/54913

מרדו צבי

 13/05/1990מור דוד

1/54925
1/54926

שנפ סופיה

 13/12/2003סאלסמיכאלה

חגאני רחמים

 14/12/2003חגאני ניסיס

אברהמ פאולה

 02/12/2003אברהם שמואל

1/54849
1/54852

סגל רחל

 20/01/2003זרחה-פיימן אלה

1/54932

1/54854

לאופרסבינה

 15/08/2003לאופר.אברהם

1/54856

גחמן מאיר

 21/11/2003אביטבול חסיה

1/54858

מלריצחק

 11/05/2000יוסף)מל 0יפה

2/50130

פרידמן משה

 24/06/2003שוואב גרטה

2/52731

ורסאנו אסתר

 05/06/2003ורסאנו משה

2/54196

דוד-דויטש דפנה 0/2003ו 03/דוד ויויאן

2/54300

וינקלד פנינה

 04/12/2003שפח שושנה

1/54863

כהן מלכה

 01/12/2003גאון יצחק

/54864ו
1/54866

הופשטסראויגן  21/02/1993הופשסטר אליזבם
זילברברגאנה

 04/05/1998קופלמן יהודה

1/54867

!משסיין אברהם־ 06/05/1995קניסלנחמה

1/54868

 27/07/2003קניטלנחמה

ומשטין רבקה

1/54869

קפליסקי הרצל

 10/07/2003קפלינסקי חנה

1/54872

וולפמגרברנרד

 28/10/2003גרוס יעקב

/54874ו

פלאוס גולדה

 04/04/2003פלא1ם צבי

1/54876

בן חואיה סותמו  07/06/1994בן חויה שמואל ר

1/54877

הורביץ מנחם

 24/09/2003הורביץ תמר

1/54879

שיף הדברט

 11/07/2001שיף הלן

1/54880

מריש אירמה

 30/05/2003עוזיאל דותי

1/54882

גלריונה

 08/09/2003חגי זיו

1/54886

וייסר אברהם

 28/10/2003משה שלומית

1/54887

סריימןפנחס

 04/06/1998טריימן פלה

1/54888

קרלינסקי גריגור׳  22/03/2003קרלינסקי גלינה

1/54889

וינוקור אהרן

 03/07/2001ומקור ניוסיה

1/54891

אלטראריה

 17/01/2003אלטראידה

1/54892

טבע זאב

 23/01/1995רשפון יהודית

1/54893

הרץ אברהם

 11/11/2003נכטצילה

1/54895

זרקומרקדו

 29/07/2003אשכנזי אסי

1/54896

בר ל ב משה

 50/10/2003נ ר ל ב חנוז

1/54898

אביגדור אורו

 21/08/2001אביגדור ניסימ יהי

2260

 18/01/2002שניטמן יפים

קושמירסקי פייגר  18/08/2002קושמירסקי דב

1/54848

1/54859

 06/01/2003עלקיריעף שמעון

שניטמן יוסף

1/54924

בסראווייעקב

3/42654

 06/12/1997הלפמו יוסף

עלקדיעף חנה

1/54922

בסראווי נעימה

מלררחל

 17/09/2003גרון פנחס

הלפמן ישראל

1/54921

 12/02/1987בצרוי אליהו

אפרים אברהם

גרון מזל

1/54920

 29/01/1989בצרוי אליהו

 30/10/2002אפיק אילן

שם המבקש/ת

 25/03/1997אוציטלבוריס

1/54930

 08/06/1997יוסףנמלח יפה

תאריך
הפטירה

ירושות וצוואות
קיסר שמעון אליה 02/03/2002קיסר חיים

1/54749
1/54785

 09/10/2003ברק מטי

ברק דוד

יוסף זילביגר ,רשס

הרשם לעגיני • 1ושה בחיטה ,שדי פל־ים 15אי קדית
ה מ מ ש ל ה  ,חיפה
מם׳

שם המטדו/ה

תיק

תאריך

הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
1/19819

ששון חנה

 10/03/2003ששון מרדכי

1/19824

כהן יצחק

 23/09/2003לדאני כוכבה

1/19825

שפירא שאול

 22/10/2003שפרלמג דליה

1/19826

ששון מריס

 06/05/1999ששון יחיעם

1/19828

צרט פרץ

 10/12/1998רויך קלרה

1/19831

סלגניק דחה

 19/12/1998סלגניק יוסף

1/19832

סלגניק שמואל

 14/11/2003סלגניק יוסף

1/19833

רוט שמעון

 01/09/1999רוט תרצה

1/19835

אביטן גרציה

 18/02/2003פחימת אנס

1/19836

אביטבולאסתר

 14/06/2003סרויה פני

1/19837

אסטרין פינחס

 11/08/2003אססרין שדה

1/19838

לזגסי מזל

 22/04/2000לוגסי משה

1/19843

קמחי יצחק

 30/03/1999חכים גילה

1/19844

קמחי מריה

 21/11/2000חכים גילה

1/19846

גבאי שדה

 27/06/2002גבאי בכור

1/19847

הולצמןחיימ

 05/11/2003הולצמןרחל

1/19848

זנו תחלה

 26/08/2001לוריה ארקדי

1/19849

בוריסובאנדרי

 18/12/2002בוריסוב גריגורי

1 /19851
1/19852

צ׳רנואוחוב אברו  07/05/2000צירנואוחוב יצחק
סוטהלטר יחזקאל7/03/1995ו סוטהלטרמשה

1/19855

ומר אליהו

 10/12/2003ויגודה זהבה

1/19856

מיסק1ביץססה

 13/12/2003מיסקוביץ אדריאן

1/19857

ענברי אבנר

 07/10/2003ענברי סלמה

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״דS.2004.9 ,

הרשם לעגעי
הממשלה ,חיפה
)המשך(

יחשה

בחיפה ,שד׳

מסי

תיק

שם הנעוח/ה

ירושות
1 /19858
1/19859
1/19861
1/19862
1/19863
1/19865

פל־ים 15א׳

קדית
מס׳ תיק שם המנוח/ה

תאריך
הפנידה

שם המבקש/ת

אוחיון אסתר

 11/09/2003אוחיון אברהם

וייס דמיטרי

 19/12/1999וייס טםיאנה

עמר ציון

 27/04/2003עמר נאוה

מנגד אברהם

 04/01/2001מנגד אביעד

אשקר סלים

 04/05/2003אשקר ג׳מילה

בונצלואר יוספינו  01/05/1992בונצלאור יצמק
ששוו יהונתן

 24/09/2003סימי ששון

1/19867

נפאע סעידה

 12/04/1981חשמה עלאא

1/19868

חשסה חוריה

 15/07/1993חשמה זהראן

1/19869

ביסוו אלים

 19/11/2002ביטון מוריס

1/19871

גנון נלי

 06/12/2003גנון אילן

1/19876

גאבר נאגי

 25/01/2000ג׳אבר נדימ

1/19877

לוי הרמן יואכי

 10/03/1996טננבאומ דבורה

1/19881

המבורג חיה

 01/10/2000לוינסון איתי אהרון

1/19890

ראובני לירן

 01/10/2003ויקסורין ראובני

1/19891

בן נון חיים

 06/02/1997בן נון חיה

1/19893

לושק יוסף

 29/11/2003לושק אלכסנדרה

1/19895

בעבדאוי מחמוד

 27/12/1992בעבדאוי חאזם

1/19896

סלומון מדלץ׳

 04/10/2002אלמנש שושנה נגוס

1/19900

שריבר יוחנן

 25/11/2003שרייבר יצחק

1/19901

מחאגינה אניסה

 05/08/2003מחאגינה ח׳אלד

1/19903

גולדנברג ליאת

 14/11/2003ינאי צביה

1/19904

לוין גריגורי

1/19905

מיכאל עמיר

1/19906

קוחטקין יעקב

 31/10/2002לוין מיכל
 24/10/2003מיכאל ליזה

1/19907

גולדוג אפרים

1/19908

פרידםן רחל

1/19909

גולדוג שרה

1/19866

1/19910

מוחטרוב נזים

1/19911

עואד פרח

1/19912

ברג אלפרד

1/19914

מורנו רגינה

1/19917
1/19921

 02/11 /2003גורני מליה
 29/11/1983גייזינגר אסתר•

 27/12/2003פרידמן אברהמ מרז
 15/09/1996גייזינגר אסתר

 04/10/2001מוחטרוב לריסה
 03/07/2002עואד כרס
 14/10/2003ברג סילביה
 09/11/2000אשור בקי

פאסי)אלפאסי ש  08/01/2004אלפסי ויקטוריה
 02/12/2003ביגלאייזן ענת
גולן יוסף

1/19925

מגרמן מלכה

 05/12/2003מגרמן אטל

1/19926

צייזל שושנה

 22/05/2002פרי יצחק

1/19927

כהואלברם

 12/01/2004כהן סימון

לזר ולריה לאה

 04/08/1995לזר גבי

קולי שגיא דוד

 09/11/2002קולי רות

רחןברנרדו

 06/11/2003רוזן קוי־ליה

1/19930
1/19931
1/19934
1/19935

ברונשטייו יששכו  07/12/2003נעמד רחל

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

1/19936

שחם יעקב

1/19937

מזרחי יצחק זכאי  17/09/1998נחרתי ברכה

1/19940

ריטשקהגדוננפ יש  12/12/2003חיים גיטה

 988ו 05/02/שתם עדה

1/19941

דרעי שמואל

 12/12/2003דרעי ליליאן

1/19944

רייקיו שניאור

 06/01/2004רייקיו מרים.

1/19947

סביון שרה

 14/09/2003עפרוני זאב

1/19948

ססליצקי דינה

1/19951

וינטרוב איטה

1/19952

גרבאן אמין

צוואות
1/19820
1/19821
1/19822
1/19823
1/19827
1/19829
1/19830
1/19834
1/19839
1/19840
1/19841
1/19842
2/18120
1/19501
1/19845
1/19850
1/19853
1/19854

 09/09/1994טסליצקי לב

 01/12/2003רסלה גבריל

 19/12/1978גרבאן חוסניה.

רוזנברג אננא

 06/12/2003איל נטלי

הורוביץ לאה

 29/11/2003ניב עטרה

ברב יהודית

 30/07/2001ברב דב

ברג גד

 15/12/2003ברג גיא

לף אלנה

 09/11 /2003סבו רונית

רטושניאק ריבה

 07/06/1994סירספולסקי ילנ

שוורץ יצחק

 03/08/2002שוורץ שושנה

שפרלינג חיים

 02/12/2003שפרלינגפסיה

אביגדור סעדיה

 09/10/2003אביגדור משה

פינקלשטיין זאב  24/11/2003פינקלשטיין חנר
הראבן תמרה קרו  18/10/2002מילר זהבה אול
שטיינברג מכס

 11/12/2003כגן טובה

סלעי רעיה

 01/05/2001סלעי יעקב

סולסקי סוסנה

 03/09/2003שטיינברג אידלה

פרידמן ריבה

 01/01/2004פרידמן אלכסנדר

הכט פניה

 16/09/2003קמין אלה

וינוקור ברינדל

 13/05/2003שריון נטע

פישר חיה

 13/11/2003פישר יצחק

 1/19860גלר מסף

 21/11 /2003ברנר גניה

1/19864

אימהורן יהושע

 28/12/2003א״נהורןאידה

1/19870

דרעי אליהו

 17/11/2001דרעי ביסטריצה

1/19872

אדרי רחל

 12/03/2003מכלוף גבאי

1/19873

שמולד דינה

 16/12/2003אמיר אראלה

1/19874

ח׳זנה זאב

 18/04/2003חיזנה סיהאם

1/19875

אייזנשטייו שמוא׳ 22/12/1989אייזנשטיין טובה

1/19878

קינחור גדליהו

1/19879

קינחוד שולמית  05/01/1995לנצ׳יצקידינה

 06/12/2003לוטן שרונה

1/19880

נחמקין נסיה

 23/01/2001זבגלסקי אנה

1/19882

מאנדל מגדה

 24/06/2003שמחמר מרים

1/19883

המבורג מאיר

 27/10/2003לוינסון איתי אהרון

1/19884

תמיר מרדכי

 14/09/2003תמיר אריאלה

1/19885

וילמוש יהודה

 03/12/2003וילמוש עמירם רמי

1/19886

וויזנפלדשרה

 15/02/2002ברססון ירחמיאל

1/19887

וויזנפלדמסף

 31/12/2003ברמסון ירחמיאל

1/19888

צוקרמן חנה

 24/10/2003צוקרמן דוד
2261

הרשם לעגיני
הממשלה ,חיפה
)המשך(

ירושה

בחיפה ,שד׳

מגז

תיק

שם המנוח/ה

פל־ים  5ואי

קמת
מגו תיק שם המנוח/ה

תאריך
הפטידה

שם המבקש/ת

צוואות
1/19889

פולינובסקי שמחו 07/01/2004פולינובסקי יובל
אפרח אביגדור

 08/01/2001אפרת אסתר

1/19894

אביטבול חנה

 19/12/2003אביטבול מםעוד

1/19892
1/19897

שייר אברהם

 13/12/2003רוזןזלמה

1/19898

שואהנה מחמוד

 11/09/2003שואהנה סרור

1/19899

מילשטיין דחה

 12/11/2003רפאל בארי

1/19902

גולדמן לאה

 02/10/2003רפלוביץ צפורה

1/19913

פיון אליעזר

 18/12/2003פיון גיזה

1/19915

גלזדמן דובה

 02/07/1995גלזרמןמנשה

אקסט אריה )ליב׳  14/12/2003נאמן נחמה

1/19916
1/19918

פרידמגדלנה

 24/12/2003פריד אלכסנדר

1/19919

דמל ליז

 13/10/2003קוסלק מיטל

1/19920

 05/08/1990גולדפרכטמורל

ינקולוביץ חיים

1/19922

 21/11/2003הרשקובלה

הרשקו זאב

1/19923

 15/12/2003נרד תמר

סליטרניק בלה

1/19924

 02/01/2004קסטלר דבורה

קסטלר משה

1/19928

 20/03/2003מזרחי שושנה

מזרחי פרידה

1/19929

 23/12/2003ברגר פסיה

ברגר פנחס

1/19932

טודרס צפורה

1/19938

טודרס אבנר
ניסינבויס ציפה

 19/11/2003ניסינבויס בן ציון

1/19939

אבדהמי בלה

 12/12/2003אברהמי גבריאל

1/19942

אורלובסקי וינאיז  8/11/2003ו אורלובסקי גריגוו

1/19933

1/19943

 30/01/2000טודרס חנה
 26/11/2003טודרס חנה

זינדברג מקס

 03/06/1999זידנברג חנה

1/19945

כץ אריה

 14/11/2003כץ אלישבע

1/19946

פישנזוןברקו

 24/12/2003פישנזוןאברם

1/19949

מימון לילי שלבי!  25/12/2003עזר אסתר

1/19950

יעקבסון מרגרטה  12/04/2003יעקובסוןיורס

 1/19953דודזון רבקר

 1 1/06/2003דודזון אברהם חי
לבנה ב ר עוז ,ר ש ם

הרשם לענידי יחשה בבאר שבע ,רה׳ התקוה  ,4באר שבע
מסי

תיק

שם המנוח/ה

ירושות

תאריך
הפטירה

צזידי ליילה
צזירי לוה

 30/01/1982שזירי ציון

אהרון ורודה

 20/09/1989רוזנווסר אנה

אלקבג׳ יהודה

 11/12/2003אלקבג׳ מיכל

1/7934

סקורי מיכאל

 06/05/2001סקורי אדריאנה

1/7935

קפלו! נחמן

 15/04/2000קפלון סימה

1/7929
1/7930
1/7931
1/7932

2262

1/7939

מוסקוביץמשה

1/7943

כהן רינה

 18/07/2003כהן עובדיה

1/7944

קדוש דוד

 07/03/2003קדוש סימי

1/7947

קרספילמרדושי

 16/09/2003קריספל ג־ורג׳ס

1/7950

קרוצ׳רו ינקו לייב  07/12/2003שמייעץ אליקה

1/7951

פניבילוב בוריס

 03/11/2001רובינוב יעל

1/7952

צרפתי איתן

 20/09/2003גולדנברג)צר מוני

1/7953

אפראימוב חוקיה  13/04/2003אפראימוב שושן

1/7956

רייכמןולרי

 05/12/2003רייכמן גריגורי

1/7958

ליברמי רבקה

 21/02/1999אדרי רחל

1/7959

לידרמן בורים

1/7961
1/7964
1/7965
1/7966
1/7967
1/7969
1/7970
1/7971
1/7973
1/7974
1/7975
1/7976
1/7977
1/7978
1/7980
1/7981
1/7982
1/7983
1/7984
1/7987
צוואות
3/3874
1/7927
1/7928
1/7936
1/7937
1/7938

 14/12/1990שזירי ציון

שם המבקש/ת

 13/09/2002מוסקוביץ ליוה

1/7933
שם המבקש/ת

תאריך
הפטירה

1/7940
1/7941
1/7942
1/7945
1 /7946
1/7948

קרגו פבל

 07/12/2003לידרמו אמליה
 24/11/2003קרגו יוליה

 13/12/2003בוקארה פרנסים ר
בוקארה עפרה
בקשי אריה אהרון 04/03/2003בקשי גבריאל

לדיז׳נסקי יפים  01/11/1999לדיו׳ נמקי זיניידה
יוסוב יוסף בתיה  18/09/2003אבולעפיה יהודיה
 04/03/2003בקשי גבריאל
בקשי לאורה
 06/04/1998ביטון אסתר
ביטון יעקב

אבולעפיה אביגד  11/12/2003אבולעפיה יהודית
צ׳רניס מאוריציו  11/10/2001צ־רניס רחל
פרץ סימוו

 22/06/2001פרץ רתל

זורוכוביץ גאנה

 11/09/1999חס )ניכמקינה סופי

רסטגר המיד
פרץ יוסף
בשטקר נפתלי
פלאם חיים
זבלייב זינה
בורפיקר יוסוב
פרחורוב אולג
כהויטי
כהן אלברט דוד

 10/10/1998מוגדסיפרנק אסנדי
 05/09/1996פרץ דוד
 26/11/2003בשטקר רותי

 06/10/2003ברנשטיין אלבירה
 06/11/2002זבלייב ויאציסלב

 09/12/2002מוסקוביץ ליזה
 20/07/1995פרוזורוב סבטלנה

 26/05/1989כ ה ן ר א ו ל
 22/05/2003כהן אלפרידה בר

כהן מדר מרסל <מ  25/04/2000כהן פרץ
וייס יהודה

 22/03/2003ליבנה יצחק

פישטיין סימיון

 18/12/2003ברודסקי פולה

ברנשטיין אטיה

 03/08/2003ברנשטיין אשר

זוילי לויז

 13/09/2003זוילי הרצל

זוילי ויקטור

 14/02/1992זוילי הרצל

לייבוביץ סופיה

 01/03/2003הלמן כרמלה

אסולין מלני

 09/09/2003אסולין פרוספר

טרכטנברג אניסה  26/06/2003לוברסקי לודמילה
טרכסנברג אלכסי  30/10/2003לוברסקי לודמילה
גרינשפון ברוניה  06/10/2003גרינשפון מרה
מולמן דורה

 21/11/2003קרלניק רינה

אוחיון שרה

 29/03/2002אוחיון אלי

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר ה ת ש ; יד9.3.2004 ,

הרשם לעניני ירושה בבאר שבע ,תז׳ התקוה  ,4ב א ר שבע
)המשף
מנו
תיק
צוואות
1/7949
1/7954

מם׳ תיק שם המנות/ה
שם המנזח/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

פוליאנסקי יוסף  30/03/2002פוליאנסקי בוריס
פלקסמן אברמו ל 07/09/2003שוורץ יגאל
פלטראנטולי

 10/10/2003פלטר סופיה

1/7957

בוחבוט חנינה

 22/07/2003בוחבוט יוסף

1/7960

מונבליט חנה

 10/03/2002גרצברג חנה

1/7962

בידאני מאמם

 16/10/2003בידאני דניאל

ריאחי מרדכי

 06/09/2003לבייד ליזה

פסיקוב ברוניה

 28/07/1998כצנלסון ויאצ׳סלב

1/7955

1/7963
1/7968
1/7972
1/7979
1/7985
1/7986

קרגו אידה

 09/11/2003קוגן יצחק

רחיליו מאוריץ

 05/10/2003שוישה סביו

פרייזוס לובה

 20/09/2003פריזוס מיכאל

קרויטורו כרמליר  16/12/2003קרויטורו שלמה
ש ו ש נ ה אנקור-שניר ,ר ש ם

הרשם ל ע נ ע י ירושה בנצרת ,רח׳ ה מ ל א כ ה  ,3נ צ ר ת
מס־
תיק

1/5367

גודניגר יולנדה

1/5370

כהן עליזה

 11/03/1988כהן יוסף

1/5372

פריש אדוארד

 01/01/2004פריש דגנזרה

1/5374

שטוטמן ריבה

 22/07/1998שלוימוביץ׳ בוסיה

צוואות
1/5335
1/5340
1/5357
1/5358
1/5359
1/5363
1/5364
1/5365
1/5366
1/5368
1/5369
1/5371
1/5373

שם המנוח/ה

אוחנה שמואל

 05/12/2003אוחנה רחל

אהרונביץ יהודה  06/01/1996אהרונוניץ מנחם
ארונוביץ רבקה

 08/01/1990אהרונוביץ מנחם

ברקוביץ פרידריך  08/08/2001ברקוביץ סופיה
כהן לאה

 26/09/2003כהן יוסף

כהן שמואל

 08/05/1997כהן יוסף

קאושנסקי סויבל  30/09/2002קאושנסקי בוריס
קאושנסקי פוסיה  02/01/2004קאושנסקי בוריס
אברבנל יואל יצו  09/09/2001אברבאל שרה
מרגייה אבראהים  07/01/2003מרגייה כמאל
צחר אפרים

 16/12/2003צחר אסתר

קמנשטר מלכה

 10/12/2003דניאל ניסיס
לבנה ב ר עח ,רשם

הודעות בתי הדין הרבניים

ירושות
1/5336

פרג׳ יעקב

1/5337

מתתיהו נסים

 15/05/2003מתתיהו שולמית

ג׳ועבאט סרים

 08/03/1988שאקר מוסא

אושרוב ריבה

 28/03/2003מרקמה ילנה

1/5341

חנניה אמירה

 02/10/2003מנניה נסימ

1/5342

פרנקל אדוארד

 10/11/2003בן דוד לאה

1/5339

רינשטיין סמואל  29/01/1998גלמו פרומה

תאריך
הפטירה

1/5343

כהן אלברט

 22/08/2003כהן זוהרה

1/5344

צ׳רניאק בוריס

2/4976

שטרית דוד

 12/11/2003צירניאק רימה
 03/06/2003שטרית יוסף

1/5345

גפן מריוןאנט

 05/10/2003גפו לי

1/5346

פסצ׳ניק אלכסנדו  14/12/2003פסצ׳ניק אלה

1/5347

מסמן מריה

 07/12/2003מסמן אדוארד

1/5348

מסמן ולדימיר

 05/10/2003מממן אדוארד

1/5349

בנש אברהם ישח  16/08/2003בנש רמל

1/5350

זועבי חסן

 20/02/1987זועבי פאלח

1/5351

גנץ מאיר

 14/07/2001גוטמן רבקה

1/5352

גנץ אדוטה

 20/11/2001גוטמן רבקה

1/5353

גיגי ראובן

 15/10/2002גיגי שמעון

1/5354

פיקובסקי רמל

 29/01/1993בלקין בריינה

1/5355

ממן אלי

 08/08/2003ממן מסעודי

1/5356

סבג מסעודה

 13/04/2003סבג אברהם

1/5360

אלקובי יוסף

 16/11/2003אלקובי ניקול

1/5361

רבקין איליה

 01/09/2002רבקין קלרה

1/5362

זועבי אינעאם

 27/07/2001זועבי פאתנה

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

שם המבקש/ת

 10/12/2003וויסיוסף

שם המבקש/ת

 06/03/2002פרג׳ ןהבה

1 /5338

תאריך
הפטירה

ב י ת הדין הרבני האזורי

בתל־אביב

הודעות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים
להלן .בקשות למתן צו1י ירושה:
תאריך
מם׳ תיק שם המנוח/ה
7928

זומר שושנה־
ריזל
בבלר נעימה
נגר לאה
יוסח חסידים
לחד
יסקוביץ לאוניה

4747
2477
1037
6094

והבה חיים
זגורי גרציה
דירי חיים
לוי מאיר

6783
8226
5821

6102
8810
0351

2229
0274
5021

3669

לוי לי^
רחמים גורגי
פינקוס נחמה
רבקה
שיין ׳.לאה
שכטר דורית
פוכוביצקי
רומואלד

דגן חי־
אליעזר

הפטירה

שם המבקש/ת

24.12003

זומר משה

31.1.2002
2019.2003
882002

בבלו ציו;
נגר מרדכי
חסידים כדרכי

101.2004

יסקוביץ בנימין

161.2004
21.12.2003
& 1.2004
1a9.2002

והבה סועד
זגורי גבריאל
דידי אסתר
לוי יצחק־אייזיק

16.11.2003
19.1.2001
25.2.1999
8.12.2003
27.1.2004

14.11.2003

169.2003

לוי יצחק־אייזיק
מדלין רחמים
פינקום אבנר
פאר מריה
קרפיק מנחם יצחק
פוכוביצקי דינה

רגן נוגה

2263

ב י ת הדין הרבני ה א ז ו ר י ב ת ל ־ א ב י ב
הודעות

)המשך(

מסי תיק שם המנוח/ה

פלרמו־0דב2
פלרמו־ ר ב . 1 1 2 x
2501
תאריך
סיני דינה
8653
מסי תיק שם המנוח/ה
שם המבקש/ת
הפטירה
הולובינגר
7021
ריזברג־אורזי
רוזברג־אוחי
5112X3
3755
אברהם
יהודית
אליאב
שרעבי יהודית
2376
בטיש מרגלית
27A2X3
בטיש דוד
9395
חסאן משה
7426
יעקב
וולקוביץ
461998
מריה
וולקוביץ
8
532
נדגד שמעון
9350
דותן איילה
20.U004
גרינבלט שבתאי
1438
קורנהאוזר
8253
קלדרון נסים
קלדרון פני
13,12X2
3233
לאון
לביא דבורה
שטלברג מרדכי
24112X3
1672
זלוף כרמלה
7411
טל מיכל
3Q1.2004
כהן שמחה
4594
זלוף שאול
1819
סחייק ציץ
30112X2
סחיק ששון
7268
אהרון מרדכי
6531
שגב שמואל
23111992
קוק אפרים
0086
4742
דיקיי סופיה
אשד פרידה
11.1.2004
טבק פייגה
1878
אביאני מוסא
6976
רוטשטין אריה
151.2X1
רוטשטץ חנה
9694
ברנו־ נינה
8488
מנשה שמעון
251.2004
מנשה אח
9467
שמולביץ איטה
9126
פינץ דוד
167.2X3
פינץ אסחר
3154
גטניו סופי
6825
צידון עדי
26111X3
צידון חיה
4625
פישר מיכאל
3602
ליקרוביץ אנה
7518
י״ט בשבט התשס־ד ) 11בפברואר (2004
אוון יהודה
3969
יצחק פרץ ,המזכיר הראשי
פוליצר דגמונד
7604
שיינברג סבינה
8327
ב י ת ה ד י ן הרבני ה א ז ו ר י ב פ ת ח ־ ת ק ו ה
מנדיל ארנסטינה
4693
הודעות
מחק28
חלפון 11.2
חלפון מחק
3314
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין .בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מסי תיק שם המנוח/ה
2563
3886
4551
3766
9545
7413
7421
0623
9419
5815
0111

כהן איס
רצון תקוה
בוריבוביץ שמואל
גנסץ יעקב
ברקוביץ צפורה
לוי נאגי
לוי סלימה
נעימי שרה
שליסל צבי
חגין מלבה
חגץ פנחס

תאריך

הפטירה

שם המבקש/ת

27.1.2004
29.11.2X3
29.111X3
25.121X3
1111004
41.2004
2411.2X3
29.1.20X
511.2X3
109.2X3
13.2X2

כהן משה
רצון סעדיה
בוריכוביץ משה
עסון רימה
ברקוביץ ברוך
לוי ראוק
לוי ראוק
נעימי יצחק
שליסל מרדכי
חגין אמנון
חגין אמנון

ה בשבט התשס״ד ) 28בינואר (2004
במיה הלוי ,המזכיר הראשי
ב י ת ה ד י ן הרבני ה א ז ו ר י בנתניה
י״ב בשבט התשסי־ד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין .בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מסי תיק שם המנוח/ה

יוסף

6738

תאריך

הפטירה

19.52002
מינה
לויפגרבן
 x 3מ י י ז ל ס ברמלה 13112
2264

תאריך

הפטירה

שם המבקש/ת

20.112X3
3
18.1.2004
1
4.4.2003
U42003

פלדמד מרים
סבירסקי שלומית
של1מית
הולובינגר רחל

22.11.2003
שרעבי יהודית
2
.11.2003
 pnזוהרה
חק
111.2X3
2
4.9.2003
נתר מלכה
נדגד
24.9.2X3
7.2
קורנהאחר
1.1995
יהודית
3
.122003
זלוף יוסי
3112003
221.2004
זלוף יוסי
211.2004
1.1.20O
04
אהתן גולדה
22.11.2001
סקליאר ארקדי
2111.2X1
19A2X2
אביאני חיים
אובדי ליודמילה
27.1.1999
17.12004
סתיו אינה
אשכנזי זוליאטה
242.1986
2411986
פישר נטלה
862003
862X3
לייזרוביץ איליה
לייזתביץ
30.62x3
30.62X3
2
0.112002
אוזן רועי גבריאל
20.112X2
פוליצר קטדינה
21.112000
21.1120X
1
9.102003
שייגברג יואל
19.102X3
סחר רחל
סחר
17.82003
17.82X3
דוד
חלפון דח
2811.2X3ח ל פ ו ן
x 3

ית בשבט התשס״ד ) 9בפברואר {2004
יהושע ישראל בייץ ,המזכיר הראשי

ב י ת ה ד י ן הרבני ה א ז ו ר י ב ר ח ו ב ו ת
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
מסי תיק שם המנוח/ה
8518
8874
4287

6499
1558
9387
9353

פינגר איץ
צוקרמן פלה
צפורה
שוקרון זהרה

ויס אסתר
שוקר יואב
שייר קלרה
שייר ולדימיר

בפברואר

הפטירה

שם המבקש/ת

611004
231.2004

פיגגר אלכסנדר
צור אליעזר ישעיהו

10.11.2X3

28.101X3
27.9.2X3
131.1997
17.102005

שוקןךון וצחק יגאל

ויס יצחק
שוקר מאור
שייד מרינה
שייר מרינה

( 4 x 2 ) 4
חגיך גרנביץ .המזכיר הראשי

שם המבקש/ת
פלג אליעזר 1805

ילקוט הפרסומים  5280ט״ז באדר התשם״ד93.2004 ,

ב י ת ה ד י ן הרבני ה א ז ו ר י ב ט ב ר י ה
הודעות

מסי תיק שם המנוח/ה

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

3910
2519
8671

פימה חד
בחני נגי
רוזנברג ישי

18*1999
10.12002
1.11001

1629
9041

שלום חזה
פלצר רב

19.3.1992
51.2004

פימה מסורי
בחני אדיבה
רוזנברג גרטרוד
שרה
שלום ב1עז
פלצר חיה

מסי תיק שם המגוה/ה

7419
8316

הראש אםתר
גרו אברהם

תאריך

הראש אהרון
גרו ליבנת

2011004
2111004

7271

ל שבט ס־ג
כ״א אייר ס־ג

0ח9
9160
6026
5211
2018
7195
7055
9310

אוםטרזצר אנה
היניג סמי
וינר בוריס
לוי אברהם
דניאל רחנלים
גבריאלי אסתר
טרכטנברג שבטל
כהן נתן

ט׳ טבת TO
אי טבת TD
ה׳ תשרי TD
נרו טבת TD
בד שבט נ־ח
ביט תשרי נ־ז
י חשון 0־ג
יי כסלו TD

«15

הודעות

מס• תיק שם המנוח/ה
3041
2747
5810
9796
ג׳ בשבט התשם ) Tב י נ ו א ר

חכמון חנה
אלבז סול
לליש אהרן
בוגנים חיים
26

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

2511004

חכמון מרדכי
אלבז מישל מאיר
לאש שולמית
בועים יפה

28112003
18.111002
151.2003

(2004

וקנץ מאיר

אוסטרזצר הרמן
היניג פיניטה
וינר ולרימיר
לוי שמעון
דניאל דוד
גבריאל דניאל
טרכטנברג לודמילה
כהן רחל

ב י ת ה ר י ן הרבני ה א ז ו ר י ב א ש ד ו ד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מם׳ תיק שם המנוח/ה
3578
3610
4676
1495
1461
1777
4343

התשם) Tבפברואר
נפתלי.אלמשעלי ,בשבט
י־ת
המזכיר הראשי

סולומון אהרון
סואמון םורה
נבץ סעדיה
גופמן רחל
סחן מיכאל
לבוביץ אידה
מטבייב ניקולאי
10

תאריך
הפטירה
1.82002

2092001
612004
1.102003
1.102001
1462003
21.122005

שם המבקש/ת
סולומון שלמה
סו^ימון שלמה
קורש אלישמע
סתן דיאנה
סחן דניאלה
ויינר גלינה
מטבייב ראיסה

(2004
ניסיס אהחי ,הנווכיד הראשי

הודעות

ב י ת ה ד י ן הרבני ה א ז ו ר י ב א ש ק ל ו ן

להווי ידוע כי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

הודעות

תאריך
 v aתיק שם המנזח/ה
7981

2744
0294
2850
5282
2617
4033
3526
2963

Z

וקנץ ברוך

יצחק דהאן ,המ1כיר הראשי

ב י ת ה ד י ן הרבני ה א ז ו ר י ב ב א ר ש ב ע

,

טמנו ומזיהון

י״ת בשבט התשם־ד ) 10בפברואר (2004

י״ט בשבט התשס״ז־) 11בפברואר (2004

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

הפטירה

בהתה מסלצ•

שלמה דידי ,המזכיר הראשי
ב י ת ה ד י ן הרבני ה א ז ו ר י ב צ פ ת

שם המבקש/ת

טח באדר

הפטירה

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש/ת

לזינזץ מרק

כ־ת אב נ״ז

וישנבצקי ילנה
לסרי מסעוד
דלי אאהו
אנגל גבריאל
סולומון דוד
אברגל
טדיפטוחין
ישעיהו
וינשטיין יוספה

ד שבט ם־ד
ל ניסן ם־ג
ג׳ טבת ^
י־ח סיץ ס־ג
ר סיץ ס־ג
י״ב חשון סיד
י־ז אלול ם״ג

וינר ולדימיר
ל^ירי מזל
דלי צפורה
אנגל ח
סלומון קלרהאברגל מסורי
טריפטוחץ מדים

לוינזון נינה

ד כסלו ס״ד

וינשטיץ יעקב

התשס״ר93.200480

מסי תיק שם המנוה/ה
9365
0549
4622
3344
5601

ואנונו עזיזה
וקנק מרסל
ארגי פורטונה
מכלוף יצחק
צייפרוט משה

תאריך
הפטירה
4.11.2002
27.32003
21.11002
7.1120O3

שם המבקש/ת
ואנונו חנניה
דהן זהורית
ארגי ויקטור
מהלוף אילה
ציי פרוט יוסף

כ־ג בשבט ה ת ש ^ ) 15בפברואר (2004
אברהם פרץ,המ!כיר הראשי

2265

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בענין האגודות:
)ו( שם האגודה :ביו־רליה טכנולוגיות  -אגודה שיתופית
תקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-004410- 7 :
המען :קיבוץ דליה ,דואר דליה ,מיקוד .19239
תאריך רישום.3.2.2004 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (2שם האגודה :מטעים גשור  -אגודה שיתופית חקלאית
בע׳־מ.
מס־ האגודה.57-004411-5 :
המען :קיבוץ גש1ר ,ד״נ רמת הגולן ,מיקוד .12942
תאריך רישום.3.2.2004 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

) (3שם האגודה :בעלי חיים גשור  -אגודה שיתופית
חקלאית בע־מ.
מס׳ האגודה.57-004412-3 :
המען :קיבוץ גשור ,ד״נ רמת הגולן ,מיקוד .12942
תאריך רישום.3.2.2004 :
סוג ראשי :תקלאות.
סוג משני :אגודה תקלאית כללית.
) (4שם האגודה :השקעות ונכסים גשור  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס• האגודה.57-004413-1 :
המען :קיבוץ' גשור ,ד״נ רמת הגולן ,מיקוד .12942
תאריך רישום.3.2.2004 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגוךה חקלאית כללית.
) (5שם האגודה :שרותים גשור  -אגודה שיתופית תקלאית
בע״מ.
מסי האגודה.57-004414-9 :
המען :קיבוץ גשור ,ד״נ רמת הגולן ,מיקוד .12942
תאריך רישום.3.2.2004 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (6שם האגודה :אל נבמאת  -אגודה שיתופית חקלאית
למי השקאה בגוש חלב בע״מ.
מסי האגודה.57-004415-6 :
המען :גוש חלב.
תאריך רישום.3.2.2004 :
סוג ראשי :תקלאות.
סוג משני :שיווק אספקה חקלאית.
;

י״א בשבט התשס״ד ) 3בפברואר (2004
אורי זליגמן

עווי פירוק ,מינוי מ פ ר ק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,(1)44לפקודת האגודות

השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

)ו( שם האגודה :קופת התגמולים של המורים והעובדים
של ביה״ם הריאלי העברי בחיפה.
מס׳ האגודה.57-000805-2 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את רו״ח יהודית קופנהגן,
מרח׳ מקור חיים  ,55ירושלים .95465
) (2שם האגודה :מימי מבואות ירושלים  -אגודה תקלאית
מרכזית שיתופית בע״מ.
מסי האגודה.57-002010-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו״ד אורן באדר ,מרח׳
נחום חפצדי  ,5בית עופר ,ירושלים .95484
) (5שם האגודה :גיא אוני אגודה שיתופית להתיישבות
ולתיירות בגליל )הרחבה ד( בע״מ.
מס׳ האגודה.57-005005-6 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו״ד אהוד אמיתי.
מרח׳ מקור חיים  ,35ירושלים .93465
) (4שם האגודה :ניר אגודה שיתופית חקלאית להספקת
מים בע״מ.
מס׳ האגודה.57-003110-4 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו״ד אהוד אמיתי,
מרח׳ מקור חיים  ,35ירושלים .93465
) (5שם האגודה :מי הירדן  -משקי
שיתופית חקלאית לאספקת מים בע״מ.

חממות

אגודה

מסי האגודה.57-003175-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות .אני ממנה למפרק את עו״ד אהוד אמיתי,
מרח׳ מקור חיים  ;35ירושלים .93465
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק/
התשמ״ד984-ו ,נדרש 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 בל חבר אגודה
לערער על צו זה לפני שר העבודה והרווחה בתוך חודשיים
מיום פרסומו ברשומות.
י״ב בשבט התשס״ד ) 4בפברואר (2004
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

רשם האגודות השיתופיות

2266

ילקוט הפרסומים  5280ט״ז באדר התשס־ד9.3.2004 ,

הודעות מאת הכונס הרשמי
ה ו ד ע ת ע ל ב י ט ו ל צווי כ מ י ס  /פ ש י ט ת ר ג ל
ת ל ־ אגיב

מחת

שם התייב/ת

ת״ז

כתובת

מס׳ תיק מס .תיק
כיהמ״ש
כנ״ר

תאריך

סיבת ביטול

ניסן אברהם

, 58087669

תרפ׳׳ד  ,25ר4ות השרון

12089

380/97

18/02/02

ניצול לחלה

 pחרות)ששון( אורלי

57838062

פרץ נפתלי  ,7פיית

12383

1342/98

26/01/04

ניצול לרעה

טרסוב אברהם

30314298

מירון  ,2ראשל׳׳צ

12507

1359/98

26/01/04

ניצול לרעה

הולצר מירה

58490053

ילדי טהרן  ,5פ״ת

12874

2442/99

15/01/04

הסדר

לוזון שרה

51134013

דוגית  24א ,ראשל׳׳צ

12672

2465/99

16/02/04

הסדר

לוזון צורי

51590792

דוגית  24א ,ראשל״צ

12671

2466/99

16/02/04

הסדר

כהן דוד

50968247

דליה  ,8ראשון לציון

13666

1715/01

11/02/04

ניצול לרעה

ליברמן נפתלי

50486265

אמנון ותמר  ,17רמת-גן

13895

1756/01

10/02/04

ניצול לרעה

כחיל חסן

51081248

חסנה  ,15תל־אביב

14221

1079/02

10/02/04

פשרה

יוסף זילגיגר,עו״ד,

מחוז

סגן הבוני׳י«^ ,הל מחוז ת ל ־ אביב

חיפה

שפ תתייב/ת

ת״ז

כתובת

מס׳ תיק מס .תיק
ביהמ״ש
כנ״י

תאריך

סיבת ביטול

לוי אלי

 64902364י

טיומקין  ,34חדרה

9721

122/00

06/07/03

ניצול לרעה

רוטשטין שולמית

68251438

משה שרת  ,59קרית אתא

9902

370/00

10/11/03

הסדר

אביתר יצחק

24185134

דפנה  ,4קרית אתא

10050

554/00

03/12/03

דחיית בקשה

שתני יהודה

8929549

אנה פרנק  ,40קרית חייס

10087

602/00

15/05/02

דחיית בקשה

ח׳טיב נימר

56978141

,כפר עראבה

10214

148/01

01/12/03

דחיית בקשה

טמבוים חנן

29087475

משה גושן  ,81ק.מוצקין

10571

549/01

26/06/03

הסדר

ערפאת טמיר

53794897

 ,כפר יאסיף

10648

105/02

17/03/03

דחיית בקשה

10825

325/02

11/12/03

דחיית בקשה

10942

446/02

13/11/03

דחיית בקשה

471/02

12/11/03

דחיית בקשה

546/02

02/10/03

דחיית בקשה

17/11/03

דחיית בקשה

17/11/03

דחיית בקשה

ד ו ץ יד לבנים  ,75/8חיפה

יטח אלברט

67894402

סלאח מחמוד

20080180

 ,ג׳דיידה מכר

ח׳טיב סאב ר

28258358

 ,חורפיש

10966

עוידה ממיר

53797767

 ,כפר סמיע

11020

קוילוב יורי

304026610

התיכון  ,32חיפח

11108

661/02

50782986

שכ׳ חיילים משוח ,עוספיה

11182

101/03

עמאשח שמס
לבגה בר עוז ,עו״ד,
מחוז

סגן ה כ מ ״ י  ,מגהל מחוז חיפה והצפון

נצרת
מס׳ תיק מס .תיק
ביתמ״ש
כנ״ר

ש 0תחייב/ת

ת׳׳ז

כתובת

משח חי הרצל

54028295

גולומב  ,588/2עפולה עילית 8335

דבאח קאסס

21858311

טעדה אילנית

25654211

לבנה ב י עוז ,עו״ד,

סגן הכונ״י ,מנהל מחוז ח י פ ה והצפון

748/90

תאריך
09/07/01

סיבת ביטיל
תפטר חלוט

10927

204/02

24/11/03

מחיקת בקשה

הלבנון  ,303/11קרית שמונר 11215

133/03

24/11/03

דחיית בקשה

 ,דיר אל אטד

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

2267

באר־ שבע

מחוז

שם תתייב/ת

ת״ז

כתובת

שלג יואל

|מס׳ תיק  .wdתיק
כנ״ר
|ניתמ׳׳ש

תארין

סיבת ביטול

43478361

אל הציפור  ,12אשדוד

7111

«414/00

15/01/04

ניצול לרעה

התש יעקב

55690762

נפתלי פרץ  ,37שדרות

7154

6045/01

15/12/03

ניצול לרעה

קמחי מרדכי

57853319

גרץ  ,4/2באר שבע

7629

9003/03

01/01/04

דחיית בקשה

ש ו ש נ ה א נ ק ו ר ־ שניר ,עו״ד,

סגן ח ב ו נ ״ ר  ,מ נ ח ל מ ח ו ז ב א ד ־ ש ב ע

הודעות על מווו צווי כינוס ,א ס י פ ו ת נ ו ש י מ ראשונות ומועד הדיוו בביתמ״ש
מחוז

ירושלים

שם החייב/ת

ת׳׳ז

טיבול בת שבע

 53661468חפץ חיים ,17י-ם

סגל ישראל

12012852

גולדזמנד שלמה

23875032

כתיבת

אצלעו״ד פולק ,ת״א

מס׳ תיק מס .תיק תאריך מתו ממד קייס אסיפת מיעד הדיון
ושעת
ביממ״ש צי כינוס
גושים יאשתח
כנ״י
3867

25/01/04

758/03

21/06/04

02/09/04 11:00

10:00

3967

859/03

21/01/04

21/06/04

02/09/04 10:00

10:00

3968

860/03

02/02/04

13/07/04

02/09/04 09:00

10:00

א ס י פ ו ת יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ יפו  ,216י  -ם  ,הדיונים יתקיימו בביהמ׳׳ש המחוזי בירושלים
ב ת ־ ש ב ע א ג ר ך בר טוב ,עו״ד ,סגן הבונ״ר ,מ נ ה ל מחוז ירושלים
מחוז

תל -אביב

שם וזחייב/ת

ת״ז

כתיבת

מס׳ תיק מס .תיק תאי־יךמתן מועד קיום אסיפת מועד הדיון
ושעה
ביוזמ״ש צי כמוס נושים ראשונה
כג״ר

ברזיל• רפאל

27298538

אחוד גרא,12גן יבנה

14038

1952/01

19/11/01

00/00/00

00:00

הופמן בר1ך

14223069

כץ ,17פתח תקוח

15306

1641/03

06/07/03

09/11/04

00/00/00 14:00

00:00

אושרי בועז

53547923

ביאליק ,19פתח תקוח

15424

1084/04

25/01/04

06/03/05

00/00/00 13:00

00:00

דינובין• אילנה

 24961864רב צעיר ,4תל-אביב

15485

1934/03

19/01/04

16/03/05

60/00/00 13:30

00:00

פלד גבעזן

 22544621אחד העם ,79ת״א

15560

2050/03

22/01/04

29/03/05

00/00/00 14:00

00:00

עמק אילון ,10/19מודעין

לוי י1רם

58210733

15593

2110/03

22/10/03

23/03/05

00/00/00 13:30

00:00

שהין אהל

 15977341המעפילים ,18/11חולון

15600

1104/04

25/01/04

27/03/05

00/00/00 14:00

00:00

חנן גיטל

 34325639רוטשילד , 58פתח תקוה

15625

1095/04

26/01/04

07/03/05

00/00/00 13:00

00:00

חנן אברהם

29395928

רוטשילד ,58פתח תקוה

15626

1096/04

26/01/04

07/03/05

00/00/00 13:00

00:00

גרסיאני אריה

53994802

דרך השלום ,109תל־אביב 15635

1060/04

22/01/04

23/03/05

00/00/00 13:30

»(00:

גרסיאנ׳ אדית

55278873

דח־ חשלום ,109תל-אביב 15636

1061/04

22/01/04

23/03/05

00/00/00 13:30

00:00

בורק זיו

24387326

בר אילן ,26רעננח

15638

2233/03

29/12/03

03/05/05

00/00/00 13:30

00:00

אזרן רוני גיזרא

7639115

אשתורי הפרחי ,26תל-אבי15643 .

2225/03

26/01/04

04/05/05

00/00/00 13:30

00:00

פלג יריב

24643124

עפרוני ,8/9כפר סבא

15637

2234/03

29/12/03

03/05/05

00/00/00 13:30

00:00

דיאמנט ישראל

55714042

יהודה עמיחי ,2גן יבנה

15653

1077/04

20/01/04

01/05/05

00/00/00 13:30

00:00

אשכנזי •הושע

 5491048קדושי קחיר , 5חולון

15654

1049/04

19/01/04

01/03/05

00/00/00 13:00

00:00

אשכנזי •הושע

קדושי קהיר ,5חולון

5491048

הדר רות

 13262746חחרטון , 14אריאל

פלס יוסי

 10951200חשמונאים , 38בת ים

2268

15654

1049/04

19/01/04

01/03/05

00/00/00 13:00

00:00

15655

1076/04

20/01/04

21/03/05

00/00/00 13:30

00:00

15678

1024/04

14/01/04

05/12/04

00/00/00 13:00

00:00

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

שם החייב/ת

ת״ז

כתובת

מס׳ תיק מס .תיק תאיין מתן מועד קיום אסיפת מועד הימן
ושעה
ביהמ״ש צו כמיס נושים ראשונה
כנ״ו

כהן ארז

59099069

אורלוב ,40פתח תקוה

15712

1072/04

20/01/04

21/03/05

00/00/00 13:00

00:00

זמיר אהחן

33046426

עזרא ,5ראשל״צ

15722

1078/04

22/01/04

28/03/05

00/00/00 13:00

00:00

לד מלכה

30640478

הרצל ,73בני ברק

15723

1057/04

26/01/04

02/03/05

00/00/00 14:00

00:00

לד)שמואל ( מיה

29053535

הכבאים ,19רמת גן

15732

1075/04

19/01/04

23/03/05

00/00/00 13:00

00:00

בידר אילנית

28440493

דרד הטיסים ,92תל-אביב

15740

1114/04

22/01/04

28/03/05

00/00/00 14:00

00:00

,

אסיפות יתקימו במשרדי הבונ״ר ברח׳ ה ש ל ו ש ה  ,2ת ל א ב י ב  ,הדיונים יתקיימו ב ב י ה מ ״ ש המחוזי ב ת ל אביב
יוסף זילבי»ר,עו״ד ,סגן הכונ״ר ,מ נ ה ל מ ח ה תל -אביב
מחוז חיפה
שם החייב/ת

ת״ז

כתובת

 IIמסי תיק מס .תיק תאריך מתך מיעד קיום אסיפת מועד הדיון
ושעת
גיתמ״ש צו כמוס נושים ואשתה
||כ1״ו

קלייןדיד

50541028

קפלו ,3נחריה

11128

689/02

19/01/04

15/08/04

13/10/04 09:30

10:30

קלת שולמית

51258390

קפלן,3נהריח

11129

690/02

19/01/04

15/08/04

13/10/04 09:30

10:30

חילאילה מווומז־

56303167

סראזק,3עכו

11432

358/03

05/01/04

08/07/04

08/09/04 09:30

09:00

אזחיע אשר

22461339

,מושב חוסו

11563

523/03

11/02/04

26/08/04

27/10/04 10:30

09:30

אביגדור עשת ,58קרית את11581 :

551/03

29/01/04

19/08/04

20/10/04 10:30

09:30

11606

594/03

01/02/04

21/07/04

20/09/04 11:30

10:00

יילר זאב

10200889

דרד הים ^63חיפה

11620

599/03

04/02/04

22/08/04

20/10/04 10:30

11:30

חיירי כמיל

56877962

ת.ד,769 .פקיעין

11641

623/03

18/01/04

15/07/04

13/10/04 09:30

10:30

אלק״ם שמעיו יחיאג 58746199
רימיק גייו צירלס

 310068804דפנה ,11קרית ביאליק

,כפר איבטין

עמריה האיל

56315195

11651

648/03

20/01/04

20/06/04

06/09/04 10:30

11:00

ארג'׳ אירים

29699394

חטיבת יפתח ,2/5כרמיאל 11658

653/03

25/01/04

20/06/04

06/09/04 11:30

11:30

ארג ׳ משה

27878644

חטיבת יפתח ,2/5כרמיאל 11659

652/03

25/01/04

20/06/04

06/09/04 11:30

11:30

חחר מתמיד

20471967

רד״ק 20אי,חיפה

11663

656/03

03/02/04

21/07/04

20/09/04 09:30

09:30

שגב קרילה

57850489

נחלת אשר ,48/2נ1זריה

,

11672

66/04

22/01/04

27/06/04

06/09/04 11:30

11:00

ירנר תנה

5843909

נשר , 35כרמיאל

11677

77/04

09/02/04

18/08/04

20/10/04 09:30

12:30

חס חב׳ ריברט

68804921

ויצמן ,15/17נהריה

11685

73/04

27/01/04

19/08/04

20/10/04 09:30

09:00

כיאל •יסף

59311837

ת.ד,195 .ג׳דיידה מכר

11686

79/04

25/01/04

15/07/04

13:00 13/10/04 10:30

שנאן סלמאן

 50803667ת.ד ,147חורפיש

11689

95/04

15/02/04

26/08/04

.10:00 27/10/04 11:30

11694

90/04

05/02/04

22/07/04

10:00 20/09/04 10:30

92/04

09/02/04

22/07/04

20/09/04 11:30

10:30

28/01/04

27/06/04

20/09/04 10:30

08:30

03/02/04

21/07/04

20/09/04 10:30

09:30

עקירב צייו

 47241732חעטיט , 5/2פרדט חנה

11704

106/04

02/02/04

19/07/04

20/09/04 09:30

08:30

חסן אסתר

 51074342שבטי ישראל 17,38321

11707

107/04

01/02/04

19/08/04

20/10/04 11:30

10:00

11708

108/04

02/02/04

19/07/04

20/09/04 11:30

09:00

11710

111/04

02/02/04

22/08/04

20/10/04 09:30

10:30

,אעבלין

אבי שחאדר .םמיה

50752724

ספיר שבתאי

14352298

עמידר ,70טירת הכרמל

11693

עלי חיליל םפואן

29100344

,בענה

11698

94/04

ייספלנר מרינה

11375961

דוד אלעזר ,3קרית מוצקין 11701

98/04

אדגייאשייל׳ אברהם  37653623אילנות , 13/1כרמיאל
קגנםקי יפים

 306338799העלית , 17חיפה
נופר ,9נהרית

11711

110/04

05/02/04

22/07/04

20/09/04 09:30

10:00

זריהו סימ׳

62382734

שרת ,9קרית טבעון

11712

112/04

16/02/04

11/08/04

11/10/04 10:30

08:30

סילו בצלאל

30000053

שאול ,5חיפה

11717

117/04

09/02/04

22/08/04

20/10/04 11:30

12:00

מנדל חיים

23045925

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.5.2004 ,

2269

שם החייב/ת

ת״ז

כתיבת

מס׳ תיק מס .תיק תאריך מתן ןןממדקיום אסיפת מועד הדיון
ישעה
ביתמ״ש וגי כמיס ||גושיס»״אשינת
כנ״י

הלוי את

 22696686תמרי», 13/1קרית מוצקין 11723

122/04

11/02/04

15/07/04

11:00 20/09/041 11:30

חיאז ׳ אברהם

 23519515נופר ,9נהריח

11724

123/04

09/02/04

26/08/04

27/10/04]] 09:30

09:00

 25878463אלנבי , 175חיפו!

11728

127/04

15/02/04

25/08/04

27/10/04J 09:30

10:30

11727

126/04

16/02/04

11/08/04

11/10/04 09:30

08:30

,

סבאג גימיל
קידנ1ן עדי מתתיהו

52197316

,קיבוץ ברקאי

(

א ס י פ ו ת יתקימו ב מ ש ד ד י ה כ ו נ ״ ר ב ש ד ׳ פל״ים  15אי ,ה י פ ה  ,הדיונים י ת ק י י מ ו בביהמ׳׳ש המחוזי בחיפה
לבנה בר עוז ,עו׳יד,
מחוז

ס ג ן הכונ׳׳ד ,מ נ ה ל מ ח ה חיפה והצפון

נצרת

שם תתייב/ת

ת״»

כתובת

שלבי אבראהים

20746079

,כפר רימה

אבו אחמד נסים ו  02599193רח׳  408 3נצרת
דיישמעוו

| 53225645דוד רמז ,101/1צפת

מס׳ תיק מס .תיק תאריך מתן»מועי קיום אסיפת מועד הדיון
ישעה
ביתמ״ש צו כמיס |נושיםו־אש«ת
מ״ו
24/06/041 22/01/04

06/09/04 09:30

09:00

21/06/041 11/01/04 .252/031

06/09/04 10:30
05/07/04 09:30

09:00

155/03

|11352

f11582

]11617

258/03J

06/05/04J 15/12/03

09:30

א ס י פ ו ת יתקימו במשרדי ה ב ו נ ״ ר ב ש ד ׳ פ ל ״ י מ  15א׳ ,ח י פ ה  ,הדיונים י ת ק י י מ ו ב ב י ה מ ״ ש המחוזי בנצרת
ל ב נ ה בר עוז ,עו״ד ,סגן ה ב ו נ ״ ר  ,מ נ ה ל מחוז חיפה והצפון

מחוז

באר-שבע

שם התייב/ת

ת״ז

ןכתובת

מס׳ תיק מס .תיק תאריך מתן |מתמ־ קיום אסיפת מועד הדיי!
ושעה
ביהמ״ש צו כינוס גושים יאשונח
»׳׳ו

מרדכי מקלף ,59/2באר שב 7867

20/01/04 . 9306/03

03/05/04

07/09/04 10:00

08:30

7881

5026/04

13/01/04

28/03/04

29/06/04 12:00

08:30

כהן שלזם

55429518

ת״ד ,177מושב ניר ישראל 7882

5030/04

18/01/04

02/05/04

13/07/04 11:00

08:30

אלאל שלמה

 22757660מושב גילת ,296ד.נ.הנגב

7883

5033/04

18/01/04

02/05/04

13/07/04 10:00

08:30

בררה איאיק

58256504

ווננאשוילי אורו

 36217594הציונות , 11/2 5אשדוד

אלאל יסמין

69138972

מושב גילת ,296ד.נ.הנגב

7884

18/01/04 5034/04

02/05/04

13/07/04 10:00

08:30

גדגיי אלכם י1רם

22424931

ביאליק ,2/22אשדוד

7885

5036/04

20/01/04

29/04/04

13/07/04 10:00

09:00

וזכםברוט סלומון

13875273

המלכים ,6באר שבע

7886

5037/04

20/01/04

02/05/04

13/07/04 09:00

09:00

מכסבחט לונה

17020918

המלכים ,6באר שבע

7887

5038/04

20/01/04

02/05/04

13/07/04 09:00

09:00

דראזיש חמד

 301989844ארלוזורוב ,30באר שבע

ליבזביץ בנימין
בן דח־ גדעון

7888

5044/04

25/01/04

01/07/04

07/09/04 09:00

08:30

 24819591הנמר , 31אשקלון

7889

5042/04

22/01/04

04/07/04

07/09/04 11:00

08:30

59249573

מושב יושיביה ,16

7890

5043/04

22/01/04

04/07/04

07/09/04 10:00

08:30

קרפל ישי

22999387

יוהנה זיבוטינסק ,4/42באר 7891

2499/04

27/01/04

03/05/04

07/09/04 09:00

09:00

קרפל סמדר

23039787

יוהנה ז׳בוטינסק ,4/42באר 7892

5052/04

27/01/04

03/05/04

07/09/04 09:00

09:00

גיג׳ מנחם

 54546445ה_אשכולות  ,19אילת

7893

5045/04

25/01/04

02/05/04

07/09/04 12:00

09:00

7894

27/01/04 • 5046/04

04/07/04

07/09/04 09:00

09:00

7895

5047/04

27/01/04

04/07/04

07/09/04 12:00

09:00

בן גורמן  ,1554/19אופקינ 7B99

5056/04

01/02/04

05/07/04

07/09/04 09:00

09:30

צירנובילםקי זלדימיר  313075467פיארברג ,41/14באר שבע
וילדנזן אייל

 38329686הרב הרצונ ,12באר שבע

אמסלם אבי

37511417

יצחק יורם

 22587687ישוב ורדון  794,71ב׳

בן דור אלין

2270

17163908

7904

5063/04

02/02/04

05/07/04

10:00 07/09/04 10:00

מושב גן אור ,19ד״נ חוף עז 7905

5069/04

04/02/04

05/07/04

10:00

07/09/04 11:00

ילקוט הפרסומים  ,5280ט־ז באדר התשס״דJ.2004.9 ,

שם הווייב/וו

||ת״ז

מס׳ תיק מס .תיק תאוייך מתן מועד קייס אסיפת  mהדיון
ושעה
ניהמ״ש צו כינוס נושים ואשמת
בנ״ו

בתיבת

 pדוד יעל

11603032

מושב גן אור ,19ד.נ.חוף עזו * 7 9

5070/04

04/02/04

05/07/04

07/09/04 11:00

10:00

בטיט! •ורם

 24994519מלכי ישראל ,217/21קרית 79091

5073/04

09/02/04

07/07/04

07/09/04 09:00

10:30

א ס י פ ו ת יתקימו ב מ ש ר ד י ה ב ו נ ״ ר ברח׳ ה ת ק ו ו ה  ,4ב א ר ש ב ע  ,הדיונים י ת ק י י מ ו ב ב י ה מ ״ ש המחוזי ב ב א ר ש ב ע
ש ו ש נ ה א נ ק ו י  -ש ג י י  ,עו״ד ,ס ג ן הפונ״ר ,מ נ ה ל מחוז ב א ר ־ ש ב ע

מ ו ד ע ו ת ע ל יזגדזת  0ש י ט ת דגל

מחוז תל־ אגיב
ש ס החייב/ת

ן1ת״ז

כתובת

מס׳ תיק  IIמס .תיק
||ביהמ״ש
ננ״ו

 IIת א י י ן מתן צו
ן פשיטת ו ג ל

גורפעקלאמיליו

68408384

תזון א י ש  ,13ראשון לציון

11439

590/92

10/12/93

ב ר א מ ו ן אמנון

9021429

בורלא  ,18ת ״ א

12328

1277/98

14/01/04

לובטוןיצחק

68463363

הקרן  ,1/7רעננה

13234

1563/98

20/01/04

אלפרין סולומון

12572681

טשרניחובסקי  , 2יהןד

12965

1747/00

20/01/04

פוקין רינה

54230321

משה סנה  ,5/8בת י ם

13183

1941/00

09/02/04

א ב ר ח י מ ח ס ט ציןן

17133752

טחון  ,4חולון

13223

2018/00

17/02/04

פרימו ש ב ת א י

59747683

תקוע  ,11ת ״ א

13240

1965/00

15/02/04

א ב ו ח י ט ווהיב חוסני

55799027

 ,טיי׳בה

13522

1165/01

15/01/04

פישלר נחום

52229275

שי עגנון  ,72/6הרצליה

13565

1353/01

09/02/04

פרחי רחל

10307064

הנגב)אצל ^ש׳  ,39/6אריאל

13770

1526/01

05/02/04

ברצלבסקי סופיה

313743643

ר ב נריה  ,14/3ראשל״צ

13773

1542/01

15/02/04

פרג שרה

52416583

דרך מ ת ם  ,4010אילת

14215

1096/02

10/02/04

יער משה

67123703

שמואל ה ע י ד  ,17הרצליה

14226

1076/02

05/01/04

פשרל רחלי

55874598

דוד צדוק  ,8חולון

14243

1156/02

10/02/04

עזר שמואל

71400667

הירדן  ,81/8ר מ ת גן

14322

1248/02

01/02/04

ס י מ ן ט ו ב רחמים

51137875

כרם ח מ ד  ,11תל־אביב

14353

1298/02

16/02/04

אחרוני ז ׳ ו ז ט

42065110

משעןל האלה  ,4קציר

14381

1332/02

10/08/03

קבלו א ל ב ר ט

12266540

ויינשל  ,19/7תל-אביב

14490

1507/02

25/01/04

קבלו ת מ ר

17871336

וינשל  ,19תל-אביב

14491

1508/02

25/01/04

כ ץ יעקב

55700892

ר ו ז ו ב ס ק י  ,11בני ברק

30/01/04

פינקל א ר י

15156045

14493

1492/02

ו.1ד ,57670 .תל-אביב

14535

1553/02

14/01/04

א ל י א ן ציונה

448589

בבלי  ,11תל-אביב

14583

1864/02

28/01/04

אטיח מ א י ר

56442981

חייא  ,16בני ב ר ק

14581

1618/02

05/01/04

ויסמן מריו

13604988

המורן  ,5ראשל״צ

14578

1612/02

27/01/04

כהן רוני

58063926

שחם  ,1שהם

14628

1682/02

25/01/04

זכאי ד ו ר י ת

50028976

תגבורות  ,1כפר סבא

14653

1736/02

15/02/04

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

י

2271

ש ם החייב/ת

ת״ז

מס׳ תיק
ננ׳׳י

גתוגת

מס .תיק  IIתאריך מתן צו
ביחמ׳יש | פשיטת רגל

רוול גד

57986242

נחמגי  ,43תל-אביב

14716

1845/02

25/01/04

מזרחי צחי

27276252

אהרונוביץ  ,9תל־אביב

14736

1893/02

20/12/03

 pדוד אלברט

27022821

יהודההלוי,3בתים

14743

1890/02

10/02/04

גבר אל מתן

54326202

יגאל אלון  ,23הרצליה

14792

2100/02

14/01/04

ירושלמי אבי

50041623

עושת הימים  ,5בת ים

14797

2050/02

28/01/04

סלומון טל

28690170

פלדי  ,3רחובות

14823

2056/02

10/02/04

שגיב יצחק

8925125

צפניה  ,7פתח תקוה

14800

2088/02

16/02/04

פפרברג מיכל

57077943

־!רפסודה  ,46ראשל׳׳צ

14815

2075/02

11/02/04

צור יעקב

71648240

וזתאנה  ,2רעננה

14819

2059/02

02/02/04

ביטון ורדה

50448257

שז״ר  ,28מזכרת בתיה

14843

2105/02

12/02/04

נחום רן

37215266

נורדאו  ,2בני ברק

14841

2151/02

14/01/04

פישלר ברכה

52236262

ש״י שנון  ,72/6הרצליה

14865

2194/02

09/02/04

ליקר צילה

| 1014000

תאר׳׳י  ,39רחובות

15081

1249/03

20/01/04

ליקר שלום

|6428106

תאר׳׳י  ,39רחובות

15082

20/01/041 1251/03

יוסף זילביגר,עו״ד סגן הכונ״ר ,מנהל מחוז תל• אביב
׳

ה ו ד ע ת ע ל מ ת ו צוו* ה פ ט ר
מחוז

תל׳ אגיב

שם החייב/ת

|ת״ז

נוסיימשוורצ^ רעיסה

16958425

ברקה מאיר

4526927

בר אמון אמנון
אלואם אלי

|«ס׳תיק מס .תיק  IIתאריך מתן סימן
תומסי
גיתמ״ש  1צו won

|בתובת
, 1130/20

אילת

שברץ  ,1רעננה

II

11548
12299

ין

34/93

27/01/04

הפטר חלוט

171/98

09/02/04

הפטר חלוט

9021429

בורלא  ,18ת״א

12328

1277/98

14/01/04

הפטר חלוט

58899212

אהרוניביץ  ,75חולון

12631

2407/99

08/02/04

הפטר חלוט

אלימלך רפאל

64894959

בורכוב  ,22גבעתיים

12665

2456/99

04/02/04

הפטר מותנה

צ׳צ׳לניצקי בלה

Î07393108

מפרץ שלמה  ,25חולון

12835

2690/99

15/01/04

הפטר חלוט

דוד ערן

24558082

פרץ  ,7גבעת שמואל

13414

1170/00

03/02/04

הפטר מותנה

דוד אתי

27479310

פרץ  ,7גבעת שמואל

13415

1171/00

03/02/04

הפטר מותנה

אופמן לי

59757427

ת.ד ,8226 .פ״ת

13044

1205/00

17/02/04

הפטר חלוט

נווה יוסי

48987838

ת.ד , 2638 .קדימה

13092

1373/00

18/02/04

הפטר חלוט

15338338

שפינוזה בתך  20א ,רעננה

13329

1382/00

01/02/04

הפטר חלוט

משה סנה  ,5/8בת ים

גולדשטיין

זיאן

פוקין רינה

54230321

13183

1941/00

09/02/04

הפטר חלוט

לקנר יהודה

17403130

בצנלסון  ,111/9גבעתיים

13622

1309/01

02/02/04

חפטר חלוט

מיכאלי אלי

44985034

עזרא  ,48רמת השרון

13719

1553/01

עזר שמואל

71400467

וזירז־ן  ,81/8ר מ ת גן

14322

08/02/04

הפטר חלוט

01/02/04 1248/02

חפטר חלוט

יוסף זילביגר,עו״ד ,סגן הבונ׳׳ר ,מ נ ה ל מחוז ת ל ־ א ג י ג
2272

ילקוט הפרסומים  ,5260ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

ה ו ד ע ה על כוונה להכריז על חלוסת דיבידנד י א ש ו ו
מחה

ירושלים

סס החייב/ת

ת״ז

כתובת

מס׳ תיק מס .תיק תארין מתן מוג
צו פש״ד/
בנ״ר
ביחמ״ש כמוס

נושת

אחוז
דיבידנד

פרטי מנאמן

בדין קדימה 100.00%

נחום נתן

 51951192מרגלית ,304/13ירושלים

3709

236/00

14/12/00

מלכי דוד

 »09966646זאב חקלאי ,15ירושלים

3723

261/00

15/10/01

כל המשים

מלכי דוד

« $0996664זאכ חקלאי ,15ירושלים

3723

261/00

15/10/01

בדין קדימה  100.00%חכונט הרשמי

אמויאליצחק

 79167938דליה ,612בית שמש

3789

/01׳197

09/09/01

רגיל

אמויאל יצחק

דליה ,612בית שמש

3789

197/01

09/09/01

בדין קדימה  100.00%עו״ד שניידר ענת

79167938

15.00%
20.00%

הכונס הרשמי
עו״ד שניידר ענת

כ ת ־ ש ב ע א ב י ך כ ר טוב ,עו״ד ,סגן הכונ״ד ,מנהל מ ח ת ירושלים
מחה

ת ל ־ אביב

שם החייב/ת

ת״ז

בלן ראוp

 67583559אגוזי ,2ראשל׳׳צ

מס׳ תיק מס .תיק תאיידמתן סוג
כנ״ו
ביהמ״ש צו פש׳׳ר /נושה
כיגוס

כתובת

אחוז
דיבידנד

פרטי הנאמן

31.00%

עו״ד סימון יצחל

11885

481/96

12/02/97

רגיל

בדין קדימה  100.00%עו״ד סימון יצחל

בלן ראוp

 67583559אגוזי ,2ראשל״צ

11885

481/96

12/02/97

אקיבאב נלי

 »04638679פנחס לבון ,26/11נתניה

11956

608/96

27/10/03

רגיל

21.00%

עו״ד לוי גולדבלנ

אקיבאב מיכאל

 »04638562פנחס לבון ,26/11נתניה

11957

607/96

27/10/03

רגיל

4.80%

עו״ד לוי גולדבלנ

רודייעקב

 47962311עטרות ,22ר׳׳ג

12092

464/97

13/04/00

נדע קדימה  100.00%עו״ד חורש אורי

תדי יעקב

 47962311עטרות ,22ר׳׳ג

12092

464/97

13/04/00

רגיל

בלנדר אלחנן

 42427682מאירוביץ ,29ראשל״צ.

12222

758/97

11/06/98

בדין קדימה

עו׳׳ד ארז איתן

בלנדר מלכה

 52825890מאיתביץ ,29ראשוץ לציון

12223

759/97

11/06/98

בדין קדימה

 pדור יובל

27.00%

עו״ד חורש אורי

וייט אידל

4556916

האחים זיגר ,2ראשל׳׳צ

12853

1130/00

19/06/00

רגיל

10.00%

עו״ד פונט אילנה

וייס שמחה

 50309806האחים זיגר ,2ראשל״צ

12854

1129/00

19/06/00

רגיל

10.00%

עו״ד פונט אילנה

וייס אברהם

 27765452ככר מודיעין ,11ראשל״צ

12852

1301/00

19/06/00

רגיל

10.00%

עו״ד פונט אילנה

טובי שלמה

 53893020הרמ״א ,20רמלה

12829

1039/00

18/06/00

רגיל

8.20%

עו״ד גלמן צבי

מועלם משה

 46060836הברוש ,5חולון

13082

1535/00

11/10/00

רגיל

 100.00%עו״ד צמיר מיכה

פז אלון

 p 29494689יהודה ,111/2תל-אביב

12947

06/11/01 1697/00

רגיל

91.00%

ציטט־ דניאל

 54612098הערבה ,27מושב מגשימים

13047

1856/00

09/09/02

רגיל

19.68%

מחול חלים

 23087414משק ,83מושב כפר נטר

13141

10/09/01 1865/00

רגיל

23.00%

פטקא שלום

פוקיןרינה

 54230321משה סנה ,5/8בת ים

13183

1941/00

09/02/04

רגיל

100.00%

קמינסקי יצחק

 53446142אוטששינטקי  19א,ראשל״צ 13460

1249/01

30/01/04

רגיל

5.40%

קמינסקי יצחק

 53446142אוטטשינטקי  19א,ראשל״צ 13460

1249/01

30/01/04

בדין קדימה  100.00%עו״ד בר לוי אמנו

עזר שמואל

 71400667הירדן ,81/8רמת גן

14322

1248/02

01/02/04

בדין קדימה 100.00%

קידר אהרון

 52201449הטרית ,2תל מונד

14952

1040/03

22/01/03

בדין קדימה 100.00%

קידר אחרון

 52201449הנורית ,2תל מונד

14952

1040/03

22/01/03

פוקס דני

רגיל

עו״ד בר לוי אמנו

32.00%

יוסף זילביגי,עו״ד ,ס ג ן ה כ ת ״ ר  ,מנהל מחוז ת ל ־ אביב

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

2273

תודעה על כוונה להכריז על וזלוסת דיבידנד ראשיו
מחוז תל־ אביב
ש  0הבימ/עמיתה

מספד

נתינת

חניה/עמיתה

מס׳ תיק
ננ״ו

מס .תיק
ביהמ״ש

אחוז
דיבידנד

ת א ו י ן מתן סוג
צי פירוק
גושה

ש ס המפיק

אי.אם.אס.יצור רהיטים בע״מ

511341026

ת.ד, 595 .יבנה

6356

364/96

15/02/97

נדע
קדימר.

3.70%

עו״ד ברקמו מרד

מ.ש.סוכנויות רהיטים בע״מ

5U341059

ת.ד, 595 .יבנה

6357

363/94

19/02/97

נדע
קדימה

51.60%

עו-ד ברקמן מרד

מטפל מיגון מתקדם בעי׳מ

511945750

יצחק שדה , 32ת״א

6378

337/94

27/02/97

בדיו
קדימה

100.00%

עו״ד לוין אליהו

מטכל מיגון מתקדם נע״מ

511945750

יצחק שדה , 32ת״א

6378

337/96

27/02/97

רגיל

20.70%

עו״ד לוין אליהו

חגר עבודות צימריות בע״ס

(51136(50

רוטשילד , 31נת ים

5765

313/92

J1/01/9Í

בדיו
קדימה

30.00%

עו״ד שוחט וגםיק

פאן אל -א סחר בינלאומי נ א

5114(5(15

6790

1021/98

?27/01/9

רגיל

1! 30%

עו״ד קאופמן ערן

בע׳׳ם

נלון , 20ת״א

יוסף זילביגר,עו״ד ,סגן הכונ״ר ,מנהל מחוז תל -אביב
מחה

חיפה

שס תתייב/ת

ת״ז

כתובת

מס׳ תיק מס .תיק תאויךמתן סוג
כנ״ו
ביהמ״ש ציפש׳׳ר /נושה
כינוס

אחוז
דיבידנד

פרסי מנאמן

מרוז עמוס

7954597

המייסדים ,56וכמן יעקב

10287

109/01

07/07/02

עו״ד וולך אלון

מרוז אליס

 67299776המייסדים ,56זברון יעקב

10288

110/01

07/07/02

עו״ד ו}לך אלון

לבנה בר עה ,עו״ד ,סגן הכונ׳׳ר ,מנהל מחוז חיפה והצפון
מחוז

באר -ש ב ע

שם התייב/ת

ת״ז

כתובת

מס׳ תיק מס .תיק תאריך מתן סוג
כנ״ר
ביהמ״ש צי פש״ו/
נושה
במוס

שמעוני שלומית

50982347

זלמן ארן ,9/10אשדוד

6666

5102/98

12/04/99

אתיז
דיבידנד

כיסי הנאמן

בדין קדימה 100.00%

ש ו ש נ ה אנקור-שניר ,עו״ד ,סגן הנונ״ר ,מנהל מחוז באר -שבע

הודעות על מתו צווי פירוס ואסיפות ראשונות ש ל נושיס ושל משתתפים
מחוז תל -אביב
שם יוניה/עמיתה

מספר
חניה/עמותה

כתונת
ה י ס מ י ן  , iר מ ת אפעל

8680

1112/00

26/01/04

04/04/05

14:00

04/04/05

14:15

7849

1219/02

19/06/02

24/10/04

14:00

24/10/04

14:15

8275

1752/02

28/01/04

תק" 0ק ר ן מימון ואשראי

520006982

ב ס ־ ד הלבונה חברה
לבניה והשקעות בע״מ

511720039

ח ר צ ל  , 29נ ת נ י ה

מ ש ב תעשיות קירזר בע״מ

520039603

ה ב ר ז ל  , 32ת ל ־ א ב י ב

בע־מ

2274

מס׳ תיק מס .תיק תאייךמתו ממי קייס אסיפת מיעד קיום אסיפת
משתתפימ יאשתח
צו פירוק נושים ראשינח
ט״ו
ביהמ״ש

22/05/05

13:30

22/03/05

13:45

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשם״ד9.3.2004 ,

| ש ם חבית/עמותת

אעירה שחר בעיינו

מספד
חבית/עמיתת

מס׳ תיק מס .תיק
כנ״ו
ביהמ״ש

כתובת

תאריך מתן מיעד קיים אסיפת
נושים ו א ש ת ת
צו פ י ו ו ק

מיעל קיום אסיפת
משתתפים ו א ש ת ה

נוה דקלים , 23אשקלון

8388

1724/03

22/01/04

01/05/05

01/05/05 13:30

13:45

הסדן , 10חולון

8412

1651/03

28/01/04

27/03/05

27/03/05 13:00־

13:15

בילב׳ יוסף ובני ,1תעשית
נעלים) (1991בע״מ

S11583973

עמק יזרעאל , 70תל-אביב 8407

1630/03

27/01/04

02/05/05

02/05/05 13:30

13:45

אליטל תברח לבנת -
עבח־זת שלד בע״מ

511840373

החצב , 12אוריחודח

8401

1611/03

26/01/04

06/04/05

06/04/05 13:00

13:15

קלי מחשבים זצייד תקפי
) (1993בע־מ

511833444

בצלאל , 28רמת גן

8416

1660/03

22/01/04

04/04/04

04/04/04 13:00

13:15

מאפ״ת מרגלית בע״נ!

511156887

 pצבי , 8ראשון לציון

8423

1690/03

27/01/04

21/03/05

21/03/05 13:30

13:45

דלת חן בעיינו

510946445

ספיר,9א.תראשל״צ

8414

1653/03

21/01/04

02/03/05

02/03/05 13:00

13:15

תעשמת אלומנמם אחים
לד בע״מ

512700048

קיבוץ עמת נ*,קיבוץ

8430

1706/03

22/01/04

30/03/05

30/03/05 14:00

14:15

׳^.ש אוט 1קוד אשראי

512173568

יצחק שדה , 1תל-אביב

8449

1790/03

22/01/04

23/02/05

23/02/05 14:00

14:15

׳!•.!*.ניטםטרס בע״מ

511772410

512038886

תילמרת השכרת קטנזעים 511628661
בע־מ

בע״מ

עינת

הסדנא , 3א.ת רעגגוז

8569

2116/03

20/01/04

01/03/05

"01/03/05 14:00

14:15

ויצמן , 43רחובות

8573

2143/03

27/01/04

22/03/05

22/03/05 13:30

13:45

אסמי ח׳ בע״נו

511632325

מושב חרב לאת ,מוסב
חרב לאת

8580

2140/03

27/01/04

03/04/05

03/04/05 14:00

14:15

ה.ר.ל.מ בע״מ

513115063

החילזון , 12רמת גן

8590

2161/03

03/02/04

22/03/05

22/03/05 14:00

14:15

גלי גל שיתק מוצרי בנייה

511547143

וייצמן , 42כפר סבא

8583

2176/03

09/02/04

02/05/05

02/05/05 13:30

13:45

אחמלא׳ תזכנות בע־מ

דע קדם טכנולוגיות בע״מ 511237562

בע־מ

513032060

שטתק , 8תל-אביב

8600

2187/03

11/02/04

01/05/05

01/05/05 14:00

14:15

ארודיאם)א^ טכנולוגיזת 513031526
בע״מ

זנגביל , 24תל־אביב

8601

2190/03

11/02/04

03/05/05

03/05/05 14:00

14:15

*חדיאם בע״מ

511099939

בצלאל , 52רמת גן

8602

2189/03

11/02/04

02/05/05

02/05/05 14:00

14:15

׳«.ע.ירדני מוצרי מתכת

510143910

שלמה המלך , 10בני ברק 8603

2188/03

11/02/04

03/05/05
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£ע־מ

אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ השלושה  ,2תל אביב
יוסף ז»לבינו,עו׳יד ,סגן ה כ ו נ ״ ר  ,מנהל מחה תל• אביב

ילקוט הפרסומים  ,5280ט״ז באדר התשס״ד9.3.2004 ,

2275

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום מהן תעודה על נכונותן
אל.טי.אי.אס

אפרים היים
)ז־ו״פ (51-334015-8
הודעה על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים

בע״מ

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  15באפריל  ,2004בשעה  ,13.50ברח־ פומבדיתא
 ,10תל אביב.

)ח״פ (51-187028-9
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה כללית
סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,18.4.2004בשעה
 ,15.00במשרדי תברת טי.אי.אס בע״מ ,ברחי הברזל  ,2תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת וקבלת הסברים
על אודותיו.
אילת טריים־גבעוני ,עו״ד ,מפרקת

על

מרצון.

קבלת החלטה על

סדר היום:

פירוק

החברה

בהתאם לסעיף )323ב( לפקודת החברות ]נוסח חדש[,
התשמ״ג ,1985-אסיפת נושים של ההברה הנ״ל תתכנס
באותו מקום ובאותו יום בשעה .14.00
כל אדם הטוען
להשתתף באסיפה זו.

נושה של

להיות

החברה

רשאי

אפרים היים ,דירקטור

אולווים און )ישראל( בע״מ

בהק תעשיות  983ו בע״מ

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה על פי סעיף  323לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה של נושי החברה
הנ״ל תתכנס ביום  5באפריל  ,2004בשעה  ,10.00במשרד
עו״ד חת־דורון ,בבית רובינשטיין ,דרך מנחם בגין  ,37תל
אביב ,לשם קבלת החלטה על פירוקה של החברה.
באסיפה רשאים להשתתף רק נושים הרשומים כבעלי
חוב בספרי החברה או כאלה שיגישו ראיה להנחת דעת
דירקטוריון החברה לחוב הנטען על ידם ,בצירוף תצהיר
מאושר בדין ,לעו״ד נטלי רקה ממשרד עו״ד חת־דורון מבית
רובינשטיין ,דרך מנחם בגין  ,37תל אביב  37ו .67
נושי החברה יהיו רשאים להשתתף ולהצביע באסיפת
הנושים בעצמם או על ידי בא כוחם וזאת על פי ייפוי כוח
בכתב חתום בידי נותנו)ואם נותן ייפוי הכוח הוא תאגיד -
על ידי מורשי החתימה בתאגיד ,בצירוף אישור על זכאותם
לחייב את התאגיד( ,אשר יימסר לעו״ד נטלי רקה ,לא יאוחר
מ־ 48שעות לפגי מועד אסיפת הנושים.
נטלי רקה ,עו״ד

ד״ר קלוגמן ,עו״ד  -שירותים משפטיים

)ח״פ (51-096522-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה כללית
סופית של החברה הנ־ל תתכנס ביום  ,22.4.2004בשעה
 ,17.00במשרד עוי׳ד צבי מורג ,ברח׳ דיזנגוף  ,30תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק
בנימין וקס ,מפרק

עדית  -ייעור תריסים בע׳׳מ
)ח״פ ו-035524-ו(5
)בפירוק מרצין(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה על עי סעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי האסיפה הסופית של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,23.4.2004בשעה  ,9.30במשרדו
של המפרק ,ברחי הבנקים  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,בדבר ניהול הפירוק.
שלמה שרון עו״ד ,מפרק

)ח״פ 8249-3ו-3ו(5
)בפירוק מרצון(

אבי זיגלמן חברת רו״ח

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

)ח״פ (51-325413-9

נמסרת בזה הודעה כי ביום  17.11.2002קיבלה החברה
הנ״ל החלטה ברבר פירוקה מרצון.

)בפירוק מרצון(

אסיפת הנושים של החברה תתכנס ביום 4.4.2004ו,
בשעה 0.00ו ,במשרד עו״ד ד׳ פוטשבוצקי ,ברחי קפלן 7ו ,תל
אביב.
על סדר היום :מינוי מפרק לחברה.
עידית טיומקין ,עו״ד
באת בוח החברה

הודעה על כינוס אסיפה סופיה
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה כללית סופית של
החברה תתכנס ביום א׳ 25 ,באפריל  ,2004בשעה ,12.30
במשרדו של המפרק ,ברחי וייסבורג  ,26תל אביב.
על סדר היום :דיון בדוח הסופי של הפירוק ,שיציג
המפרק ,אשר יראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה.

אבי זיגלמן ,מפרק
2276
ה מ ח י ר 16.80
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