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 הודעה כדבר מינוי חברים נוספים לועדה רפואית
 עליונה

 לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-1964
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים
 (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-11964, מיניתי את ד׳׳ר איזו
 שכטר, ד׳׳ר אלברטו ילין, ד״ר ארתור שינברג וד״ר לאו ג׳רסי
 להיות מיום כ״ח באב התשנ״א (8 באוגוסט 1991), חברים

 נוספים ברשימת הרופאים2 לענין התקנות האמורות.

 י׳ באלול התשנ״א (20 באוגוסט 1991)
 (חמ 3-183) משה ארנס
 שר הבטחון

 1 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 870.

 2 י״פ התשכ״ט, עמ׳ 1793.

 הודעה בדבר ביטול מינוי חבר בועדה רפואית
 לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות הנכים
 (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965', ביטלתי מיום ה׳ באלול
 התשנ״א (15 באוגוסט 1991) את מינויו של ד״ר לאו ג׳רסי2

 ברשימת הרופאים בועדה הרפואית.

 י״ב באלול התשנ״א (22 באוגוסט 1991)
 (חמ 3-183) משה ארנפ
 שר הבטחון

 1 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 204.

 2 י״פ התשמ״ב, עמ׳ 2663.

 הודעה בדבר מינוי רופא נוסף
 לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ׳׳ו-1965

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 (א) לתקנות הנכים (ועדות
 רפואיות), התשכ״ו-1965', מיניתי את ד׳׳ר גדעון צוקר להיות
 מיום כ״ח באב התשנ״א(8 באוגוסט 1991) רופא נוסף ברשימת

 הרופאים2, לענין התקנות האמורות.

 ד׳ באלול התשנ״א (14 באוגוסט 1991)
 (חמ 183י3) משה ארנם
 : שר הבטחון

 1 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 204.

 2 י״פ התשל״א, עמי 999. •

 מינוי
 לפי פקודת התעבורה

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת
 התעבורה1, מיניתי את פנינה מירון למנהלת אגף הרישוי

 במשרד התחבורה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 הודעה על שובו של ראש הממשלה לארץ

 לפי חולךיסוד: הממשלה
 מודיעים בזה, לענין סעיף 19 לחוקייסוד: הממשלה', כי
 ראש הממשלה שב ארצה ביום כ׳ באלול התשנ״א(30 באוגוסט

.(1991 
 כ״ב באלול התשנ״א (1 בספטמבר 1991)

 (חמ 57י3) אליקיפ רובינשטיין
 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ

 לפי חוקייסוד: הממשלה
 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוקייסוד: הממשלה', כי
 שר המשפטים שב ארצה ביום כ׳ באלול התשנ׳׳א(30 באוגוסט

.(1991 
 כ״ב באלול התשנ״א (1 בספטמבר 1991)

 (חמ 57־3) אליקים רובינשטיין
 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על מינוי חבר לועדת שירות המדינה
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 9 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט-1959', מינתה הממשלה את שלום זינגר,
 המנהל הכללי של משרד האוצר, להיות חבר בועדת שירות

 המדינה, במקום ראובן מרחב2.

 י״ט באלול התשנ״א (29 באוגוסט 1991)
 (חמ 132־3) מיכאל ניר

 ממלא מקום מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 86.

 2 י״פ התש״ן, עמ׳ 1370.

 תיקון הודעה בדבר פטור ממכרז
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט-1959', החליטה הממשלה על פי הצעת
 ועדת השירות, לתקן את פרט (15) בהחלטת הממשלה בדבר
 פטור ממכרז2 ״למשרה השווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות
 למשרה שהוכרז עליה בעבר כדין או אינה עולה עליה, וימונה
 לה תוך שנה מיום פרסום המכרז אדם כשיר למשרה שהוכרז
 עליה״, כך שבמקום ״תוך שנה מיום פרסום המכרז״ יבוא ״תוך

 שנה מיום סיום דיוני ־ועדת הבוחנים״.
 י״ט באלול התשנ״א (29 באוגוסט 1991)

 (חמ 3-274) מיכאל ניר
 ממלא מקום מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 2 י״פ התשכ״א, עמ׳ 386.

 50 ילקוט הפרסומים 3923, י״א בתשרי התשנ״ב, 19.9.1991



 הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה
 לפי פקודת העיריות

 מודיעים בזה כי המנהל הכללי של משרד הפנים, בתוקף
 הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת העיריות',-שהואצלה לו2, ציווה
 על עריכת חקירה בדבר הקמת עיריה באיזור בית שאן
 ומשאלותיהם של תושבי המועצה המקומית ביתישאן בנדון.

 לצורך זה מינה המנהל הכללי של משרד הפנים ועדת
 חקירה, שמענה הוא: משרד הפנים, ת׳יד 6158, ירושלים, קרית

 בךגוריון, לידי דב שאג.

 כל אדם המעוניין להשמיע את דעתו בפני הועדה רשאי
 להגיש את עצומותיו תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 י״א באלול התשנ״א (21 באוגוסט 1991)
 (חמ 174 ־3) חנניה גיכשטיץ

 יושב ראש ועדת החקירה
 להקמת עיריה באזור בית שאן

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 י״פ התשל״א, עמי 1523.

 מינויו של רפי בן חור, שהודעה עליו פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3045, התשמ״ד, עמ׳ 1998 - בטל.

 י״ב באלול התשנ״א (22 באוגוסט 1991)
 (חמ 3-641) משה קצב

 שר התחבורה

 הודעה על החלטה להחיל את הפרק השביעי
 לחוק מבקר המדינה, התשי״ח־1958 [נוסח משולב]

 אני מודיעה כי הואיל ועמותת ארגון נכי צה״ל הינה
 עמותה הנתמכת על-ידי הממשלה, והואיל והדבר נראה לי דרוש
 לצרכי מילוי תפקידי נציב תלונות הציבור, החלטתי, בתוקף
 סמכותי לפי סעיף 36(2) לחוק מבקר המדינה, התשי׳׳ח-1958
 [נוסח משולב]', להחיל על עמותת ארגון נכי צה״ל את כל

 הוראות הפרק השביעי לחוק האמור.
 ט׳ באלול התשנ״א (19 באוגוסט 1991)

 .(חמי 3-463) מרים בן־פודת
 : נציב תלונות הציבור

 י ס״ח התשי״ח, עמי 92. י

 : הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט (ד)
 לפי צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט) (מס׳ 2), התשנ׳׳א-1991

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למוצרי נפט)(מס׳ 2),
 התשנ׳׳א-1991י, אני קובע כי החל ביום כ״ב באלול התשנ״א(1 בספטמבר 1991) המחירים המרביים של מוצרי הנפט הם כמפורט

 להלן:

 1. המוצר -
 בשקלים חדשים

 בנזין
 בנזין 91 בנזין 96 נטול עופרת קרוסץ סולר

 א. מחיר לליטר בתחנה
 (כולל 18% מע״מ) 1.53 1.62 1.58 1.01 0.96

 ב. מחיר ל-1000 ליטר במתקן
 (לא כולל מע״מ) 1,173.01 1,255.45 1,221.55 775.17 736.07

 ג. מחיר לליטר בתחנה
 באילת 1.30 1.37 1.34 0.86 0.81

 בשקלים חדשים

 2. גפ״מ - כחומר זינה לתעשיות הפטרוכימיות (ט׳׳מ)
 (במיתקן החברה לא כולל מע׳׳מ) 447.27

 3. נפטא - כחומר זינה לתעשיות הפטרוכימיות (ט״מ)
 (במיתקן החברה, לא כולל מע״מ) 483.54

 4. גפ״מ לחברות הגז (המחיר לט״מ לא כולל מע״מ) -
 בהזרמה 485.24
 ׳ במילוי 487.81

 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 854.
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 בשקלים חדשים

 5. מזוט קל - (במתקן החברה - לא כולל מע״מ) -
 א. המחיר לי1000 ליטרים בחיפה ואשדוד 295.53
 ב. מחיר לט״מ בחיפה ובאשדוד, בהזרמה 265.03
 ג. מזוט קל מיוחד חרפי - המחיר לט״מ 445.49

 6. מזוט כבד ״1500, 2.5% גופרית
 (במיתקן החברה, לא כולל מע״מ) -

 א. מחיר לט״מ למפעל הצורך מעל 25,000 ט״מ -
 בחיפה במיכלית 229.14
 בחיפה בהזרמה 225.97
 באשדוד 229.93

 ב. מחיר לט״מ למפעל אחר -
 בחיפה 253.08
 באשדוד 253.87

 7. מזוט כבד ״4000, 2.5% גופרית
 (המחיר במיתקן החברה - לא כולל מע״מ) -

 א. מחיר לט״מ לחברת החשמל 204.07
 ב. למפעל הצורך מעל 25,000 ט״מ - י

 בחיפה בהזרמה 208.52
 בחיפה 211.69
 באשדוד 212.49

 ג. מחיר לט״מ למפעל אחר -
 בחיפה 237.01
 באשדוד 237.80

 8. זפת (אספלט)
 (המחיר במיתקן החברה - לא כולל מע״מ) -

 א. מחיר לט״מל־80/100,60/70,40/50 318.67
 ב. מחיר לט״מ ל־ה.ב.3, ה.ב.5 ובלתי מנושף 271.74

 9. מחירי סולר וקרוסין בכמויות המפורטות, כולל הובלה ואספקה לתוך מיכל הלקוח (לא כולל מע״מ):
 בשקלים חדשים

 סולר קרוסין

 בכל הארץ באילת בכל הארץ באילת

 א. מי250 ליטר עד 999 ליטר
 המחיר ל*100 ליטר 76.71 76.58 80.56 81.20

 ב. מ״1000 ליטר עד 1999 ליטר
 המחיר ל־1000 ליטר 750.60 749.29 790.63 797.04
 ג. מי2000 ליטר עד 2999 ליטר 790.84

 המחיר לי1000 ליטר 745.10 743.79 784.43

 ד. מעל ל־3000 ליטר 736.07 734.76 775.17 781.58

 10. המחירים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בהודעות בדבר מחירים מרביים למוצרי נפט ישארו בתוקפם ללא שינוי.
 כ״ב באלול התשנ״א (1 בספטמבר 1991)

 (חמ 3-2152) שמעון גלבוע
 מנהל מינהל הדלק

 במשרד האנרגיה והתשתית

 52 ילקוט הפרסומים 3923,י״א בתשרי התשנ״ב, 19.9.1991



 (להלן - הפקודה), כי המקרקעין המתוארים בתוספת, אשר
 ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ויד לפקודה בילקוט
 הפרסומים 3855, התשנ״א, עמי 1791, יהיו לקניינה הגמור
 והמוחלט של עירית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 , תוספת

 גוש 6530, חלקה 58 (בשלמות), חלקי חלקות 65,60,59,
,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,98 ,86 ,68 ,67 ,66 
,141 ,139 ,136 ,134 ,133 ,132 ,128 ,116 ,110 ,109 ,108 
 156, 171,169, 179, 182, 212,191,185 - ברח׳ י׳׳ל גורדון.

 גוש 6536, חלקה 20 (בשלמות), חלקי חלקות 21, 100,
,378 ,268 ,260 ,253 ,252 ,250 ,249 ,247 ,246 ,242 ,101 
 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387 - ברח׳ כיבוש

 העבודה.
 העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעירית הרצליה,
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י׳׳ח באלול התשנ״א (28 באוגוסט 1991)
 (חמ 3-4) אלי לנדאו

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 וי190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-11965, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מכ/6״,
 שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים 3417, התשמ״ז, עמ׳
 493, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות
 הכרמל(להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ויד לפקודה בילקוט הפרסומים 3847, התשנ״א, עמ׳
 1320, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית

 נשר.
 תופפת .

 שטח קרקע של כ־29.2 ד׳, הכולל חלקות 10-1, 14, 63,
 70,69, 82, 84, וח״ח 58, 76,67 בגוש 11232; חלקות 9,7-1,
 12, 13, 17, 78, 91, 93, 102, וח״ח 15, 16, 20-18, 49, 101,
 105 בגוש 11233; חלקות 75, 150, וח׳׳ח 16, 61, 83, 148,
 154, 156, 168, 170, 176 בגוש 11235, כמסומן בתשריט.
 העתק התשריט האמור מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, רח׳ כורי 2, חיפה (מגדל
 הנביאים, קומה 7), וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל.
 ט״ז באלול התשנ״א.(26 באוגוסט 1991)

 (חמ 3-4) מרדכי עמר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל
 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה כדבר כיעור חומר ארכיוני במזך

 לפי חוק הארכיונים, התשט״ו-1955
 בהתאם לסעיף 13(א) לחוק הארכיונים, התשט״ו-11955,
 ותקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי
 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-21986, אני מודיע שתיקי
 הוצאה לפועל מהשנים 1948-1920 השייכים לבית המשפט

 המחוזי יפו והמופקדים בגנזך המדינה, מיועדים לביעור.

 ל׳ באלול התשנ״א (11 באוגוסט 1991)
 (חמ 3-82) ראובן ירון

 הגנז
 1 ם״ח התשט״ו, עמ׳ 14; התשכ״ד, עמ׳ 144.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 1342; התש״ן, עמ׳ 1213.

 י הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מם׳ הר/410 א׳, כפר שמריהו״, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 825, התשכ״א, עמ׳ 853,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה(להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי המקרקעין המתוארים
 בתוספת, אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ויד
 לפקודה בילקוט הפרסומים 3855, התשכ״א, עמ׳ 1791, יהיו
 לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית כפר שמריהו

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תופפת :

 גוש 6672, חלקה 114 (חלק) - בכפר שמריהו.
 העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעירית הרצליה,
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ח באלול התשנ״א (28 באוגוסט 1991)
) אלי לנדאו 3 " מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 וי190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965,, ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מם׳ 1452 א״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3740, התש״ן, עמ׳ 1739, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הרצליה (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.
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 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הודאת שעה), התש׳ין-990ן,
 וחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

 מרחב תכנון מקומי תל־אביבייפו
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל-אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה תל־אביב־יפו, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳
 תא/במ-2515-12, שינוי לתכניות מפורטות מס׳ תא/250 ומס׳

 תא/500״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: תל־
 אביב״יפו, המגרש הגדול - גוש 7088, חלקות 29-18, 77, 79,

 ח״ח 78, 80.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 1) פיתוח איזור שד׳
 ירושלים כמרכז פעילות מעורבת של מסחר ומגורים תוך חיזוק
 ותיגבור של המגורים לאורכו ושמירת אופיו העירוני המיוחד,
 על ידי: א) קביעת יעודי קרקע חדשים: מגורים מיוחד, תעשיה
 נקיה, מבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, הקצאה וביטול של
 דרכים: ב) קביעת הוראות בניה ותכליות; ג) קביעת מבנה
 לשימור והוראות לשיקומו; ד) קביעת הוראות להכנת תכנית
 בינוי ועיצוב! ה) קביעת הנחיות למניעת מטרדים מתעשיה; 2)
 בהתאם לאמור לעיל ביטול, בתחום התחולה של תכנית זו, של
 הוראות תכנית מפורטת מס׳ 250, שהודעה בדבר אישורה
 התפרסמה בילקוט הפרסומים 164, התשי״א, עמ׳ 990, ושל
 תכנית מפורטת מס׳ 500, שהודעה בדבר אישורה התפרסמה
 בילקוט הפרסומים 598, התשי״ח, עמ׳ 912, על שינוייהן.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
 מחוז תליאביב, מגדל שלום, רח׳ אחד העם 9, ת׳׳ד 29090,

 תל־אביב 61290, טל׳ 03-651941.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.
 ט״ז באלול התשנ״א (26 באוגוסט 1991)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז תל־אביב

ב י ב א ־ ל ח ת ת  מ

 מרחב תכנון מקומי תליאביבייפו
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה תליאביבייפו, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ תא/במ-2523-14״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תליאביבייפו,
 בצפון: דרך בןיצבי; במזרח: רח׳ גרינבוים: בדרום: רח׳ נס
 לגוים: במערב: רח׳ שלבים - גוש 6992, ח״ח 1, 2; גוש 7054,

 חלקות 20-1, ח״ח 21; גוש 7055, ח״ח 5, 29, 31.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) תכנון השטח הכלול בתכנית
 כדי למצות את פוטנציאל המגורים עד כ־886 יחידות דיור או
 1239 יחידות דיור כאשר מתוכן כי150 יחידות דיור דיור מוגן
 וכי504 יחידות דיור להשכרה, על־ידי: א) קביעת 5 איזורי
 מגורים וקביעת הוראות בדבר זכויות בניה! ב) קביעת איזורים
 של שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למוסדות ציבור, הוראות
 בניה והוראות לפיתוח בשטחים אלה! ג) קביעת חזיתות
 מסחריות; ד) קביעת דרכים חדשות; ה) קביעת שטחים לחלוקה
 מחדש: ו) הכנת תכנית בינוי עקרונית. 2) ביטול, בתחום
 התחולה של תכנית זו, של הוראות תכנית מיתאר מס׳ 1990,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2559,
 התשל״ט, עמ׳ 2026, ושל תכנית מס׳ 720, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1520, התשכ״ט, עמ׳

.1205 

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של הודעה זו
 בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה מחוז
 תליאביב, מגדל שלום, רח׳ אחד העם 9, ת״ד 29090, תל-אביב

 61290, טל׳ 03-651941.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.
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 הודעות לפי תוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ף־990ו
 ולפי הוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ן

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חריש(ליד אום
 אליקוטוף ומצר), שכונות מערבית וצפונית - 3528 דונם, גוש
 8700, חלקות 2, 3, 4, ח״ח 1¡ גוש 8701, חלקות 11-1, 16,
 ח״ח 15-12; גוש 8703, ח״ח 4,2; גוש 8704, חלקות 131-9,5,
 20-18, 22-&2, 38, ח״ח 1, 4, 8-6, 17-14, 21, 33-29, 39;
 גוש 8705, חלקות 29,23-16,13,12, ח״ח 24,15,10-1, 27,
 28, 30, 31; גוש 8706, חלקות 9-1, 15-13, 21-19, 23, 24,
 ח״ח 18,16,12,10, 22; גוש 8707, חלקות 26-16, ח״ח 2,1,
 33; גוש 8711, ח״ח 2; גוש 8718, ח״ח 1; גוש 10088, ח״ח 4;
 גוש 10089, ח״ח 68,63,62,59-56,20-17; גוש 12237, ח״ח

 1, 5; גוש 12238, ח״ח 1: גוש 20365, ח״ח 5, 27,.29.
 עיקרי הוראות התכנית: הקמת שכונות מגורים בעיר
 החדשה חריש; שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאיזור מגורים;
/  יעוד שטחים לאיזורי מגורים בי, מגורים ב׳ מיוחד ומגורים ג
 לאב״צ, לשצ״פ, למסחר, לספורט, לשמורת יער ולדרכים;

 קביעת הוראות בניה ופיתוח. י

 מספר יחידות הדיור: 4257.
 כל המעוניין בתכנית, רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך עשרים ימים מיום פרסומה של הודעה זו
 בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה, מחוז
 חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה 31048, טל׳ 04-667781.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.
 ט״ו באלול התשנ״א (25 באוגוסט 1991)

 חיים קופלמן
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז חיפה

 מהוז הדרום

 מתח המרכז
 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שרונים, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית
 מס׳ הצ/במ/36/1-2/א, שינוי לחלק מתכנית מפורטת מט׳
 הצ/36/1-2 (מיבנן ג׳) ולתכנית מם׳ הצ/43/1-2/א,(מיבנן

 ג׳)״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: כפר־
 יונה - גוש 8123, ח״ח 16,15,9,8,7! גוש 8149, ח״ח 9,6,5.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) קביעת בינוי והוראות,
 חלוקה למגרשים, צפיפות, גובה בניינים, תכליות וזכויות
 בניה; ב) איחוד וחלוקה, לפי פרק ג׳, סימן ז׳ לחוק, בהסכמת

 הבעלים.
 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבניו או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוף עשרים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ 08-225577.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידוןיאלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.
 כ״ג באלול התשנ״א (2 בספטמבר 1991)

 דב שיש
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי שדרות
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 21/במ/59, שינוי לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ 101/02/21, לתכניות מפורטות מס׳ 6/102/03/21

 ומם׳ 39/102/03/21 ולתכנית 21/במ/3״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: שדרות,
 שכונה מ-3 - גוש 1881, חלקות 2, 5, 6, 14, 21,15, 22, 26,
 28, חלקי חלקות 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 23;

 מתה היפה

 מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מנשה אלונה, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳

 מ/במ/201א׳ - חריש״.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה~1965

 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, מגדל שלום, רח׳
 אחד העם 9, ת״ד 29090, תליאביב 61290, טל׳ 03-651941.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 האמורה, שד׳ בן־גוריון 68, תליאביב 64514, טל׳ 03-437162.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תליאביבייפו
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז תליאביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 תליאביבייפו, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ תא/
 2440, שינוי מס׳ 2 לשנת 1987 לתכנית מפורטת מס׳ K״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: תל־
 אביבייפו, גבולות התכנית כוללים את שני צדי רח׳ להיגרדיה
 בין רח׳ מרדכי (אנילביץ) לבין דרך הטייסים - גוש 6133,
 חלקות 334, 336, 337, 346, 350, 354, 359, 361, 376, 379,
,458 ,446 ,445 ,432 ,431 ,426 ,406-404 ,393 ,392 ,380 
,875 ,874 ,792 ,722 ,678 ,677 ,494-492 ,468-464 ,460 
,998 ,992 ,930 ,921 ,920 ,918 ,893 ,892 ,886-884 879, 
 ח״ח 349, 391, 407, 410, 413, 420, 428, 702, 793, 878,
 ,880 926, 945, 946, 989: גוש 6134, חלקות 560, 561, ח״ח
 556: גוש 6164, חלקה 137, ח״ח 2, 7, 9: גוש 7090, חלקות
 10-5, 50-45, ח״ח 11: גוש 7098, חלקות 24-1, 166, 167,

 ח״ח 168.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הרחבת רח׳ להיגרדיה,
 כמסומן בתשריט, כדי ליצור ציר מזרח־מערב בעל קיבולת
 גבוהה, שלו גם מחלף עם נתיבי אילון, ושינוי, עליידי כך, של
 תכנית מפורטת מס׳ K, על שינוייה, שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1439 מיום 22.2.1951.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, מגדל שלום, רח׳
 אחד העם 9, ת״ד 29090, תל־אביב 61290, טל׳ 03-651941.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 האמורה, שד׳ בן״גוריון 68, תל־אביב 64514, טל׳ 03-437162.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 גוש 1894, חלקות 18-16, 24-&2; 35-33, 61-57, 63¡ גוש
 1896, חלקי חלקות 21-5.

 1עיקרי.הוראות שינוי התכנית: יצירת מכיגרת תכנונית

 להקמת שכונת מגורים עליידי קביעת יעודי קרקע ומגבלות
 בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 20.5.1991 ובילקוט הפרסומים 3880, התשנ״א, עמ׳ 2570.
 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שדרות, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 ט׳ באלול התשנ״א (19 באוגוסט 1991)
 שלום דנינו

 יושב ראש הועדה לבניה למגורים
 ולתעשיה מחוז הדרום

 מתוזתל־אכיב

 מרחב תכנון מקומי תליאביבייפו
 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז תליאביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 תליאביבייפו, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳
 תא/2520, שינוי מס׳ 1 לשנת 1991 לתכנית מס׳ תא/44״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: תל־
 אביבייפו, בין רח׳ שדרות רוטשילד במערב, רח׳ נחמני בצפון
 ורח׳ יהודה הלוי במזרח - גוש 6939, חלקות 18, 19, 39, 40,

.118 ,117 ,116 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת בינוי וזכויות בניה
 בתחום התכנית, שישתלבו באופי הבינוי בלב תל־אביב ויתרמו
 להתחדשות איזור לב העיר, והכל עליידי: א) קביעת מגרש
 מיוחד לבנין משרדים הכולל חלקות מס׳ 39, 116 וי118 בשטח
 1585 מ״ר, המסומן בתשריט מגרש מס׳ 1: ב) הקמת בנין
 משרדים בתחום מגרש מס׳ 1 בפינת שדרות רוטשילד ונחמני,
 אשר בעיצובו ישתלב באופי הבניה ההיסטורי שלאורך שד׳
 רוטשילד ובלב תל־אביב! ג) קביעת תנאים לבניה וזכויות
 בניה, בהתאם לריכוז שטחים (איחוד מגרשים) למגרשי בניה,
 בין 250% ל־300%! ד) איחוד חלקות בתחום התכנית! ה) שינוי,
 בהתאם לכך, של תכנית מס׳ 44, על שינוייה, אשר אושרה ביום

 20.11.1941 ופורסמה בעתון הרשמי 1142.
 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המ?1וניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז תליאביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 הרצליה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ הר/1710 א׳,

 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ הר/253א׳״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: הרצ
 ליה, רחובות: דב הה, זלמן שניאור, דוד שמעוני - גוש 6526,

 חלקות 44, 74-65.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעודי שטחים: 1)
 מאיזור חקלאי א׳ לשטח לבנין ציבורי, לאיזור מגורים א׳ מוגבל
 ולהרחבת דרכים קיימות, כמסומן בתשריט: באיזור מגורים א׳
 תותר בניית קוטג׳ים בלבד באחוזי בניה של 56% בקומה, שתי
 קומות ס״ה 28%: 2) משטח ציבורי פתוח מוגבל להרחבת
 דרכים קיימות: ב) קביעת שטחים לצרכי ציבור, כמסומן
 בתשריט: ג) קביעת הוראות בדבר דרכים: ד) קביעת לוח
 שטחים(קרקע) למצב הקיים ולמצב המוצע: ה) קביעת הוראות
 בדבר זכויות בניה: ו) קביעת הוראות בדבר מתן היתרי בניה: ז)
 קביעת מועד לביצוע התכנית: ח) קביעת הוראות בדבר רישום
 שטחים: ט) קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים: י) קביעת

 הוראות בדבר מבנה עזר.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, מגדל שלום, רח׳
 אחד העם 9, ת״ד 29090, תל־אביב 61290, טל׳ 03-651941.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 האמורה, רח׳ םוקולוב 10, הרצליה, טל׳ 052-501695.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.
 ט״ז באלול התשנ״א (26 באוגוסט 1991)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחוז תליאביב

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר.הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה

 מרחב תכנון מקומי תליאביבייפו
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 הנקרא ״תכנית מס׳ תא/2484, שינוי מס׳ 1 לשנת 1990 לתכנית

 מפורטת מס׳ 1185 ולתכנית מם׳ 1403״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: תל־
 אביב־יפו, רחובות: אינשטיין; האמוראים, דרך נמיר - גוש
 6630, חלקות 421,297: גוש 6649, חלקות 67, 299, 374, 507.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הסדרת השטח הכלול
 בתכנית על־ידי איחוד וחלוקה מחדש, בהסכמת הבעלים או
 בלעדיה, לפי פרק ג׳, סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-
 1965, ולפי מפות לצרכי רישום מאושרות, ושינוי, בהתאם
 ))לכך, של תכנית מפורטת מס׳ 1185, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1907 מיום 29.3.1973 ושל תכנית
 מסי 1403, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 2169 מיום 27.11.1975.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3844, התשנ״א, עמ׳ 1260.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה תל־אביבייפו, וכל המעוניין רשאי לעיין בו

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המתוזית לתכנון ובניה
 מחוז תליאביב החליטה על הכנת שינוי תכנית הנקרא ״תכנית
 מס׳ הר/1710א׳, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ הר/

 253א׳״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע ומקומם:
 להרצליה, רחובות: דב הה, זלמן שניאור, דוד שמעוני - גוש

 6526, חלקות 44, 74-65. ;
 השינויים המוצעים: א) שינוי יעודי שטחים: 1) מאיזור
 חקלאי א׳ לשטח לבנין ציבורי, לאיזור מגורים א׳ מוגבל
 ולהרחבת דרכים קיימות, כמסומן בתשריט: באיזור מגורים א׳
 תותר בניית קוטג׳ים בלבד באחוזי בניה של 56% בקומה, שתי
 קומות ס״ה 28%: 2) משטח ציבורי פתוח מוגבל להרחבת
 דרכים קיימות: ב) קביעת שטחים לצרכי ציבור, כמסומן
 בתשריט: ג) קביעת הוראות בדבר דרכים: ד) קביעת לוח
 שטחים(קרקע) למצב הקיים ולמצב המוצע: ה) קביעת הוראות
 בדבר זכויות בניה: ו) קביעת הוראות בדבר מתן היתרי בניה: ז)
 קביעת מועד לביצוע התכנית: ח) קביעת הוראות בדבר רישום
 שטחים: ט) קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים: י) קביעת

 הוראות בדבר מבנה עזר.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש
 7841, ח״ח 49: גוש 7846, ח״ח 50.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה, ללא הסכמת
 הבעלים, לפי סימן ז׳ לפרק ג׳ לחוק התכנון והבניה: קביעת

 הוראות בניה.
 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי טירה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניח^
 טירה, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ טר/

 2140״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה - גוש

 7733, חלקות 3, 4.
 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת חזית מסחרית: 2)
 קביעת חניה ציבורית: 3) איחוד וחלוקה מחדש, לפי בעלות: 4)
 קביעת שני בניינים נפרדים על מגרש המסומן באות א׳: 5)
 קביעת קווי בניה ואחוזי בניה לבניינים קיימים, בהתאם לקיים.
 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך תדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז,
 רח׳ הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא
 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, עירית

 טירה, טל׳ 052-938792.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
 היא מסתמכת. 1

 מרחב תכנון מקומי נתניה
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/40/348, שינוי לתכניות מס׳

 נת/7/400 ומס׳ נת/33/348/א״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: נתניה,

 איזור התעשיה קרית־אליעזר - גוש 8235, חלקה 94.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התרת בניית מרתף ושינוי

 קו בנין צדדי מ*4.00 מ׳ לי0.00 רק לקומת חניה. :

 טייבה, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ טב/
 1/2086״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש
 8068, חלקה ש״ב, מגרש €.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת קווי בנין ואחוזי בניה,
 בהתאם לקיים: 2) קביעת הוראות בניה.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, עירית טייבה, טייבה,

 טל׳ 052-992808.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי טייבה
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית

 מפורטת מס׳ טב/2434״.
 ואלה הישטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש

 7849, ח״ח 62 (מגרש 5), 63.
 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת קו בנין, לפי הקיים: 2)
 קביעת אחוזי בניה 38.32% לקומה במקום 30%: 3) קביעת

 הוראות בניה: 4) תוספת קומה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3841, התשנ״א, עמ׳ 1203.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ובניה טייבה, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי טייבה
 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז החליטה לבטל הפקדת תכנית הנקראת ״תכנית
 מפורטת מס׳ •טב/2391״, שהודעה עליה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 3846, התשנ״א, עמ׳ 1306.
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 והבניה, התשכ׳׳ה-965ו

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) קביעת מגרשים לבניה,
 לפי איזור מגורים אי! ב) אישור לשימוש חורג ל־15 שנה, לפי
.10.1989.2a החלטת הועדה לשמירה על קרקע חקלאית מיום 

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3848, התשנ׳׳א, עמ׳ 1348.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה פתח־תקוה, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתחיתקוה

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ פת/86/1204״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתחיתקוה, רח׳
 קציר, פינת חובבי ציון - גוש 6380, חלקה 156.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת חדרים על גג בשטת של
 23 מ״ר מחוץ לאחוזי בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3824, התשנ״א, עמ׳ 797.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ פת/9/1261״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתחיתקוה, רח׳

 דובדבני - גוש 6389, חלקה 35.
 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעוד מאיזור מגורים ב׳
 לאיזור מגורים אי! 2) חלוקה למגרשים! 3) הרחבת דרכים!
 4) שינוי יעוד משטת ציבורי פתוח לאיזור מגורים אי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3839, התשנ״א, עמ׳ 1176. • •

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה פתחיתקוה, וכל המעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. י

 מרחב תכנון מקומי פתחיתקוה
 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת, בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז החליטה לבטל הפקדת תכנית הנקראת ״תכנית
 מפורטת מס׳ פת/20/1241״, שהודעה עליה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 3766, התש״ן, עמ׳ 2797.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 6367,
 חלקה 21 - פתחיתקוה, רח׳ שנקר.

 הודעות לפי חוק התכנון

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3855, התשנ״א, עמי 1797.

 שינוי התכנית האמור :נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה נתניה, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה
 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי: במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה

 פתחיתקוה, הופקדו תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ פת/1/842״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־תקוה -

 גוש 6368, חלקות 89-88, 92-91, 95-93.
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת אחוזי בניה 86%, 207

 סה״כ באיזורי תעשיה.
 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ פת/17/1207״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־־תקוה, רח׳
 הרב הרצוג - גוש 6400, ח״ח 242, 260/1, 260/2.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בניה ושימוש
i .בשטח ציבורי פתוח 

 כל המעוניין בתכניות דשאי לעיין בהן בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני; אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, עירית פתחיתקוה,

 פתחיתקוה, טל׳ 03-9371234.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון; מקומי פתחיתקוה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מס׳ פת/1290, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳

 פת/3/1002/ב״.
 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: פתח־
 תקוה, שכונת גבעת רימון - גוש 6716, חלקות 83-81, 88,85,

.115 ,111 ,94 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות תכנית מיתאר כדי
 לאפשר שילוב פונקציה מסחרית במגדל המים הקיים הממוקם

 בשטח ציבורי פתוח - גן גולדה.
 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המתוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, עירית רמלה, רמלה, טל׳

.08-227911 

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אפיקי הירקון
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 אפיקי הירקון, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ אפ/74,

 שינוי לתכנית מפורטת מם׳ אפ/1103״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: כפר
 קאסם - גוש 8879, חלקה 76.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 1) שינוי יעוד משטח
 מגורים ד׳ לשטח לצרכי ציבור! 2) קביעת שטח מגרש מינימלי,
 קווי בניין, אחוזי בניה ורוחב חזית מינימלית, לפי הקיים! 3)
 קביעת קווי בנין של 3 קומות מעל למחסנים קיימים בחלק

 הדרומי מתחתית הבנין.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, שבזי, ראש-העין

 40800, טל׳ 03-9361087.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 כ״ג באלול התשנ״א (2 בספטמבר 1991)
 דב שיש

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 עיקרי הוראות התכנית: א) התרת קומת חניה נוספת עד
 הגבול המזרחי והדרומי בחלקה 20! ב) קביעת שטח ציבורי
 פתוח והוראות בדבר השימושים המותרים בו! ג) הרחבת

 דרכים.
 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ראשון-לציון
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית• מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 ראשון־לציון, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ רצ/2/21/5/1, שינוי לתכניות רצ/5/1, רצ/5/1/

 21 ורצ/2000״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ראשון-
 לציון - גוש 3926, חלקות 346-318, ח״ח 9, 13, 43, 57, 59,

.61 ,60 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הסדרת זכויות בניה! ב)
 הסדרת קווי בנין! ג) הסדרת מערכת תנועה וחניה! ד) קביעת
 דרכים חדשות, הרתבת דרכים קיימות וביטול דרכים קיימות!

 ה) קביעת שטח ציבורי פתוח: ו) פיתוח רחוב משולב.
 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, עירית ראשון-לציון,

 ראשוךלציון, טל׳ 03-9682333.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמלה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, |זתשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 רמלה, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳

 לה/147/ו״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש

 5807, חלקה 52.
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ת הכונס הרשמי א  הודעות מ

 תאריך הגשת הבקשה: ט״ז בשבט התשנ״א (31.1.1991).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ׳ בחשון התשנ״ב
 (28.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בףיהודה 14,

 תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30; 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 פח/5548
 מס׳ החברה: חפ/51-119124-9.

 שם החברה: 3 אס.אר.הפקות (1987) בע׳׳מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: אצל איזון בע׳׳מ - רח׳ המלך ג׳ורג׳ 44,

 תליאביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל״אביבייפו, ת״א 796/90.
 תאריך צו הפירוק: כ״ח בסיון התשנ״א (10.6.1991).

 תאריך הגשת'הבקשה: כ״ב בניסן התש״ן (17.4.1990).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״א בחשון התשנ״ב
 (29.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בןייהודה 14,

 תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30; 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 פח/5538
 מס׳ החברה: חפ/51-123333-0.

 שם החברה: מ.ת.ק. מערכות תקשורת בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ שטמפפר 12, נתניה.

 בית המשפט המחוזי של: תליאביב־יפו, ת״א 106/90.
 תאריך צו הפירוק: ב״ה באייר התשנ׳׳א (9.5.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: י״ד בטבת התש׳׳ן (11.1.1990).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״ב בחשון התשנ״ב
 (30.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בךיהודה 14,

 תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30; 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 פח/5554
 מס׳ החברה: חפ/51-086614-0.

 שם החברה: מ׳ פרלמן ובנו מתכות בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ העמלים 10, מפרץ חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: תל״אביב־יפו, ת״א 73/91.
 תאריך צו הפיז־וק: י״ג בתמוז התשנ״א (25.6.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: כ״ג בטבת התשנ״א (9.1.1991).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ז בחשון התשנ״ב
 (25.10.1991), באולם בני׳ברית, רח׳ קפלן 10, אולם ו׳,

 קומה ב׳, תל׳־אביב.
 שעת האסיפות:.1) נושים בשעה 9.30; 2) משתתפים בשעה

.10.00 

 י׳׳ז באלול התשנ׳׳א (27 באוגוסט 1991)
 ח׳ ברם

 סגן הכונס הרשמי

 בכית המשפט המחוזי בתל־אביב־־יפו

 צווי פירול, ואסיפות ראשונות
 פר/5553

 מם׳ החברה: חפ/51-086198-2.
 שם החברה: אלכור אללויס בע״מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: גן מנשה, כפר־סבא.
 בית המשפט המחוזי של: תליאביבייפו, ת״א 72/91.

 תאריך צו הפירוק: י״ג בתמוז התשנ״א (25.6.1991).
 תאריך הגשת הבקשה: כ״ג בטבת התשנ״א (9.1.1991).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ז בחשון התשנ״ב
 (25.10.1991), באולם בנייברית, רח׳ קפלן 10, אולם ר,

 קומה בי, תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 9.30; 2) משתתפים בשעה

.10.00 

 פח/5555
 מם׳ החברה: חפ/51-102846-6.

 שם החברה: מ.א.א.ט.מטאל אלקטרוניקס אנד טריידינג בע״מ -
 בפירוק.

 מען המשרד הרשום: אצל משפחת פאר, רח׳ הולנד 39, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, ת״א 74/91.

 תאריך צו הפירוק: י״ג בתמוז התשנ״א (25.6.1991).
 תאריך הגשת הבקשה: כ״ג בטבת התשנ״א (9.1.1991).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ז בחשון התשנ״ב
 (25.10.1991), באולם בני־ברית, רח׳ קפלן 10, אולם וי,

 קומה ב׳, תליאביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 9.30; 2) משתתפים בשעה

.10.00 

 פח/5541
 מס׳ החברה: חפ/51-099085-6.

 שם החברה: אבירם ציוד ושירותים לתעשיה (1983) בע״מ -
 בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רעננה, קרית״המלאכה, אזור התעשיה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב״יפו, ת״א 2439/90.

 תאריך צו הפירוק: ט׳׳ז בסיון התשנ״א (29.5.1991).
 תאריך הגשת הבקשה: י״ג בטבת התשנ״א (30.12.1990).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י׳יט בחשון התשנ״ב
 (27.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בךיהודה 14,

 תל-אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30; 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 פח/5545
 מס׳ החברה: חפ/51-126390-7.

 שם החברה: כרדיס ניהול אשראי בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ שנקין 80, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביבייפו, ת״א 176/91.
 תאריך צו הפירוק: א׳ בתמוז התשנ״א (13.6.1991).
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ג׳ בחשון התשנ״ב
 (11.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בןייהודה 14,

 תליאביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.30: 2) משתתפים בשעה

.10.45 

 פח/5540
 מס׳ החברה: חפ/5~51-100697.

 שם החברה: ארדר (גלרית רהיטים אחרת) בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ אבןיגבירול 47, תל-אביב, עו״ד

 יצחק גולדברג.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביבייפו, ת״א 1070/90.

 תאריך צו הפירוק: י״ח באייר התשנ״א (2.5.1991).
 תאריך הגשת הבקשה: ד׳ בסיון התש״ן (28.5.1990).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ט׳ בחשון התשנ״ב
 (17.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רת׳ בן־יהודה 14,

 תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30: 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 פח/5556
 מס׳ החברה: חפ/11413-4־ 51.

 שם החברה: מהיר טורם 1986 בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ רוטשילד 78, כפריסבא.

 בית המשפט המחוזי של: תליאביב־יפו, ת״א 2425/90.
 תאריך צו הפירוק: ו׳ בתמוז התשנ״א (18.6.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: י׳ בטבת התשנ״א (27.12.1990).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י׳ בתשון התשנ׳׳ב
 (18.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בןייהודה 14,
 תליאביב. ^
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.30: 2) משתתפים בשעה

.10.45 

 פח/5551
 מס׳ החברה: חפ/51-116517-7.

 שם החברה: ש.פ. חברה לשווק טקסטיל בע׳׳מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ נחלת בנימין 73, תליאביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 2403/90.
 תאריך צו הפירוק: ה׳ בתמוז התשנ׳׳א (17.6.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: ת׳ בטבת התשנ״א (25.12.1990).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ג בחשון התשנ׳׳ב
 (21.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14,

 תליאביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30: 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 י״ז באלול התשנ״א (27 באוגוסט 1991)
 ח׳ כדם

 סגן הכונס הרשמי

 צווי פירוק ואסיפות ראשונות

 פח/5546
 מס׳ החברה: חפ/51-127729-5.

 שם החברה: יפן דנט יבוא ושיווק (1988) בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ הירקון 196, תליאביב.

 בית המשפט המחוזי של: תליאביבייפו, ת״א 1416/90.
 תאריך צו הפירוק: ל׳ בסיון התשנ״א (12.6.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: י״ז בתמוז התש״ן (10.7.1990).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״ט בתשרי התשנ״ב
 (7.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בןייהודה 14,

 תליאביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30: 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 פח/5550
 מס׳ החברה: חפ/51-048253-2.

 שם ההברה: ארגובאנטורס סוכנות לתיירות ונסיעות בע״מ -
 בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ בוגרשוב 5, תליאביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל״אביבייפו, ת״א 1390/90.

 תאריך צו הפירוק: ה׳ בתמוז התשנ״א (17.6.1991).
 תאריך הגשת הבקשה: ט״ו בתמוז התש׳׳ן (8.7.1990).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ל׳ בתשרי התשנ״ב
 (8.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בןייהודה 14,

 תליאביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.00: 2) משתתפים בשעה

.13.15 

 פח/5533
 מס׳ החברה: חפ/51-120948-8.

 שם החברה: נרקם (1987) בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ קרמינצקי 8, תל־אביב, אצל עו׳׳ד

 שבן יעקב.
 בית המשפט המחוזי של: תליאביבייפו, ת״א 1898/90.

 תאריך צו הפירוק: כ״ב באייר התשנ׳׳א (6.5.1991).
 תאריך הגשת הבקשה: ח׳ בתשרי התשנ׳׳א (27.9.1990).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: א׳ בחשון התשנ״ב
 (9.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בןייהודה 14,

 תליאביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30: 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 פח/5543
 מס׳ החברה: חפ/51-061827-5.

 שם החברה: פלד סוכנות לביטוח בשרון בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ אחוזה 115, רעננה.

 בית המשפט המחוזי של: תליאביב־יפו, ת״א 197/91.
 תאריך צו הפירוק: ג׳ בםיון התשנ״א (16.5.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: כ׳ בשבט התשנ״א (4.2.1991).
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ד בחשון התשנ״ב
 (22.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בךיהודה 14,

 תליאביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30; 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 פח/5536
 מס׳ החברה: חפ/51-129322-7.

 שם החברה: בראשית מוצרי טבע בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ הרב לוין 10, רמתיגן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביבייפו, ת״א 1878/90.
 תאריך צו הפירוק: א׳ בסיון התשנ׳׳א (14.5.1991),

 תאריך הגשת הבקשה: ו׳ בתשרי התשנ״א (25.9.1990).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ט׳׳ו בחשון התשנ״ב
 (23.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בךיהודה 14,

 תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30; 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי
 לנושים בדין ל,דימה כלבד

 ת״א: 1237/90, פ״ח: 5488
 שם החברה: מילר חברה לנעלים בע״מ - בפירוק.

 מם׳ החברה: חפ/0־093722י51.

 המען: רח׳ אחיזה 170, רעננה.
 שם הנאמן ומענו: שמעון כנעני, עו״ד, רח׳ אבן־גבירול 124,

 תליאביב 62038.
 סוג הדיבידנד: דיבידנד ראשון וסופי.

 י״ז באלול התשנ׳׳א (27 באוגוסט 1991)
 ח׳ כרם

 סגן הכונס הרשמי

 צו כינוס, אסיפה ראשונה
 פ׳׳ר 11261

 שם החייב ומענו: אוסקר(אשר) סגל, ת״ז 590592, רח׳ ספיר
 5, קרית קריניצי, רמתיגן.

 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב-יפו, ת״א 1005/91.
 תאריך צו כינוס: ד בתמוז התשנ״א (19.6.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: ה׳ בתמוז התשנ״א (17.6.1991).
 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ט״ז בחשון התשנ״ב
 (24.10.1991), בשעה 13.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳

 בןייהודה 14, תליאביב.

 י״ז באלול התשנ״א (27 באוגוסט 1991)
 ח׳ כרם

 סגן הכונס הרשמי

 צווי פירול, ואסיפות ראשונות

 פח/5547
 מס׳ החברה: חפ/51-135481-3.

 שם החברה: אטלון מרפאות שיניים בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ ויצמן 2, תליאביב.

 בית המשפט המחוזי של: תליאביב-יפו, ת״א 2275/90.
 תאריך צו הפירוק: ל׳ בסיון התשנ״א (12.6.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: י״ח בכסלו התשנ״א (5.12.1990).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ה׳ בחשון התשנ״ב
 (13.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן״יהודה 14,

 תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30; 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 ^פח/5552
 מס׳ החברה: חפ/51-085414-4.

 שם החברה: בריש חברה ליצוא יהלומים בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ גליצנשטיין 5, תליאביב, אצל

 טייכמן.
 בית המשפט המחוזי ש>: תל־אביבייפו, ת״א 1158/90.

 תאריך צו הפירוק: ד׳ בתמוז התשנ׳׳א (16.6.1991).
 תאריך הגשת הבקשה: י״ד בסיון התש״ן (7.6.1990).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ו׳ בחשון התשנ״ב
 (14.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בןייהודה 14,

 תליאביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.30; 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 פח/5544
 מם׳ החברה: חפ/51-127303-9.

 שם החברה: א.ע. מור מיזוג אוויר בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: אצל אחים אייזנברג, בית אסיה, רח׳

 וייצמן 4, תליאביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 2460/90.

 תאריך צו הפירוק: י״ז בסיון התשנ״א (30.5.1991).
 !תאריך הגשת הבקשה: י״ד בטבת התשנ״א (31.12.1990).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ז׳ בחשון התשנ״ב
 (15.10.1991), במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בךיהודה 14,

 תליאביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13,30; 2) משתתפים בשעה

.13.45 

 פח/5542
 מס׳ החברה: חפ/51-065782-8.

 שם החברה: משקיעי אנגליה ספרד בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ קפלן 7, תליאביב, אצל אורי מועלם.

 בית המשפט המחוזי של: תליאביב־יפו, ת״א 2201/90.
 תאריך צו הפירוק: ט״ז בםיון התשנ״א (29.5.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: ה׳ בכסלו התשנ׳׳א (22.11.1990).
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 חברת גוש 2842 חלקה 10
(51-04571̂  (ח״פ 5-

 הודעה על פירור, מרצון
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 6 ביולי 1991
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 עו״ד תלמה יובל, מושב בית שערים, למפרקת החברה.

 תלמה יובל, עו״ד, מפרקת

 פאר עד חברה לבנין בע״מ
 (בפירוק מרצון) \

 הודעה על אפיפה פופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, שאסיפה כללית אחרונה של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 19 בנובמבר 1991, בשעה 09.00,
 במשרד המפרק עו׳׳ד איתן עמית, רח׳ דיזנגוף 25, תליאביב,
 לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה ולשם הסברת הדו״ח לחברים.
 איתן עמית, עו׳׳ד, מפרק

 נכסי דרי בע״מ
 (ח״פ 51-045684-1)

 הודעה על פירוק מרצון ואםיפת נושים
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל שהתקיימה ביום 26.6.1991 נתקבלה החלטה

 מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון.

 הצהרת כושר פרעון הוגשה לרשם החברות שלא במועדה,.
 ולכן ניתנת בזה הודעה, כי אסיפת נושים שבה ימונה מפרק!
 לחברה תתקיים ביום 14.11.1991, בשעה 17.00, במשרדי
 קלוד חברה להשקעות בע׳׳מ, רח׳ יהודה הלוי 85, תל״אביב.
 דוד ויסברג, מנהל

ת בנק ישראל א  הודעות מ

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-11954,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י״ח באלול התשנ״א

 (28 באוגוסט 1991):
 בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום 28 באוגוסט 1991 3,737,201,304.00
 ב. היתרה ביום 21 באוגוסט 1991 3,782,826,213.00

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 45,624,909.00-

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 3,737,201,304.00
 י״ח באלול התשנ״א (28 באוגוסט 1991)

 שלמה סירקיפ
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי׳׳ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954',
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ״ה באלול התשנ״א(4

 בספטמבר 1991):
 בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום 4 בספטמבר 1991 3,823,820,757.00
 ב. היתרה ביום 28 באוגוסט 1991 ׳ 3,737,201,304.00

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 86,619,453.00

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 3,823,820,757.00
 כ״ה באלול התשנ״א (4 בספטמבר 1991)

 שלמה םיריזיס
 , משנה למנהל מחלקת המטבע

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 64 ילקוט הפרסומים 3923, י״א בתשרי התשנ׳׳ב, 19.9.1991

 המחיר 2.56 שקלים חדשים 0334-2980 א155 סודר בסדריצילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




