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ה ח פ ש י מ נ י ט לענ פ ש מ ת ה י ב פט ל י שו ו נ  מי
 לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט
 לעניני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובהסכמת נשיא בית
 המשפט העליון, אני ממנה את השופט תאופיק כתילי, ת״ז
 20443537, נשיא בית המשפט השלום במחוז הצפון, לדון
 בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום בייט באדר ב׳

 התש״ס (5 באפריל 2000).
 ד׳ בניסן התש״ם (9 באפריל 2000)

 >חמ 3-2666) יוסף ביילין
 שר המשפטים

 י ם״ח התשנ״ה, עמי 393.

פט נוער י שו ו נ  מי
 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),

 התשל״א-1971
 בתוקף סמכותי י לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה,
 ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו197', ובהסכמת שר
 המשפטים, אני מטיל על צבי זילברטל, ת״ז 50969104, שופט
 של בית משפט שלום, בכהונה בפועל כשופט של בית
 המשפט המחוזי בירושלים, לשמש שופט נוער עד יום ה׳

 בטבת התשס״א (31 בדצמבר 2000).
 ז׳ בניסן התש״ם (12 באפריל 2000)

 אהרן ברק (חמ 3-686)
 נשיא בית המשפט העליון

 י ם״ח התשל״א, עמי 134.

י ל א מקום המנהל הכל ל מ י מ ו נ  מי
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט-959ו', ולאחר התייעצות עם נציב שירות
 המדינה, אני מטיל על ניצב ישראל אפרת את מילוי ממלא
 מקום המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים, מיום ה׳
 בניסן התש״ם (10 באפריל 2000) ועד ליום ט׳ בניסן התש״ס

 (14 באפריל 2000).
 ה׳ בניסן התש״ס (10 באפריל 2000)

) שלמה בן עמי ג ־ 5 מ 6 ז י ) 

 השר לביטחון הפנים
 ם״ח התשי״ט, עמי 86.

י ו נ  מי
 לפי,פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971

 לפי סעיף 7 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-
 1971 י, ובהמשך למינוי מיום כ״ו בשבט התש״ס (2 בפברואר

ן הכנסת ו ן תקנ קו  תי

 לפי חוק־יםוד: הכנסת

 לפי סעיף 155 לתקנון הכנסתי, מתפרסם בזה תיקון
 לתקנון הכנסת שהכנסת אישרה בישיבתה מיום כ״ב באדר

 ב׳ התש״ם (29 במרס 2000):

 תיקון סעיף 37

 ו. בסעיף 7«א) לתקנון הכנסת 1, במקום ״שלושים•׳ יבוא
 ״עשרים וחמישה״.

 כ״ג באדר ב׳ התש״ס (30 במרס 2000)

 אברהם בורג
-• יושב ראש הכנסת

 י״פ התשכ״ח, עמ׳ 590; התשים, עמי 3348.

פט י שו ו נ דעה על מי  הו

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-984ו', אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 1010X4,לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון)
 מיניתי את רחל טאובר מנדל, ת״ז 32288289 שופטת תעבורה
 במינוי של קבע, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של
 בתי משפט השלום במחוז המרכז, מיום כ־ט באדר ב־
 התש״ס (5 באפריל 2000) עד יום י״א בניסן׳ התשם״א (4

 באפריל 2001).

 ד׳ בניסן התש״ס (9 באפריל 2000)

< יוסף ביילין ג ־ * מ ° ח ) 

 שר המשפטים
 י ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 198; התשכ״ד, עמ׳ 140.

ה ח פ ש י מ נ י ט לענ פ ש מ ת ה י ב פט ל י שו ו נ  מי
 לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט
 לעניני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובהסכמת נשיא בית

 המשפט העליון, אני ממנה את:

 השופטת נחמה מוניץ מנהיים, ת״ז 50310036
 השופטת ברכה סמסון, ת־ז ו2605078
 השופט שכיב םרחאן, ת״ז 4495 ו558

 השופט רון שפירא, ת״ז 54004569
 השופט יובל שדמי, ת״ז 51317717

 שופטים של בית משפט השלום, לדון בבית משפט
 לעניני משפחה, החל ביום כ׳׳ט באדר ב׳ התש״ם (5 באפריל

.(2000 
 ד׳ בניסן התש״ם (9 באפריל 2000)

 (חמ 3-2666)
 יוסף ביילין

 ם־ח התשנ״ה, עמי 393. י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390. שר המשפטים

 3364 ילקוט הפרסומים 4876, כ״ח בניסן התש״ם, 3.5.2000



 וסעיף 97 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה),
 התשכיג-ב196ג, אני מסמיך את עובדי משרד האוצר
 המפורטים להלן, שהם פקידי שומה המועסקים בביצוע
 הפקודה והחוקים האמורים, לערוך חקירות או חיפושים
 לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים או לשם גילוין,
 ולצורך כך יהיה רשאי להשתמש בסמכויות שבאותם

 חיקוקים:

 השם מס׳ זהות
 יוני קפלן 055251391
 חיים דוקלר 003643129
 יוסף יהודה 070097241
 ארד יחיאל 302084553
 אבישר שלמה 059176768
 כהן שמעון 052161734
 ג׳ינו ניר 059807610
 עסיס אהרון 052642030
 קרן צבי 051059384
 כהן ציון 000333518
 רחמים מרים 078732237
 מועלם רבקה 000108340
 טרבלסי עזרא 077757649
 צרפתי מורים 063418834
 צרפתי אביבה 077181147
 צמח יתזקאל 000131854
 שועה אלי 051152395
 דרור דניאל 028637197
 זאב שפר 008055766
 מאיר תגיבי 051294163
 נירה רהט 026739771
 דוד איזנברג 008629594
 אסתר אייזלר 055740294
 אברהם לוי 051599595
 מאיר צמרת 065502460
 מנחם עטיה 054378849
 גיל חריף 053897922
 אריה אקס 065472847
 שלמה עמרם 005291402
 רחל סייג 051196830
 מתתיהו פסח 050074376
 אילנה גלזר 051678951
 עמוס שמעונוב 055489264
 גלעד למפרום 030901169
 יעקב אלימלך 063441034
 אליזבט בן חמו 013085279
 ליאורה גרשוני 055659619
 ראם כהן 054500749
 אנדרי לוז 065886731
 דוד בן עוזיאל 002431120
 רחל זנד 029348497
 אורן זלקינד 059274258
 גלית מלמד 028075059
 משה מזרחי 059020255
 אורנה דניאל 022310379
 יאיר גרונר 028095396

 2000*) אני מאריך את תקופת מינויו של תת־ניצב עוזי גורן
 (מ״א 49037-5), סגן ראש אגף תכנון ולוגיסטיקה של
 המשטרה, למלא את תפקידיו של ראש אגף תכנון
 ולוגיסטיקה של המשטרה ולהשתמש בכל סמכות

 מסמכויותיו, עד יום כיה באייר התש״ם (2 ביוני 2000).

 כ״ט באדר ב׳ התש״ס (5 באפריל 2000)
 (חמ 602 - 3) שלמה בן עמי

 השר לביטחון הפנים
 י״פ התש״ט, עמי 2641.

 הסמכה

 לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים),
 התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי
 (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-1996' (להלן -
 החוק), אני מסמיך בזה את המפקחים שמונו לפי חוק רשות
 העתיקות•, התשמ־ט-1989', וששמותיהם מפורטים להלן
 בסמכויות עיכוב ומעצר כמפורט להלן בשעה שהם חוקרים
 עבירות על סעיף 37 לחוק העתיקות, התשל״ח-1978ג, ולשם

 כך בלבד תהיה להם -

 סמכות עיכוב לפי סעיף 67(א) לחוק, למעט סמכות
 לעכב על יסוד חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; לפי
 סעיף 68(א) לחוק למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת

 המשטרה: לפי סעיף 69 לחוק;

 סמכות מעצר על פי סעיף 23(ב) לחוק:

 (ו)

(2) 

 מס׳ זהות
0 2 7 2 6 0 9 3 4 

0297214S3 

0 5 8 2 8 2 8 0 7 

 השם
 פרחי יואב
 דן שמעון

 שיפמן צפריר
 תוקפה של הסמבה זו עד יום ה׳ בטבת התשם״א (31
 בדצמבר 2000) וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים

 במשרתם האמורה.

 ד׳ בניסן התש״ם (9 באפריל 2000)

 שלמה בן עמי
 השר לביטחון הפנים

( 3 - 2 8 4  (חמ 9

 ם״ח התשנ״ו, עמי 350; התשנ״ז, עמ׳ 116.
 2 ם״ח התשמ״ט, עמי 88.

 3 סייח התשל״ח, עמי 76.

 נמנית עם הגופים שאושרו לפי סעיף 39 לחוק, בידי
 ועדת תחוקה חוק ומשפט של הכנסת, ביום ח׳ בםיון

 התשנ״ה (2 ביוני 1998). .

 הסמבה
 לפי פקודת מס הכנסה, חוק מם רכוש וקרן פיצויים,

 התשכ־א-ו96ו וחוק מם שבח מקרקעין, התשכ״ג-1963
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה',
 סעיף 48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשב־א-1961',

 סייח התשכ״ג, עמ׳ 156.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ם״ח התשכיא, עבר 100; התשכ״ד, עבר 91.

 ילקוט הפרסומים 4876, כ״ח בניסן התש״ס, 3.5.2000 3365



 הודעה על מינוי פסיכיאטרים מחוזיים וסגניהם2 תתוקן
 לפי זה.

 שלמה בניזרי
 שר הבריאות

 ה׳ בניסן התש״ס (10 באפריל 2000)
 (חמ 3-658)

 י״פ התשנ״א, עמי 3612; התש״ם, עמי 2965.

ן י י ת ד ו ך למנ ר ו צ ל ה דעה ע  הו

 לפי תוק הדיינים, התשט״ו-955ו י

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק הדיינים, התשט־ו-1955',
 אני מודיע כי יש צורך למנות שני דיינים של בית הדין

 הרבני האזורי.

 יצחק כהן
 השר לעניני דתות

 ד׳ בניסן התש״ס (9 באפריל 2000)
 (חמ 3-403)

 ס״ת התשט״ו, עמי 68.

ת י ר ו ז ת א י ת ד ה ה צ ע ו מ ב ה ב ר ר ה ב ד דעה ב  הו
ל י ל  מרום הג

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
 התשל־א-1971

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק
 שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל־א-1971 י,
 קבעתי שהמועצה הדתית אזורית מרום הגליל תהיה בת

 חמישה חברים והרכבתי אותה ב1להלן:

 השם מסי זהות
 רפאל גנץ 053695837
 ויקטור חדיף 055422216
 יוחאי מכלוף 059056218
 מאיר מנחם 023712003
 דן סירה 055875793

 ד׳ בניסן התש״ם (9 באפריל 2000)

) יצחק בהן ג ־ 1 4 מ 0 ח < 

 השר לעניני דתות
 י ם״ח התשל״א, עמי 130; התשנ״ט, עמי 86.

ם י ג ו ז למי ם ו רי עדה לפטו י ו ו נ  מי

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(ב) לחוק ההגבלים
 העסקיים, התשמ״ח-1988י, אני ממנה ועדה לפטורים

 ולמיזוגים בהרכב כלהלן:
 חברים עובדי המדינה:

 יורם לוי
 אוהד אורנשטיין
 שלמה ורשבסקי

 השם מס׳ זהות
 מירה קזדן 025675786
 צביקה ליבוביץ 056144124
 גיל גביזון 023627854
 מיריי בר־זיו 022839799
 זאב קציר 057471294
 חגית רזון 028595478
 חגית איטה 024903262
 יובל עבאדי 022268528
 טלי יצחקי 025163205
 יצחק קוסטו 024928327
 עובדיה ציוני 044947042
 יצחק גור 051903284
 דוד בר־ קול 008830473
 עדה רזניק 051160067
 בני נפש 056108087
 אלי חיימוב 016685794

 תוקפה של הסמבה זו עד ליום ה׳ בטבת התשס״א (31
 בדצמבר 2000) וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.

 ד׳ בניסן התש״ס (9 באפריל 2000)
 (חמ 3-2521) שלמה בן עמי

 השר לביטחון הפנים

ל הסמבה דעה ע  הו
 לפי חוק הדרכונים, התשי״ב-1952

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק
 הדרכונים, התשי״ב-1952' (להלן - החוק), אני מסמיך את

 רות אמסלם, ת״ז 025677618, לענין סעיפים 3 ו־4 לחוק.
 ט״ז באדר ב׳ התש״ם (23 במרס 2000)

 (חמ 3-692) נתן שרנםקי
 שר הפנים

 ם״ח התשי״ב, עמי 260; התשמ״ז, עמי 40.

ת ו י ו ת סמכ ד ב ע ל ה דעה ע  הו
 לפי תקנות הדרכונים, התש״ם-980ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות
 הדרכונים, התש״ם-1980' (להלן - התקנות), אני מסמיך את

 רות אמסלם, ת״ז 025677618, לענין תקנה 4 לתקנות.
 ט״ז באדר ב׳ התש״ם (23 במרס 2000)

< נתן שרנםקי 3 ־ 6 9 מ 2 ח < 
 שר הפנים
 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1510; התשנ״ד, עמי 1196.

י ז ר מחו ט א י כ י ס ן פ י סג ו נ דעה על מי  הו
 לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק טיפול בחולי נפש,
 התשנ־א- 1991 י, אני מודיע כי מיניתי את ד״ר עוזי שי, ת״ז

 051731925, לסגן פסיכיאטר מחוזי נוסף במחוז תל אביב.

 סייח התשנ״א, עמי 58; התשנ״ה, עמי 321. ם״ח התשמיח, עמי 128; התש־ם, עמי 113.
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 ספריה עירונית - עיריית חולון
 ספריה ציבורית - מועצה מקומית ירוחם

 ספריה ציבורית - מועצה מקומית בפר יונה
 ספריה אזורית - מועצה מקומית עמק הירדן

 ספריה עירונית - עיריית עפולה
 ספריה ציבורית - מועצה מקומית קצרין

 כ״ח באדר ב׳ התש״ס (4 באפריל 2000)

 מתן וילנאי
 שר המדע, התרבות והספורט

 (חמ 3-718)

ת ו עד ו ת ופיתוח הכפר ב ר החקלאו י ש ג י צ י נ ו נ  מי
ן ובניה ו נ ת לתכ ו מי  המקו

 לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ו(בץ4) ו־48א(א) לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', אני ממנה את נציגי
 וממלאי מקומם בועדות המקומיות לתכנון ולבניה שבמרחבן

 מצויות מועצות אזוריות כלהלן:

 חוף כרמל

 אלכס פיינגריש, ת״ז 304400484, נציג, במקום אהרון כהן2.

 מנשה אלונה

 יצחק בצלאל, ת״ז 064579337, נציג, במקום אהרון כהן2.

 מטה אשר

 ירון רונן, ת״ז 022654917, ממלא מקום, במקום שרה אייל2.

 משגב

 יונתן אברהמס, ת״ז 026636225, נציג, במקום שרה אייל2.

 גליל מזרחי
 מאיר בפיר, ת׳׳ז 065116188, ממלא מקום, במקום יורם טור

 ציון5.
 ב״ח באדר ב׳ התש״ם (4 באפריל 2000)

) חיים אורון ב ־ מ ד ח < 

 שר החקלאות ופיקזוח הכפר

 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307; התשל״ג, עמ׳ 228; התש־ן, עמי
 168; התשנ״ה, עמ׳ 450.
 2 י״פ התשנ״ו, עמי 2771.

 ג י״פ התשנ״ח, עמי 69.

ת ו ש ר ת ה צ ע ו י בהרכב מ ו נ ל שי דעה ע  הו

 לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשנדח-1988

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הרשות
 לפיקוח חקלאי, התשמ״ח-988ו', מיניתי את איתן בן דוד,

 צביה דורי
 אריה בר

 חברים נציגי הציבור:
 רן קרול - יושב ראש הועדה

 פרופ׳ חיים פרשטמן
 ד״ר בעז שורץ

 עו״ד חנינא ברנדם
 עו״ד רונה אורליצקי

 תמי גוטליב
 רו״ח ורד לקר

 תוקף המינויים לתקופה של שלוש שנים מיום כ״ה
 בניסן התש״ס (30 באפריל 2000).

 ב״ה בניסן התש״ס (30 באפריל 2000)

' רן בהן 3 ־ 2 י 5 מ 6 ח ) 

 שר התעשיה והמסחר

ם י י מ ש ים בתקנים ר י ו נ ר שי ב ד ה ב ז ר ב  א
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-1955', אני
 מודיע כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את

 התקנים הרשמיים האלה:

 ת״י 8 - מוצרי בטון טרומיים לריצוף, מספטמבר 1995, על
 ידי פרסום גליון תיקון מם׳ 1, מינואר 2000.

 ת׳׳י 733 - משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח
 סינתטיים, מפברואר 1978, וגליון התיקון מיוני 1981, על

 ידי פרסום וגליון תיקון מס׳ 2 מינואר 2000.
 גליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
 בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 2223, התשל״ו, עמ׳ 1871.
 ז׳ בניסן התש״ס (12 באפריל 2000)

) רן בהן ג ־ 9 מ 5 ח ) 

 שר התעשיה והמסחר
 י ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34; התשנ־ח, עמי
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ת ו י ר ו ב ת צי ו י דעה על הכרה בספר  הו
 לפי חוק הספריות הציבוריות, התשל״ה-975ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק
 הספריות הציבוריות, התשל״ה-975וי, ולאחר התייעצות עם
 המועצה לספריות ציבוריות, הכרתי בספריות הקיימות של
 הרשויות המקומיות הנקובות להלן, בספריות ציבוריות לענין

 החוק האמור:
 ספריה עירונית - עיריית באקה אל גרביה

 ספריה אזורית - מועצה אזורית ערבה
 ס״ח התשמ״ת, עמ׳ 106; ק״ת התשנ״ב, עמי 1215.

 ם״ח התשל״ה, עמי 230.
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 3. הממשלה תהיה רשאית לקצר את תקופת תוקפו של
 היתר זה או לשנות תנאי מתנאיו, בהחלטת ממשלה
 שתשנה את המדיניות בנושא זה, ולאחר שניתנה

 למפעל הפיס הודעה של שישה חודשים מראש;

 4. היתר זה כפוף גם לכל התנאים שנקבעו בנספח שצורף
 לו;

 5. לא מילא מפעל הפיס אחר התנאים הקבועים בהיתר
 זה, כולם או חלקם, וההפרה לא תוקנה באופן מידי,
 ניתן יהיה לבטל היתר זה, בולו או חלקו, בהודעה

 מראש שתינתן למפעל הפיס.

 כ׳׳א באדר ב׳ התש״ם (28 במרס 2000)

) אברהם בן-בסט ג ־ 8 ג מ י ז י ) 

 המנהל הכללי של משרד האוצר

ר בחינה ב ד דעה ב  הו
 לפי תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי),

 התשנ״א-ו99ו

 בהתאם לתקנות 2 לתקנות הרופאים הווטרינרים
 (בחינת רישוי), התשנ״א-1991י, אני מודיע בי מועד הבחינה
 נקבע ליום די, י״ט באייר התש״ס (24 במאי 2000), בשעה

 0.00 ו.

 הבחינה תתקיים בבית החולים הווטרינרי בבית הספר
 לרפואה וטרינרית, בבית דגן.

 המבקש להיבחן יגיש בקשה בכתב, לועדת הבחינה,
 לא יאוחר מ־10 ימים לפני מועד הבחינה.

 מען ועדת הבחינה:

 להתכתבות: בית הספר לרפואה וטרינרית ע״ש קורט,
 רחובות, ת״ד 76100.

 לבירורים טלפוניים: מרים מאירוביץ, טלי 03-9688501.

 ט׳ באדר ב׳ התש״ס (16 במרס 2000)
 (חמ 3-855)

 נחום דובינס
 יושב ראש ועדת הבחינה

 י ק״ת התשנ״א, עמי 1235.

עי ו ב מנ ב ה לעסוק בביטוח ר א ש ר  ה

 לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל-1970

 אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א) לפקודת
 ביטוח רבב מנועי [נוסח חדש], התש״ל-970ו', הרשיתי את
 שירביט חברה לביטוח בע״מ, ח״פ 51-290460-8, לעסוק

 בביטוח רכב מנועי.

 כ״ו באדר ב׳ התש״ס (2 באפריל 2000)
 (חמ 3-156)

 ציפי סמט
 הרשות לפי הפקודה

 ת״ז 5560527, מנכ״ל המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
 לחבר מועצת הרשות.

 מינויו של אפרים שלום2 - בטל.

 כ״ט באדר ב׳ התש״ם (5 באפריל 2000)

) חיים אורון ג ־ 2 י 2 מ 9 ח ) 

 שר החקלאות ופיתוח הכפר
 י״פ התשמ״ט, עמי 3090.

ת ו ל ר ת הג כ י ר ע תד ל ר הי ב ד דעה ב  הו

 לפי חוק העונשין, התשל״ז-977ו

 אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי' לפי סעיף 31(א)
 לחוק העונשין, התשל״ז-977ו2, התרתי למפעל הפיס
 להמשיך לערוך הגרלות, מיום כ״ה באדר ב׳ התש״ם (1
 באפריל 2000) עד יום ט׳ בניסן התשם״ד (31 במרס 2003),

 בתנאים אלה:

 ו. ההגרלות שהותרו הן אלה:

 1.1. הגרלות ״חיש גד״ וכרטיסי הסרה או גירוד בשם
 אחר, לרבות הגרלה שנתית מיוחדת:

 1.2. הגרלת ״חיש גד״ אלקטרוני על גבי מסכים;
 ההגרלה תיערך לפי תבנית מפורטת שתאושר על

 ידי מראש:

 1.3. הגרלת ה״ציאנס״ או בשם אחר, עד שש פעמים
 ביום•,

 1.4. הגרלת ״פיס״ או הגרלה בשם אחר, במסגרת
 ״תכנית המנויים״ של מפעל הפיס, באמיסיה אחת

 או יותר, לרבות הגרלה שנתית מיוחדת:

 1.5. הגרלת לוטו, לרבות הגרלה נלווית בשם ״בול״,
 פעם בשבוע בימי שלישי או ביום אחר בשבוע
 שיאושר על ידי מראש, וכן הגרלת ״לוטו״ נוספת

 ביום אחר בשבוע שיאושר על ידי מראש:

 1.6. הגרלה שנתית אחת כפוף לאישור תנאיה מראש:

 1.7. הגרלות לקידום שיווק ומכירות לציבור הרחב או
 למוכרים מאושרים בלבד, לפי תנאי ההיתר הכללי
 לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית5, כפי שיהיו

 מזמן לזמן וכל עוד ההיתר בתוקף.

 כל שינוי או תוספת לתנאי ההגרלות המפורטים לעיל
 טעונים היתר מפורש ומראש.

 2. מחיר ההשתתפות בהגרלות המפורטות לעיל וכן
 השיטות ואופן שיווקן, ייקבעו בידי מפעל הפיס מפעם
 לפעם, לאחר הודעה על כך למשרד האוצר לפחות 30

 ימים מראש.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמי 320; סייח
 התשל״ז, עמי 2.

 י״פ התשנ״ח, עמי 4170.
 ם״ח התשל״ז, עמי 226.
 י״פ התש״ס, עמי 1519.
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 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-957ו
ד 51.5.2000 ם ע שו י ו לר ש ג ו ה ים ש ם כללי  הסכמי

ים. רי  4. שירותים ציבו
 5. האקדמאים

 6. שכר
5.3.2000 7. 

31.12.98 - 1.10.97 8. 

7022/2000 1 
30.11.99 2. 

ן המקומי, שלש הערים  3. הממשלה, מרכז השלטו
לות  הגדו

ד ו ג ד מקצועי אי ו ג  ההםת׳ הכל׳ האגף לאי
 המשפטנים.

 4. שירותים ציבוריים.
 5. המשפטנים

 6. שכר
5.3.2000 7. 

31.12.98 - 1.10.97 . 8 ' 

7023/2000 1. 
22.2.2000 2. 

ן המקומי  3. מרכז השלטו
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

ות המקומיות. י  4. מינהל הרשו
ג המינהלי.  5. עובדים בדרו

לי קידום (חוזר 889/00).  6. מסלו
2.3.2000 7. 

 .8 22.2.2000 לתקופה בלתי מסויימת

 ו. 7024/2000
17.1.2000 2. 

ן  3. התאחדות המלאכה והתעשייה חיפה והצפו
ן אמני העץ  ארגו

 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרחב חיפה.
. ו ית עץ ומוצרי  4. תעשי

י נגרות.  5. הנגריות ומפעל
 6. תנאי עבודה ושכר.

19.3.2000 7. 
30.12.2001 - 17.1.2000 8. 

7025/2000 1. 
27.1.2000 2. 

ן מוסדות חינוך דתיים ו  3. ארג
ן עובדי מוסדות חינוך דתיים.  ארגו

 4. חינוך
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
9.3.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 שלמה יצחקי
 הממונה הראשי על יחסי עבודה

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
 1. מספר הרישום.

 2. תאריך החתימה.
 3. הצדדים.

 4. ענף.
 5. היקף.

 6. נושאים.
 7. תאריך הגשה.
 8. תקופת תוקפו.

7018/2000 1. 
6.7.99 2. 

ן המקומי, שלש הערים  3. הממשלה, מרכז השלטו
 הגדולות, מרכז קופת חולים כללית, הסתדרות

 מדיצינית הדסה
ד העובדים הסוציאליים ו ג  הסת׳ העובדים החדשה אי

רי של המדינה. בו  4. מינהל צי
 5. העובדים הסוציאליים.

 6. שכר
5.3.2000 7. 

31.12.98 - 1.1.98 8. 

7019/2000 1. 
4.11.99 2. 

ן המקומי,  3. הממשלה, מרכז השלטו
לות  שלש הערים הגדו

רות הציבורי. ד העתונאים בשי ו ג  ההסת׳ הכל׳ אי
 4. שירותים ציבוריים.

 5. העתונאים
 6. שכר

5.3.2000 7. 
31.12.98 - 1.10.97 8. 

7020/2000 1. 
4.11.99 2. 

, שלש ן המקומי  3• הממשלה, מרכז השלטו
ת, המוסדות להשכלה גבוהה, לו ו ד  הערים הג

ת י ל ת, ההסת׳ הכל י לים כלל  מרכז קופת חו
 הסת׳ ההנדסאים והטכנאים.

 4. שירותים ציבוריים.
 5. ההנדסאים והטכנאים.

 6. שכר
5.3.2000 7. 

31.12.98 - 1.10.97 8. 

7021/2000 1. 
4.11.99 2. 

ן המקומי, שלש הערים  3. הממשלה, מרכז השלטו
ת  הגדולות, מרכז קופת חולים הכללי

 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ האקדמאים במח״ר.

 י״ב בניסן התש״ם (17 באפריל 2000)

 ילקוט הפרסומים 4876, ב״ח בניסן התש״ם, 3.5.2000 3369



 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, החשי׳יז-957ו
ד 51.3.2000 ם ע שו י שו לר ג וחדים שהו  הסכמים מי

126/2000 1 
23.12.1999 .2 

 3. טקסמיל עולמי בע״מ
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. עמקים צפון, מבטחים מוסד
, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי

ית טקסטיל.  4. תעשי
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
9.3.2000 7. 

 .8 1,1.2000 תקופה בלתי מסויימת.

 ו. 127/2000
17.1.2000 2. 

דגל מתכת (99) בע״מ  3. מו
ן, מבטחים מוסד ו ל עלי י ל  ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ג
, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי

ית מוצרי מתכת.  4. תעשי
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
9.3.2000 7. 

 .8 2000. ו. 1 תקופה בלתי מסויימת.
128/2000 1. 

29.12.1999 2. 
ן בע׳׳מ י לי  3. טרפו

ד, מבטחים מוסד  ההסת׳ הכל׳ מ.פ. לו
, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי

ית מוצרי מתכת.  4. תעשי
 5 כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
9.3.2000 7. 

 .8 2000. ו. ו תקופה בלתי מסויימת.

129/2000 1. 
27.2.2000 2. 

 3. שלמה רפפורט ושות׳בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אופקים, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
ית מוצרי מתכת.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 תקופה בלתי מםויימת.

 ו. 130/2000
10.1.2000 2. 

 3. םייפן ׳בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. באר־שבע, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ית מוצרי מתכת.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 2000. ו. 1 תקופה בלתי מסויימת.

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
 1. מספר הרישום.

 2. תאריך החתימה.
 3. הצדדים.

 4. ענף.
 5. היקף.

 6. נושאים.
 7. תאריך הגשה.
 8. תקופת תוקפו.

 ו. 122/2000
28.2.2000 2. 

 3. תבליני אבשלום
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אופקים, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
 4. תעשיית מזון.
 5. כל העובדים.

י פיטורים. י צו  6. פטור מחבות פי
9.3.2000 7. 

 .8 2000. ו. 1 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 123/2000
5.1.2000 2. 

ות (1999) בע״מ  3. ומדיה תעשי
ן, מבטחים מוסד ו ן לצי  ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ראשו
, מבטחים קרנות פנסיה בע׳ימ.  לביטוח סוציאלי

 4. תעשיית מוצרי מזון.
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
9.3.2000 7. 

 .8 1.8.1999 לתקופה בלתי מסויימת.
124/2000 1. 
23.2.2000 2. 

 3. א. א. כריבית גיל (2000) בע׳׳מ בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. תל-אביב, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
 4. דפוס והוצאה לאור.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 125/2000
23.11.1999 2. 

ל אנרגיה בע״מ י ן או  3. גרי
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. נצרת, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
. ו ית עץ ומוצרי  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.12.1999 תקופה בלתי מסויימת.
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ת בע״מ שראלי גית יהלומים י  3. טכנולו
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת־גן, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
ית יהלומים.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.12.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

137/2000 1. 
29.2.2000 2. 

 3. גברה יהלומים בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת-גן, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ית יהלומים.  4. תעשי

5 
6 
7 
8 

ל העובדים.  כ
 פנסיה מקיפה.

9.3.2000 
 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 כל העובדים.
 פנסיה מקיפה.

9.3.2000 
 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 138/2000
5.3.2000 2. 

ר בע״מ  3. לויה אלעז
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת־גו, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ית יהלומים.  4. תעשי

139/2000 .1 
5.3.2000 .2 

. אי. יהלומים בע״מ י ג . י  3. ד
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת-גן, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ת יהלומים. י  4. תעשי

ל העובדים.  5. כ
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

140/2000 1. 
5.3.2000 2. 

 3. אוסטרליה יהלומים בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת-גן, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ית יהלומים.  4. תעשי

ל העובדים.  5. כ
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

141/2000 1. 
28.2.2000 2. 

 ו. 131/2000
15.12.1999 2. 

 3. בני בן יהונתן
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת-גן, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
ית יהלומים.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.11.1999 תקופה בלתי מסויימת.

132/2000 1. 
25.1.2000 2. 

 3. טוב יהלומים פנחסוב קםניה
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת-גן, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ית יהלומים.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.11.1999 תקופה בלתי מסויימת.

133/2000 1. 
20.2.2000 2. 

רי  3. משה ואתו
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. נתניה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
ית יהלומים.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

134/2000 1. 
25.1.2000 2. 

 3. רואים יהלומים ותכשיטים בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת-גן, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ית יהלומים.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 

 .8 1.12.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 135/2000
29.2.000 2. 

 3. יהלומי אל. די. זי. בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת-גן, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ת יהלומים. י  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

136/2000 
29.2.2000 

 ו.

.2 
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 4. בניה
ל העובדים.  5. כ

 6. פנסיה מקיפה.
9.3.2000 7. 

 .8 1.2.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

147/2000 1. 
17.1.2000 2. 

שראל פריש בע״מ  3. בית י
 ההסת׳יהכל׳ מ.פ. נתניה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
 4. בתי מלון.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.9.1998 לתקופה בלתי מסו׳ימת.

148/2000 1. 
30.12.1999 2. 

 3. הקרן לפיתוח דימונה 1
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. דימונה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
יות המקומיות.  4. מינהל הרשו

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.12.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

149/2000 1. 
1.11.1999 2. 

 3. בסט ני־טס קומפני
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חדרה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
 4. לא ידוע.

ל העובדים.  5. כ
י פיטורים. י ו צ ר מחבות פי  6. פטו

9.3.2000 7. 
 .8 1.11.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

150/2000 1. 
30.1.2000 2. 

ן בנבטים ר מושב יהדות קוצי מו לשי ת ו  3. מרכז לתרבו
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אופקים, מבטחים מוסד |
, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ. י  לביטוח סוציאלי

ת וספורט.  4. תרבו
 5. כל העובדים.

י פיטורים. י ו צ ר מחבות פי  6. פטו
9.3.2000 7. 

 .8 1.10.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

151/2000 1. 
26.12.1999 2. 

 3. א. יאקאב
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
י פיטורים. י צו ר מחבות פי  6. פטו

 רמת־גן, מבטחים מוסד
 מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.

 3. יהלומי יקירי משה
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. נתניה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ת יהלומים. י  4. תעשי

ל העובדים.  5. כ
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.9.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

142/2000 1. 
9.2.2000 2. 

 3. הראל ש.נ. מערכות חשמל ותקשורת בע״מ
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. רמת-גן, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
 4. מסחר

ל העובדים.  5. כ
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.10.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

143/2000 1. 
29.2.2000 2. 

 3. אלמד־ בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ
 לביטוח סוציאלי,

ת יהלומים. י  4. תעשי
ל העובדים.  5. כ

 6. פנסיה מקיפה.
9.3.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

144/2000 1. 
1.2.2000 2. 

 3. אורים יהלומים בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת-גן, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ת יהלומים. י  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.12.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

145/2000 1. 
7.12.1999 2. 

וק לבני נשים בע״מ ו א ושי בו  3. תות י
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. תל-אביב, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ית מוצרי הלבשה.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
י פיטורים. י צו ר מחבות פי  6. פטו

9.3.2000 7. 
 .8 1.10.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

146/2000 1. 
1.9.1999 2. 

ר קבלנות בניו בע״מ  3. כפי
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. בת-ים, מבטחים מוסד

ת פנסיה בע׳׳מ. ו ת , מבטחים ק  לביטוח סוציאלי

 3372 ילקוט הפרסומים 4876, כ״ח בניסן התש״ס, 3.5.2000



157/2000 .1 
20.2.2000 .2 

ל בע׳׳ מ ו ל  3. חברת יהלומי א
 ההסת׳ הכל׳ נו.פ. תל-אביב , מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ת יהלומים. י  4. תעשי

ל העובדים.  5. כ
 6. פנסיה מקיפה.

23.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

158/2000 1. 
29.2.2000 2. 

יאל(1982) בע׳׳מ ז י לג  3. צרל
 ההסת׳ הכל׳ ם.פ. רםת-גן, םבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ת יהלומים. י  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

23.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

159/2000 1. 
14.2.2000 2. 

ת עור בע׳׳מ ו בר תעשי י י  3. ז. שר
, מבטחים מוסד י כ א ל  ההסת׳ הכל׳ מ.פ. קרית מ
, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי

ית מוצרי טקסטיל.  4. תעשי
 5. כל העובדים.

. ן י פיטורי צו  6. פטור מחבות פי
23.3.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

160/2000 1. 
7.11.99 2. 

ל בע״מ נפי  3. בו
 .ה הסת׳ הכל׳ מ.פ. תל-אביב , מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ית םוצרי מתכת.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
. ן י פיטורי צו  6. פטור מחבות פי

23.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

161/2000 1. 
14.2.2000 2. 

 3. פליציה 1999 בע״מ
, מבטחים מוסד  ההסת׳ הכל׳ מ.פ. קרית מלאכי
, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי

ית מוצרים מינרליים.  4. תעשי
 5. כל העובדים.

. ן י פיטורי צו  6. פטור מחבות פי
23.3.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

162/2000 1. 
5.3.2000 2. 

9.3.2000 7. 

 .8 1.6.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 152/2000
30.12.1999 2. 

 3. מצליח מושב עובדים
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. לוד-רמלה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 
 .8 1.9.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

153/2000 1. 
1.1.2000 2. 

 3. הופ הנדסה בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
י פיטורים. י צו  6. פטור מחבות פי

9.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

154/2000 1. 
5.1.2000 2. 

 3. גן נגה
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. נתניה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
ל הסכם 842/92. טו  6. בי

9.3.2000 7. 

 .8 1.10.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 155/2000
27.1.2000 2. 

 3. רותם האירוסים נצרת עלית בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. נצרת, מבטחים םוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

9.3.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 156/2000
29.2.2000 2. 

 3. חלב לבן כיסופים בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. באר-שבע , מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
ית מוצרי מזון.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
י פיטורים. י צו  6. פטור מחבות פי

23.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.
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ית מוצרי פלסטיק.  4. תעשי
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
23.3.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

168/2000 1. 
1.1.2000 2. 

ן בע״מ ו ן צי  3. מיבי בע״מ מלו
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
 4. בתי מלון.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

23.3.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 169/2000
14.2.2000 2. 

 3. עמותת מרכז כוכב
ל מערבי, מבטחים מוסד לי  ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ג
, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי

 4. שירותי רווחה וסעד.
 5. כל העובדים.

י פיטורים. י צו ר מחבות פי  6. פטו
23.3.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.
170/2000 1. 
29.2.2000 2. 

ניהול אגש׳׳ת בע׳׳מ  3. כיסופים חקלאות, עסקים ו
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. באר־שבע, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
י פיטורים. י צו  6. פטור מחבות פי

23.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

171/2000 1. 
29.2.2000 2. 

 3. גד״ש כיסופים אגש״ח בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. באר־שבע, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
י פיטורים. י צו  6. פטור מחבות פי

23.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

172/2000 1. 
13.2.2000 2. 

פו קבלני אינסטלציה בע״מ  3. לו
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חדרה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
י פיטורים. י צו  6. פטור מחבות פי

ל כהן שנאים בע׳׳מ  3. שאו
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. פתח-תקוה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
ית מוצרי מתכת.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

23.3.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 163/2000
9.3.2000 2. 

רושלים בע׳׳מ  3. מלונות צרפת י
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
 4. בתי מלון.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

23.3.2000 7. 
 .8 1.3.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

164/2000 1. 
29.2.2000 2. 

ירות ונופש בע״מ ל תי  3. אשכו
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. באר-שבע, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
 4. שירותי אירוח.

 5. כל העובדים.
י פיטורים. י צו  6. פטור מחבות פי

23.3.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 165/2000
9.3.2000 2. 

) בע״מ ל א ר ש ן מוריה ( י  3. שרתו
רושלים, מבטחים מוסד  ההסת׳ הכל׳ מ.פ. י

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
 4. בתי םלון.

ל העובדים.  5. כ
 6. פנסיה מקיפה.

23.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

166/2000 1. 
21.2.2000 2. 

 3. מוסך מ.ט.ר.א. בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.  לביטוח סוציאלי
 4. מוסכים

ל העובדים.  5. כ
 6. פנסיה מקיפה.

23.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

167/2000 1. 
13.2.2000 2. 

ות פלסטיק בע״מ  3. י.ש.ר. תעשי
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה, מבטחים מוסד

, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.  לביטוח סוציאלי
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ווק בע״נז לים שי פי  3. פקר פרו
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אשדוד.

ית מוצרי מתכת.  4. תעשי
ל העובדים.  5. כ

 6. שינוי והארכה להסכם קודם.
5.3.2000 7. 

'1.3.2002 - 1.3.2000 8. 

179/2000 1. 
10.1.2000 2. 

 3. גאלרי רשת בתי אופנה בע״מ
.  ההסת׳ הכל׳
 4. מסחר קמעוני.

 5. עובדים כמפורט בהסכם.
 6. סיום העסקה (ועדה פריטטית).

5.3.2000 7. 
 .8 10.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

180/2000 1. 
2.3.2000 2. 

 3. רשות הנמלים והרכבות
 מנהלי עבודה כמפורט בהסכם.

 4. הובלה ימית.
 5. מנהלי עבודה כמפורט בהסכם.

 6. שכר
12.3.2000 7. 

 .8 1.2000. ו לתקופה בלתי מסויימת.

181/2000 1. 
8.3.2000 2. 

) בע״מ ל הו נ ) פר  3. אחים עו
ד מקצועי ו ג  ההסת׳ הכל׳ האגף לאי

ד הארצי לקציני־יס. ו ג  האי
 4. הובלה ימית.

. ות הישראלי  5. הקצינים בצו
י להסכם מיום 3.3.97) ו נ י ש ) ר כ ש  6. תנאי עבודה ו

13.3.2000 7. 
31.12.99 - 1.1.98 8. 

182/2000 1. 
24.1.2000 2. 

ל א ר ש י ת שדות התעופה ב  3. רשו
ד מקצועי. ו ג  ההסת׳ הכל׳ האגף לאי

 4. הובלה אוירית.
 .5 4 עובדות ארעיות.

 6. תנאי העסקה.
7.3.2000 7. 

 .8 24.1.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

183/2000 1. 
28.2.2000 2. 

רותי תעופה בע״מ  3. שי
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. תל-אביב-יפו.

 4. הובלה אוירית.
.  5. עובדים במעמד ארעי

 6. העסקה
13.3.2000 7. 

 .8 28.2.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

23.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

173/2000 1. 
5.3.2000 2. 

 3. הזרע זרעי איכות בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. משקים מעורבים.
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
21.3.2000 7. 

31.12.2002 - 1.1.2000 8. 

174/2000 1. 
4.1.2000 2. 

ר משקאות קלים צו י י ית ל  3. החברה המרכז
 בע״מ ־ קוקה קולה

 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. בני-ברק.
ית מוצרי מזון.  4. תעשי

 5. כל העובדים.
 6. הארכת הסכם קודם 165/73.

27.3.2000 7. 
31.3.2000 - 4.1.2000 8. 

175/2000 1. 
6.1.2000 2. 

ר משקאות קלים צו י י ית ל  3. החברה המרכז
 בע״מ - קוקה קולה

 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. בני-ברק.
ית מוצרי מזון.  4. תעשי

 5. כל המובילים בחברה.
 6. הארכת הסכם קודם 128/96.

27.1.2000 7. 
31.3.2002 - 6.1.2000 8. 

176/2000 1. 
28.2.2000 2. 

ם בע״מ י  3. נשר מפעלי מלט ישראלי
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים.

ית מוצרים מינרליים  4. תעשי
 5. הפועלים

 צ. דרגות שכר.
1.3.2000 7. 

 .8 28.2.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 177/2000
13.3.2000 2. 

ים בע׳׳מ  3. נשר מפעלי מלט ישראלי
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמלה.

ית מוצרים מינרליים.  4. תעשי
 5. כל העובדים.

 6. שינויים להסכם מיום 15.7.98.
15.3.2000 7. 

 .8 13.3.2000 לתקופה בלתי מסויימת.
178/2000 1. 
5.3.2000 2. 
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ל מקצו5ני ארגוני. פו  6. דמי חבר ודמי טי
2.3.2000 7. 

 .8 22.2.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

190/2000 1. 
7.2.2000 2. 

 3. ש. ירדן אחזקת מבנים שמירה ונקיון
ד מקצועי. ו ג  הסת׳ העובדים הלאומית האגף לאי

ת שמירה ואבטחה. ו י ו ל  4. פעי
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
23.2.2000 7. 

6.2.2001 - 7.2.2000 8. 

191/2000 1. 
17.2.2000 2. 

 3. יסעור אבטחה (1996) בע׳׳מ
ד מקצועי. ו ג  הסת׳ העובדים הלאומית האגף לאי

ת שמירה ואבטחה. ו י ו ל  4. פעי
ל העובדים. ^  5. כ
 6. תנאי עבודה ושכר. ¥

24.2.2000 7. 
16.2.2001 - 17.2.2000 8. 

192/2000 1. 
7.2.2000 2. 
 3. הממשלה

 ההסת׳ הכל׳.
רי של המדינה. בו  4. מינהל צי

ו בהסכם. י י  5. עובדים במשרד החקלאות כמצו
יעלות (החלטת ועדת מעקב).  6. התי

1.3.2000 7. 
 .8 7.2.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

193/2000 1. 
1.2.2000 2. 
 3. הממשלה

ד מקצועי. ו ג  ההסת׳ הכל׳ האגף לאי
רי של המדינה. בו  4. מינהל צי

 5. עובדים בתפקידים הזכאים במשרד רה״מ.
 6. שכר

1.3.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת. ^

194/2000 1. 
25.11.99 2. 
 3. הממשלה

ד מקצועי. ו ג  ההסת׳ הכל׳ האגף לאי
רי של המדינה. בו  4. מינהל צי

ג המקצ׳׳ט במעי הבטחון ומשרד רה״מ.  5. עובדים בדרו
 6. תנאי עבודה ושכר.

5.3.2000 7. 
31.12.98 - 1.10.97 8. 

195/2000 1. 
16.11.99 2. 
 3. הממשלה

 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ המח״ר.

184/2000 .1 
6.3.2000 .2 

ל בע״מ א ר ש י ר ל י  3. אל-על נתיבי או
ד מקצועי. ו ג י א  ההסת׳ הכל׳ האגף ל

 4. הובלה אוידית.
ץ מטוסים. פו  5. מכונאי שי

 6. תנאי העסקה.
13.3.2000 7. 

 .8 6.3.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

185/2000 1. 
31.10.99 2. 

ר בע׳׳מ י  3. סוייס אי
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. הובלה אוירית.
^ M .0 5. העובדים המועברים ל־ 

 6. תנאי העברה (הסכם תיווך).
16.11.99 7. 

 .8 31.10.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

186/2000 1. 
15.3.2000 2. 

 3. בנק לאומי למשכנתאות בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובדים כמפורט בהסכם.

 6. תנאי העסקה.
20.3.2000 7. 

 .8 15.3.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

187/2000 1. 
15.3.2000 2. 

 3. בנק לאומי למשכנתאות בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובדי ם כמפורט בהסכם.

 6. תנאי העסקה.
20.3.2000 7. 

 .8 15.3.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

188/2000 1. 
7.3.2000 2. 

ת לקרית גת  3. החברה הכלכלי
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. קרית גת

 4. מחקר ופיתות.
ל העובדים.  5. כ

 6. תנאי עבודה ושכר.
20.3.2000 7. 

6.3.2001 - 7.3.2000 8. 

189/2000 1. 
22.2.2000 2. 

ת בע״מ י ל  3. ש.כ. שירותי כל
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים.
ת שמירה ואבטחה. ו י ו ל  4. פעי

ל העובדים.  5. כ
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 6. תנאי עבודה ושכר.
5.3.2000 7. 

31.12.98 - 1.1.97 8. 

201/2000 1. 
6.1.2000 2. 

 3. הממשלה, שלש הערים הגדולות, מרכז קופת
 חולים כללית, הסת׳ מדיצינית הדסה

ד הרוקחים בישראל. ו ג  ההסת׳ הכל׳ אי
ל המדינה. רי ש בו  4. מינהל צי

 5. רוקחים
 6. שכר

5.3.2000 7. 
31.12.98 - 1.10.97 8. 

202/2000 1. 
5.3.2000 2. 

ע בע׳׳מ  3. חברת גני יהושו
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרחב תל-אביב-יפו.

יות המקוםיות.  4. מינהל הרשו
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
9.3.2000 7. 

31.12.2001 - 5.3.2000 8. 

203/2000 1. 
21.3.2000 2. 

ם רושלי  3. האוניברסיטה העברית בי
די המחקר. ן הסגל האקדמאי של תלמי ו  ארג

 4. חינוך
 5. םדריכים ואסיסטנטים.

 6. החזר דמי נסיעות.
21.3.2000 7. 

30.9.2000 - 1.10.99 8. 

204/2000 1. 
10.1.2000 2. 

 3. אדמונית החודש בע״מ
ל.  ההסת׳ הכל׳ מ.פ. מרכז הגלי

 4. שירותי רווחה.
 5. כל העובדים.

ל מקצועי ארגוני. פו  6. דמי חבר ודמי טי
9.3.2000 7. 

 .8 10.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

205/2000 1. 
22.2.2000 2. 

פית חקלאית בע׳׳מ  3. הנגב 2000 אגודה שיתו
ד.  ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אשדו

דים מקצועיים. גו  4. אי
ל העובדים.  5. כ

 6. תנאי עבודה ושכר (מחליף הסכם 457/91).
7.3.2000 7. 

1.3.2002 - 1.3.2000 8. 

רי של המדינה. בו  4. מינהל צי
ג משרד החוץ כמפורט בהסכם.  5. עובדים בדרו

 6. תנאי עבודה ושכר.
5.3.2000 7. 

31.12.98 - 1.10.97 8. 

196/2000 1. 
28.11.99 2. 
 3. הממשלה

ן הפרקליטים. ו  ההסת׳ הכל׳ ארג
רי של המדינה. בו  4. מינהל צי

רות המדינה.  5. הפרקליטים בשי
 6. שכר

5.3.2000 7. 
31.12.98 - 1.10.97 8. 

197/2000 1. 
30.11.99 2. 
 3. הממשלה

ד מקצועי. ו ג ף לאי  ההסת׳ הכל׳ האג
ל המדינה. רי ש בו  4. מינהל צי

ף הספנות והנמלים במשרד התחבורה.  5. עובדים באג
 6. תנאי עבודה ושכר.

5.3.2000 7. 
31.12.98 - 1.10.97 8. 

198/2000 1. 
7.2.2000 2. 
 3. הממשלה

 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ עובדי המדינה.
ל המדינה. רי ש בו  4. מינהל צי

בדי מקצ׳׳ט.  5. עו
 6. תנאי עבודה ושכר.

5.3.2000 7. 
31.12.98 - 1.10.97 8. 

199/2000 1. 
17.11.1999 2. 

 3. הממשלה, מרכז קופת חולים הכללית, הסת׳
 מדיצינית הדסה, שלש הערים הגדולות

ן הפיזיוטרפיםטים. ו  ההסת׳ הכל׳ ארג
רי של המדינה. בו  4. מינהל צי

יוטרפיסטים ז  5. הפי
 6. תנאי עבודה ושכר.

5.3.2000 7. 
31.12.98 - 1.1.97 8. 

200/2000 1. 
16.11.99 2. 

 3. הממשלה, מרכז קופת חולים כללית, הסת׳
לות  מדיצינית הדסה,׳ שלש הערים הגדו

ן  ההסת׳ הכל׳ חטיבת הפארה-רפואיים וארגו
 המרפאים בעיסוק.

רי של המדינה. בו  4. מינהל צי
 5. הפרה-רפואיים והמרפאיס בעיסוק.
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 5. השחקנים
 6. תנאי עבודה ושכר.

16.3.2000 7. 
28.2.2000 - 1.3.2000 8. 

206/2000 .1 
1.3.2000 .2 

( ן ו (התיאטר  3. מרכז החאן
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים.

 4. תרבות וספורט.

 שלמה יצווקי
 הממונה הראשי על יחסי עבודה

 י״ב בניסן התש״ס (17 באפריל 2000)

ת ו ג חבר ו ז דעה על מי  הו

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בהתאם לםעיך 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988ו' אני מודיע על הסכמתי למיזוגים של החברות במפורט
 להלן:

 מספר שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 3421 קבוצת פיניש בע״מ ריהוט משרדי וריהוט למעבדות
 טקניון ישראל שותפות מוגבלת ריהוט משרדי

 טקניון אינטרנשיונל מערכות ריהוט בע״מ שירותי אחזקה והשכרת נכסים
 מודולוס בע״מ ריהוט משרדי

 ישראל פדםטל קומפני בע״מ ייצור ציוד לאולמות ספורט ויצפות
 קונאל בע״מ ריהוט משרדי

 טומטו ייצור ושיווק מטבחים (1995) בע״מ מטבחים
 600 השקעות בע״מ חברת החזקות
 טקניון ישראל רהיטים (1999) בע״מ ריהוט משרדי

 Eretz Holdings Inc העמדת נכסי קנין רוחני לקבוצת גלובל
 ״מגן-לי״ תעשיות מוצרי ספורט בע״מ מוצרי ספורט

 גוטסדינר בע״מ חברת אחזקות

 3551 קוסט פורר את גבאי, רו״ח שירותי ראיית חשבון
 ברזילי ושות׳, רו״ח שירותי ראיית חשבון

 3552 בסט ביי רשתות שיווק בע״מ מכשירי חשמל ביתיים
 פישמן רשתות בע״מ חברת החזקות של חברות המפעילות

 רשתות קמעונאיות

 3548 מפעלי פדרמן בע״מ חברת השקעות
 אלביט מערכות בע״מ מוצרים צבאיים
 אל־אופ תעשיות אלקטרו אופטיקה בע״מ מוצרים צבאיים

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח־ כנפי נשרים 22, ירושלים,
 בשעות העבודה הרגילות.

 דוד תדמור
 הממונה על ההגבלים העסקיים

 ה׳ באדר ב׳ התש״ס (12 במרס 2000)
 (חמ 3-2156)

 סייח התשמ״ח, עמי 128.
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 ועדה זו מחליפה את ועדת הערר שמונתה על ידי
 עיריית תמרה, בישיבתה מיום ה׳ בתשרי התש״ם (15

 בספטמבר 999 ו)2.

 ב״ח באדר ב־ התש״ס (4 באפריל 2000)
 (חמ 3-265)

 מוםא אב1 רומי
 ראש עיריית תמרה

 2 י״פ התש״ם, עמ׳ 706.

ר ד ס ת ה ע ד ו  ה

 לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
 התשכ״ט-1969

 נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות, משכנתה,
 שכירות, זיקת הנאה וזכויות אתרות הניתנות לרישום ביחס
 למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים

 יתחיל בב״ה בניסן התש״ם (30 באפריל 2000).

 תיאור המקרקעין

 מקרקעין הנכללים בגושי רישום: 30752 - עין כרם;
 30753 - עין כרם; 30754 - עין כרם: 30755 - עין כרם:

 30756 - עין כרם.

 ח׳ בניסן התש״ס (13 באפריל 2000)

 דניאל אוסטר
 פקיד הסדר מקרקעין
 אזור הסדר ירושלים

ות י כו ר ז ד ס ר התחלת ה ב ד ת ב מ ד ק ו דעה מ  הו
ן י  במקרקע

 לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
 התשכ״ט-1969

 נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
 במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר אשקלון ביום י״ב

 באייר התש״ס (17 במאי 2000) או סמוך ליום זה.

 תיאור המקרקעין

 מקרקעין הנכללים בגוש רישום 2528 אשקלון.

 תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה,
 שכירות, זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן
 לפקיד ההסדר במחנהו, או בלשכתו, בשד׳ יצחק רגר 11,
 באר שבע, 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
 עליה ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא

 ייפגעו בעת ההסדר.

 מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
 החלקה שהוא תובע, יהא צפוי לקנס, ונוסף לכך יוכל פקיד

בל ר כו ד ס ר ה ו ש י א ם בקשה ל שו דעה על רי  הו

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק ההגבלים העסקיים,
 התשמ״ח-1988' (להלן - החוק), אני מודיע כי נרשמה

 בקשה לאישור הסדר כובל כדלקמן:

 הצדדים להסדר:

 הפדרציה למוסיקה ישראלית וים־תיבונית בע״מ
 בן מוש הפקות בע״מ

 א׳ ראובני הפקות בע״מ
 רותם הפקות

 ואחרים (28 צדדים)

 הנכס או השירות נושא ההסדר:

 זכויות ההצגה הפומבית בהקלטות מוסיקאליות

 מהות הכבילה כמתואר בבקשה:

 המחאת הזכות של ההצגה הפומבית בהקלטות
 מוסיקאליות לארגון הפדרציה למוסיקה ישראלית וים־

 תיכונית בע״מ.

 בהתאם לסעיף 8(ב) לחוק רשאי אדם העלול להיפגע
 מההסדר, וכן איגוד עסקי וארגון צרכני, להגיש לבית הדין
 להגבלים עסקיים התנגדות מנומקת בכתב להסדר, בתוך

 שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור בתיק הע-3666
 במשרדי רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22,

 קומה גי, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

 כ׳׳ח באדר ב׳ התש״ם (4 באפריל 2000)
 (חמ 3-680)

 דוד תדמור
 הממונה על ההגבלים העסקיים

 ם״ח התשמ״ח, עמי 28 ו.

נה ו נ ר לאר עדת ער י ו ו נ  מי
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה

 כללית), התשל״ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-976ו',
 מינתה עיריית תמרה, בישיבתה מיום א׳ באדר ב׳ התש״ס
 (8 במרס 2000), ועדת ערר לענין החוק האמור, בהרכב

 המפורט להלן:

 טאןזא חג׳אזי - יושב ראש
 חיר אבואלהיג׳א - חבר

 עאדל ח׳טיב - חבר

 י טייח התשל״ו, עמ׳ 252.
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 תוספת
 פתח תקוה - גוש 6364, חלקה 187 (חלקת מקור 60 ו),

 בשטח של 93 מ״ר: הייעוד: דרך.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח
 תקוה, ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ה׳ בניסן* התש״ם (10 באפריל 2000)
 (חמ 3-2)

 יצחק א1חי1ן
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

ד ־ י סעיפים 5 ו דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ רע/2000 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, עמ׳ 450, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה (להלן - הועדה),
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על

 רכישת הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, בתום חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו, וכי הועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע
 האמורה ימסור את החזקה בה בתום חודשיים כאמור או

 לפני בן.

 תוספת

 גוש 7649, חלקות 60, 61, 64, 153 בשלמות.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ברעננה, ובל
 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ׳ באדר ב׳ התש״ס (27 במרס 2000)
 (חמ 3-2)

 נתי לם
 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה רעננה

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על
 חשבונו של אותו אדם.

 מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא
 תיתבע בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יובל פקיד ההסדר

 להוציאה מכלל לוח הזכויות.

 ד׳ בניסן התש״ס (9 באפריל 2000)

 דניאל אוסטר
 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר דרום

ות י כו ת לוחות הז ג צ ר ה ב ד דעה ב  הו

 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
 התשכ״ט-1969

 נמסרת בזה הודעה בי לוחות הזכויות של גושי רישום
 29705 ו־29707 - שואבה (סריס) נפת ירושלים, הוצגו ביום
 כ״ג באדר ב׳ התש״ס (30 במרס 2000) למשך שלושים ימים
 לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, רח׳ בן יהודה 34,
 ירושלים, במשרד הפנים, לשכת הממונה על מחוז ירושלים,
 רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים ובמועצה האזורית מטה

 יהודה, מושב נחם, מרכז אבן העזר, ד״נ שמשון 99700.

 כ״ג באדר ב׳ התש״ס (30 במרס 2000)

 דניאל אוםטר
 פקיד הסדר מקרקעין

 מחוז ירושלים

־ 7 דעה לפי סעיפים 5 ו  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר פת/
 241ו/א (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4178, התשנ״ד, עמי 1393, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי .הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.
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 הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין
 האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
 הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב

 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשם, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את

 החזקה בהם.

 תוספת

 אבן יהודה - גוש 8013, ח״ח 27, 28¡
 לדרכים - מגרשים 2118, 2121, 2122, ?212

 למבני ציבור - מגרשים 2117, 2137
 לשטח ציבורי פתוח - מגרשים 2119, 2120, 2136

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ הצורן 6,
 אזור התעשיה פולג, נתניה דרום, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בו בשעות שהמשרד פתוח לקהל.

 כ״ט באדר ב׳ התש״ס (5 באפריל 2000)

) יצחק שאילי ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים

־ ד י סעיפים 5 ו דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו ־90 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965', ובהתאם לתבנית הצ/19/1-2וא
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4773, התשנ״ט, עמי 4260, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שרונים (להלן - הועדה), הודעה
 כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 המקרקעין האמורים.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
 במקרקעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
 לועדה, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
 הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין
 האמורים, 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 במקרקעין האמורים, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשם, והועדה מורה
 בזה שבל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את

 החזקה בהם.

־ ד י סעיפים 5 ו דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ רע/176/1 (להלן - התכנית), שהודעה ברבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2372, התשל״ח, עמי 100, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן

 על רכישת הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, בתום חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו, וכי הועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע
 האמורה ימסור את החזקה בה בתום חודשיים כאמור או

 לפני כן.

 תוספת

 גוש 7655, חלקה 190 בשלמות.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ברעננה, ובל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 כ׳ באדר ב׳ התש״ם (27 במרס 2000)

) נתי לם ג ־ מ 2 ח < 
 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה רעננה
 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

י סעיפים 5 ו־ ד דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965י, ובהתאם לתכנית הצ/1-1/ו30ג
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4794, התשנ״ט, עמי 5137, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שרונים (להלן - הועדה), הודעה
 כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 המקרקעין האמורים.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
 במקרקעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
 לועדה, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,

 סייח התשכ״ה, עמי 307. סייח התשב״ה, עמי 307.
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 העתק התבנית מופקד במשדרי הועדה ברמת השרון,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ב״ה בשבט התש״ם (ו בפברואר 2000)
 (חמ 2-ג)

 גבי פארן
 יושב ראש הועדה המקומית
 . לתכנון ולבניה רמת השרון

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

דעה לפי סעיפים 5 ו־7  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965וי, ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית
 מס׳ ממ/במ/3098, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4421, התשנ״ו, עמ׳ 3665, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה המרכז(להלן - הועדה), הודעה כי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערכי
 ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע

 האמורה.

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

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 גוש 6392, ח״ח 2, מגרש לפי תב״ע 2/13, בשטח של
 14,465 מ״ר: הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ גליס 9,
 פתח תקוה, ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 א׳ בניסן התש״ס (6 באפריל 2000)
 (חמ 3-2)

 בני ודדרי!
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה המרכז

 תוספת
 בפר יונה - גוש 8125, ח״ח 108, 09ו, המסומנים בצבע

 ירוק: הייעוד: שביל.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ הצורן 6,
 אזור התעשיה פולג, נתניה דרום, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בו בשעות שהמשרד פתוח לקהל.

 ב״א באדר ב׳ התש׳׳ס (28 במרס 2000)

) יצחק שאולי ג ־ מ 2 ח < 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים

ד ־ י סעיפים 5 ו דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו', ובהתאם לתכנית רש/במ-ו-214ב
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4059, התשנ״ג, עמי 472, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון (להלן - הועדה),
 הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת, דרושה לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור, וכי הועדה מובנה לישא וליתן על

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

 וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפגי שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.
 תוספת

 גוש 6862 (מקודם גוש 6550) -

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.

 חלקה השטח במ״ר הייעוד

 15 755 שצ״פ
 21 559 שצ״פ
 24 1,192 דיר
י ר  25 443 י
ר י  31 5,190 י

 39 2,446 שב״צ
 40 759 שצ״פ
 46 188 שצ״פ
 47 957 שב״צ
 53 409 שצ״פ
י ר  55 6,479 י
י ר  56 4,572 י
י ר  58 468 י
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 התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים, טל׳ 6290203-

.02 

 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

ת מי ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ז לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית .מס׳ מק/6249״, שינוי מסי 1/98 לתכנית מסי במ/

 3381א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 פסגת זאב צפון, רח׳ משה דיין, שטח שבין קואורדינטות
 אורך 172.800-172.700 לבין קואורדינטות רוחב 137.250-

.137.350 

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין קדמי בבנין
 המזרחי שבתחום מגרש 22, שלפי תכנית במ/381גא

 ל ־0.90 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4706, התשנ״ט, עמי 954.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים וכן במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים וכל מעוניין רשאי לעיין י בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ בניסן התש״ם (9 באפריל 2000)
 אורי לופוליאנסקי

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים

 מרחב תכנון מקומי בית שמש
רטת ו ת מפ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בית שמש מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ נש/

 מק/ו5ה״, שינוי לתכנית מסי ת/5/32/51.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בית שמש, אזור
 התעשיה המערבי, פינת רח׳ היצירה, מגרשים 1א/1 ו־1א/2,
 השטח שבין קואורדינטות רוחב 146.320-146.170 לבין

 קואורדינטות אורך 127.110-126.950.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד מגרשים 1א/1
 ו־1א/2: ב) ביטול קו בנין בין המגרשים.

 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, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ׳׳ה-965ו

 מחה ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

ת ו מי ר מקו א ת י ות מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק/5033״.
 השטחים 'הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שבי
 מלחה, שטח מדרום לרח׳ אליהו גולומב, שטח שבין
 קואורדינטות אורך 167.900-167.835 לבין קואורדינטות
 רוחב 129.060-129.010; מגרשים 35 ו־50ו לפי תכנית

 במ/998וב.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות תכנית מסי
 במ/1998ב על ידי התרת חלוקת מגרשים מאושרים 35
 ו־50ו לחמישה מגרשים חדשים: ב) קביעת בינוי
 להקמת שלושה בניני מגורים חדשים בתחום מגרשים
 חדשים 3-1, בלי שינוי בשטחי הבניה המאושרים
 בשטח: ג) קביעת בינוי לחניה תת־קרקעית משותפת
 למגרשים חדשים ו-3•, ד) קביעת בינוי לשיפוץ מבנה
 במגרש חדש מם׳ 4; ה) הסדרת דרך גישה פרטית
 למגרשים חדשים מס׳ 4-1, בתחום מגרש חדש מס׳ 5; ו)
 קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה: ז)

 קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק/ 6331״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 מלחה, רח׳ קדושי סטרומה 10, שטח שבין קואורדינטות
 אורך 167.450-167.400 לבין קואורדינטות רוחב 129.200-
 129.250; גוש 30455, ח״ח ו, חלק ממגרש 9ו/8ו לפי

 תבנית מס׳ 3718.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת
 מרפסות ומדרגות בקומה ראשונה של הבנין לשם
 הרחבת יח״ד קיימת באותה קומה, בהתאם לקיים
 בשטח: ב) קביעת בינוי לתוספת מחסן בקומה אי,
 לשימוש יח״ד קיימת בקומה, בהתאם לקיים בשטח-, ג)
 קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה, כאמור: ד)
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח.

 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
 ירי התכנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת׳ בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו,
 קומה 4, טל׳ 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק
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 לשטח לתחנת דלק בהתאם להוראות תמ״א 18¡ ב)
 חלוקה חדשה: ג) קביעת הוראות בניה.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ מי/מק/940״, שינוי לתכנית מי/
.840 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכריה.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 שירותי דרך על ידי: א) שינוי ייעוד מאזור מסחרי

 לשירותי דרך: ב) קביעת הוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, מרכז אבן
 העזר, ד״נ שמשון, טל׳ 02-9900947. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳

 שלומציון המלכה ו, ירושלים, טל׳ 02-6290200.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ו׳ באדר ב׳ התש״ס (גו במרס 2000)

 מאיר ויזל
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מטה יהודה

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי בני ברק

ר א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
ת מי רטת מקו ו  מפ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בני ברק מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
 מפורטת מם׳ בב/מק/691״, שינוי לתכנית בב/44/א ולתכנית

 מיתאר בב/105/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רת׳ ורנר
- גוש 6190, חלקות 737, 738.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין מערבי לתזית
 הרחוב בחלקות 737, 738 מ־4.0 מ׳ ל־0.0 מי, שינוי קו בנין
 צפוני צדי בחלקה 738 מ־3.5 מ׳ ל־2.8 מי, ושינוי קו בנין
 דרומי צדי בחלקה 737 מ־3.5 מ׳ ל־2.8 מי, לצורך הרחבת

 בנין קיים כפוף לתכנית בב/05ו/ג.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי

 רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש, ת״ד 5, מרכז
 מסחרי, בית שמש, טלי 02-9909882. המתנגד ימציא את
 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים, רה׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים, טל׳

.02-6290222 
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי בית שמש
רטת ו ת מפ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

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

 בש/מק/30יא״, שינוי לתכנית מס׳ ת/30א/5/32.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש, שכ׳
 גבעת סביון, רח׳ האיריס 46 - גוש י 5220, חלקה 27, שטח
 שבין קואורדינטת רוחב 127.475 לבין קואורדינטת אורף

.148.200 
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי קו בנין קדמי; ב)

 תוספת קומה שלישית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.4.1999 ובילקוט הפרסומים 4755, התשנ״ט, עמ׳ 3313.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בית שמש, ת״ד 5, מרכז מסחרי בית שמש,
 טל׳ 02-9909882, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים,
 טל׳ 02-6290222, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ בניסן התש״ס (9 באפריל 2000)

 משה אבוטבול
 יושב ראש ועדת המשנה
 לתכנון ולבניה בית שמש

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
ת רטו ת מפו ו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מטה יהודה, ובמשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי מי/מק/932״, שינוי לתכנית מי/
.200 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכריה - גוש
 34163, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 שירותי דרך על ידי: א) שינוי ייעוד קרקע חקלאית

 3384 ילקוט הפרסומים 4876, כ״ח בניסן התש״ם, 3.5.2000



 שייבנה בנין בן 6 קומות + קומה חלקית (שתיבנה בנסיגה)
 מעל קומת עמודים מפולשת: ג) הוספת קומה תת־קרקעית
 לחניון בהתאם לתכנית רג/340/ג/3: ד) שינוי מיקום בנין

 במגרש וא.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.12.1997 ובילקוט הפרסומים 4599, התשנ״ח, עמי ו99.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן, ובן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ב׳ באדר ב׳ התש״ס (9 במרס 2000)

 צבי בר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמת גן

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון
ת מי ר מקו א ת י ת מ י ר הכנת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת השרון החליטה על הכנת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳
 רש/מק/51<8״, שינוי לתכנית מיתאר 210א ולתכנית מיתאר

 רש/במ-10 ורש/392/2.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמת השרון, רח׳
 כצנלסון בקצה הצפוני - גוש 6415, חלקה 326, ח״ח 322,
 602, 623, חלקי מגרשים ז׳, ח׳, יי; שטח התכנית: 1,000

 מ״ר.

 עיקרי הוראות התבנית: איחוד וחלוקה של מגרשים
 בלי שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון

ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ר הפקדת תב ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת השרון, ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר
 מקומית מסי רש/מק/861״, שינוי לתכניות רש 0ו2א, שינוי

 לתבנית מיתאר רש במ-10 ורש 392/2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון, רח׳
 כצנלסון בקצה הצפוני - גוש 6415, חלקה 326, ח״ח 322,
 602, 623, חלקי מגרשים זי, חי, יי; שטת התכנית: 1,000

 מ״ר.
 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים

 בלי שינוי בשטח כולל של כל ייעוד קרקע.
 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 בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק, רח׳ ירושלים 58,
 בני ברק, טל׳ 03-5776578.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ו באדר ב׳ התש׳׳ס (22 במרס 2000)

 מרדכי קדליץ
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בני ברק

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

ת מי ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית הר/מק/996ו״, שינוי לתבנית מיתאר מסי הר/410א.

 ^ השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: הרצליה - כפר
 שמריהו, הרחובות המעפילים ונורדאו - גוש 6666, ח״ח 170,
 190, 192, 193, 235-231, 342, 349: שטח התבנית: כ־3,250

 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרכים בצומת
 הרחובות המעפילים ונורדאו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.1999 ובילקוט הפרסומים 4804, התש״ס, עמי 33.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה, רח׳ םוקולוב 22, הרצליה, ובמשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד
 העם 9, מגדל שלום, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ בניסן התש״ם (9 באפריל 2000)

 יעל גרמן
 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הרצליה

 מרחב תכנון מקומי רמת גן
ת מי ד מקו א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ רג/מק/ 1161״, שינוי לתבנית מם־ רג/1035.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמת גן, רח׳
 עזריאל 16, 20 - גוש 6142, מגרשים 1א+1ב, 3א+3ב לפי
 תכנית רג/1035 (ח״ח 197, 99ו, 306); גבולות התכנית: בצפון
- רח׳ עזריאל, בדרום - חלקה 306 בגוש 6142, במזרח -

 חלקה 234 •בגוש 6142, במערב - מגרש 4א.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת כמות יח״ד בכל
 מגרש מ־22 יח״ד במגרש ל־26 יח״ד למגרש בלי תוספת
 שטחים עיקריים ושטחי שירות מעל הקרקע המאושרים
 בתכנית מם׳ רג/1035; ב) הוספת קומת מגורים נוספת, באופן

 ילקוט הפרסומים 4876, כ״ח בניסן התש״ס, 3.5.2000 3385



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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 א׳ בניסן התש״ם (6 באפריל 2000)

 דרור בידנבאומ
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אונו

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חיפה

ת ו מי ר מקו א ת י ת מ ו י ת תבנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חיפה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, מופקדות תכניות אלה: 1

 (1) ״תבנית מיתאר מקומית מם׳ חפ/מק/1303א״, שינוי
 לתבניות חפ/1392א(ג/982), חפ/568ו, חפ/1303, חפ/953

 וחפ/1400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה - גוש
 11202, ח״ח 1: גוש 11209, ח״ח 16: גוש 11210, ח״ח 5,

.6 

 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת תוואי דרך קיימת
 שנועדה לאפשר שיפור הקטע המזרחי של התוואי
 (לאורך כ־200 מי) מבחינה בטיחותית, ולהסדיר בתכנית
 את רצועת הדרך של הקטע המערבי של התוואי, לפי

 התוואי הקיים בפועל.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ חפ/מק/1400פ/1״, שינוי
 לתכנית חפ/מק/1400פ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות העיצוב

 האדריכלי להתקנת פרגולות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

#  בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רש*

 להגיש התנגדות, בתוך תודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה חיפה, רח׳ חסן שוקרי 14, ת״ד
 4811, חיפה 31047, טל׳ 04-8356807. המתנגד ימציא את
 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה 31048, טל׳ 8616222-

.04 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון, רח׳ ביאליק
 41, רמת השרון, טל׳ 03-5483813. המתנגד ימציא את העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל
 אביב, אחד העם 9, מגדל שלום, תל אביב 61290, טל׳

.03-5193333 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 א׳ בניסן התש״ס (6 באפריל 2000)
 גבי פארן

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת השרון

 מרחב תכנון מקומי אונו

ר א ת י ת מ ו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אונו מופקדות תכניות אלה:
 (ו) ״תבנית מיתאר מם׳ תממ/מק/43״, שינוי לתכנית מיתאר

 מסי תממ 124.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו - גוש
 6491, ח״ח 1, 4, 7; גוש זמני 7185, מגרשים 2006-2001,

.2506 ,2323-2300 
 עיקרי הוראות התכנית: תכנון מחדש של המגרשים
 בתחום התכנית כדי להסדיר את מערכת הניקוז של
 כבישים 8 ו-23 על ידי: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים א׳
 לדרך משולבת ולשטח ציבורי פתוח: ב) שינוי ייעוד
 מאזור מגורים ד׳ לאזור מגורים א׳ (הקטנת מגרש 6)
 ולשטח לבניני ציבור (הקטנת מגרשים 2ו־3); ג) קביעת
 מפלסי 0.00 באזור מגורים אי, וגובה קירות אקוםטים
 לאורך רחובות שלמה המלך ובן גוריון כפוף לבדיקת

 היועץ האקוסטי ואישורו.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי תממ/מק/45״, שינוי לתבניות
 מיתאר תממ 124 ותממ/מק/23.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רח׳
 המייסדים 7 - גוש ו649, ח״ח 6; גוש זמני 7184, מגרש

.2504 
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין לכיוון צפון
 במגרש 2504 מ־5.5 מ׳ ל־0 מי, בלי שינוי בשאר זכויות

 והוראות הבניה.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו, רח׳ םוקולוב 13, קרית

 אונו, טלי 03-5311245.

 3386 ילקוט הפרסומים 4876, ב׳׳ח בניסן התש״ם, 3.5.2000



 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין מבנה קיים
 מצד מזרח וכל בניה חדשה ו/או תוספת בניה יהיו לפי קווי

 הבניה המותרים בחד/763.
 כל מעוניין רשאי •לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, רח׳ הלל יפה 25, טלי

.06-6303107 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ז באדר ב׳ התש״ס (23 במרס 2000)

 ישראל סדן
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חדרה

 מרחב תכנון מקומי קרית אתא
רטת ו ת מפ י ר הבנת תכנ ב ד דעה ב  הו

ן היתרים ת מ עת תנאים ל  וקבי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קרית אתא, החליטה בישיבה מס׳ 15 מיום 27.3.2000, לאשר
 את הכנת ״תכנית מפורטת מם׳ כ/מק/365״, שינוי לתכנית

 כ/150.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג1ש 11006, חלקה
 63: גוש 11007, חלקות 1, 2, 43-4, 48-46, 50, ח״ח 3, 44, 45,
 49; גוש 1046ו בשלמות; גוש 11047 בשלמות: גוש 11048,
 חלקות 9-7, 32-23, 46, ח״ח 1, 2, 16, 22; גוש 11050, חלקות
,93 ,91 ,89 ,87 ,85 ,83 ,81-79 ,77 - 72 ,62 -59 ,57-54 ,51-1 
 119-105, ח״ח 58, 64, 99; גוש 11052, חלקות 5-1, 11-7, 13-
 16, 25-22,20-18, 77, ח״ח 78, 79; גבולות התכנית: בצפון -
 כביש ביאליק, בדרום - כביש זבולון, במזרח - התעלה,

 במערב - שכ׳ פרוסטיג.
 מטרת התבנית: הרחבת כבישים והתווייתם, הגדלת

 שטח ציבורי פתוח והגדלת אתרים למבני ציבור.

 מרחב תכנון מקומי חיפה
ת ו מי ר מקו א ת י ת מ ו י ר •אישור תבנ ב ד דעה ב  הו

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

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ חפ/מק/787וב״, שינוי
 לתכניות חפ/10, חפ/787וא וחפ/400ויב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, מדרום לרח׳
 סורוקה וממערב לרח׳ טברסקי - גוש 10796, חלקות 55,
 56, 79, ח״ח 52, 54, 57, 58, 144. (לפי חפ/1787א -

 כלולים במגרשים 2003 ואי וחלק מדרך רח׳ טברסקי).
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש
 בהסכמת הבעלים, עיריית חיפה ובעלים פרטיים של
 המגרשים הכלולים בתכנית, לשם חילופי שטחים בין
 חלקה 56 המסווגת למגורים ומגרש א׳ המסווג כשטח
 ציבורי פתוח חפ/787וא וזאת כדי לנצל נכון יותר את
 השטח, תוך הפרשת שטח למטרות ציבור מחלקה 56
 _ וקביעת מרווחי בניה מוקטנים למגרש המוצע: ב) שינוי
 • מרווח קדמי לכיוון דרך מסי 2 במגרש 2003 לצורך מתן

 אפשרות פתרון חניה מקורה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4646, התשנ״ח.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מסי חפ/מק/958וד״, שינוי
 לתכני1ת חפ/422, חפ/428, חפ/400ו, חפ/859 וחפ/2030.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, הדר הכרמל,
 קטעים מרחובות דניאל, הנביאים וי״ל פרץ.

 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת רח׳ דניאל המשמש גם
 דרך גישה למרכז לב הדר.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4736, התשנ״ט.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, בית הממשלה, רח׳ חסן שוקרי
 14, חיפה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה, שדי בן גוריון 6, חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן,

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ׳ באדר ב׳ התש״ם (27 במרס 2000)
 עמדנו מצנע

 |4 יושב ראש הועדה המקומית
 1י לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי קרית אתא

רטת ו ת מפ מי ת מקו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 61א(ג) ו־89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא מופקדת ״תכנית
 מקומית מפורטת מסי ב/מק/269ב״, שינוי לתכנית כ/במ/269

 וכ/מק/269א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אתא, שכ׳
 בית וגן - גוש 11022, מגרשים 103-101, 113-111, 121-

.123 

 מרחב תכנון מקומי חדרה
רטת ו ת מפ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הדרה מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ חד/מק/

 1122״, שינוי לתכנית חד/763.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, גבעת
 אולגה, רח׳ מלכי ישראל - גוש 10572, ח״ח 64, בשטח של

.1.06 
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 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נשר, מתחם 5 -
 גוש 11207, ח״ח 3, 8: גוש 11235, חלקות 50, 51, מגרשים

.4-2 

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מספר יחידות הדיור
 מ־36 יח״ד ל־42 יח״ד במגרשים 4-2.

 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 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, בתוך שישים ימים מיום פרסומה
 של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, מגדל
 הנביאים, קומה 7, רח׳ כורי 2, חיפה 33093, טלי 8676296-

.04 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ו באדר ב׳ התש״ס (2 באפריל 2000) ||

 מרדכי עמר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

 מרחב תכנון מקומי שומרון

ת י נ דעה על הבנת תב ן הו  תיקו

 נמסרת בזה הודעה בדבר תיקון הודעה על הכנת
 תכנית לפי סעיף 77 לחוק של ״תכנית מסי ש/מק/ו92״,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 4843, התש״ס, עמי 2294.
 ברשימת המגרשים שפורטו צריך להוסיף גם את המגרשים
 האלה: 10017, 10070, 10151, 10152, 10168, 10169, 10171,
,11289 ,10937 ,10225 ,10221 ,10210 ,10209 ,10205 ,10199 

.11320 ,11306 

 מרחב תכנין מקומי השומרון

ת רטו ות מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה השומרון, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה: י

 (ו) ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/618/ג״, השלמה לתכנית
 ש/מק/618/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זברון יעקב.

 עיקרי הוראות התבנית: הבנת טבלת הקצאה לתכנית
 ש/מק/618/ב.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ ש/מק/887״, שינוי לתבנית
 ש/558.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדיס - גוש
 11288, חלקה 3.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד זכויות במגרשים
 זמניים 103-101, 113-111, 123-121 למגרש זמני מם׳ 131: ב)
 הוספת קומות, סך הכל מבוקשות 23 קומות כולל חניון: ג)
 סך הכל 08ו יחידות דיור, בלי שינוי זכויות בניה בסך

 החלקות הכלולות בתבנית.
 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 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, בתוך שישים ימים מיום פרסומה
 של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא, רח׳ המייסדים
 8, ת״ד ו, קרית אתא (בבנין העיריה), טל׳ 04-8478420. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה, משרד הפנים, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קרית אתא

רטת ת מפו מי ת מקו י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מקומית
 מפורטת כ/מק/347״, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מסי

 כ/246(במ).
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אתא, גבעת
 טל - גוש 10293, ח״ח 570-568, 562, 558, 556, 555, 548,

.572 ,573 ,604 ,606 ,607 ,25 ,199-197 
 עיקרי הוראות התכנית: הוראות בדבר איחוד וחלוקת

 מגרשים.
 הודעה בדבר הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.9.1999 ובילקוט הפרסומים 4812. התש״ם.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית אתא, וכל מעוניין רשאי לעיין בה,

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ד• בניסן התשים (9 באפריל 2000)

 יעקב פרץ
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית אתא

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

ת מי ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדת ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ מק/מכ/445/ד״, שינוי לתבנית מכ/445 אתר 5.
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 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי בקו בנין אחורי בנכס
 מ־5.0 מ׳ ל־0.0 מי: ב) תוספת של 6% בשטח הבניה העיקרי
 לתכנית שהופקדה לפני 998ו.8.ו בהתאם לתקנות סטיה

 ניכרת.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 998 ו.7.8 ובילקוט הפרסומים 4678, התשנ״ח.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה, רח׳ טבור הארץ, ת״ד 508, טבריה
 05ו4ו, טל׳ 06-6739526, וכן במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל׳
 06-6508508, ובל מעוניין רשאי לעיין בה, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כ״ב באדר ב׳ התש״ס (29 במרס 2000)

 בנימין קריתי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה טבריה

 מרחב תכנון מקומי מגדל העמק
רטת ו ת מפ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי

 מה/מק/8155/ו״, שינוי לתכניות ג/במ/2 וג/55ו8.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: מגדל העמק -

 גוש 17450, ח״ח 3-1, 32: גוש 17451, ח״ח 33-30.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש של
 מגרשים המיועדים למבני ציבור ולשטחים ציבוריים
 פתוחים, בהסכמת בעלי הקרקע, מינהל מקרקעי ישראל
 ועיריית מגדל העמק: ב) שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית -

 קו בנין צדי 0 במקום 4 מטרים.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 22.10.1999 ובילקוט הפרסומים 4823, התש״ם, עמי 1372.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מגדל העמק, רח׳ הזית 1, מגדל העמק, טל׳
 06-6507820, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טלי 06-6508508,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 ז׳ באדר ב׳ התש״ם (14 במרס 2000)

 אלי בדדה
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מגדל העמק

 מרחב תכנון מקומי קרית שמונה
רטת ו ת מפ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית שמונה מופקדת ״תכנית מפורטת

 מקומית מס׳ קש/מק/460ו״, שינוי לתכנית ג/15ו7.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה -
 גוש 13145, חלקה חדשה 112 בשלמות (חלקה ישנה 112,

 ח״ח 5).

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה חדשה.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/898״, שינוי לתבנית
 ש/558.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדיס - גוש
 11288, חלקה 23.

 עיקרי הוראות התבנית: חלוקה חדשה.

 (4) ״תבנית מפורטת מם׳ ש/מק/1ו9״, שינוי לתכנית
 ש/521.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס־חנה-כרכור
- גוש 10107, מגרשים 41/7 לפי תכנית ש/במ/521.

 עיקרי הוראות התכנית: לאפשר קו בנין קדמי כפי
 שקיים במקום 5 מ׳ כדי לאפשר לגליזציה למבנה קיים

 במגרש 41/7.

 (5) ״תכנית מפורטת מס׳ ש/מק/955״, כפופה לתכניות
 ש/ו16 וש/95.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת עדה - גוש
 12105, ח״ח 59.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת השטח למגרשי
 מגורים בהסכמת הבעלים: ב) קביעת הוראות בינוי
 ועיצוב ארכיטקטוני; ג) הקטנת גודל מגרש מינימלי: ד)

 הסדרת קו בנין קדמי לפרגולות למגרשים 106.

 בל 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 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון, רה׳ המייסדים 52,
 זכרון יעקב, טל׳ 06-6305522. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳

 חסן שוקרי 11, חיפה, טל׳ 8616252- 04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ט באדר ב׳ התש״ס (5 באפריל 2000)

 איתמר בד עזר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה השומרון

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי טבריה

רטת ו ת מפ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי

 טה/מק/ג/9/287״, 47ינוי לתכנית ג/287.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: טבריה - גוש
 15011, ח״ח 78; גוש 15012, חלקה 42.
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 מרחב תכנון מקומי גולן

רטת ו ת מפ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מם׳

 גו/מק/גב״מ/1/100״, שינוי לתכנית גב״מ 100.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדמת צבי - גוש
 201000, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמה
 בלי שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע למעט הגדלת

 השטח הציבורי הפתוח למגורים אי; ב) שינוי בקווי בנין.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.9.1999 ובילקוט הפרסומים 4818, התש״ם, עמי 1038.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גולן, ת״ד 13, קצרין 12900, טל׳ 06-6969777,
 וכן במשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 נצרת עילית 17000, טל׳ 06-6508508, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כ״ו באדר ב׳ התש״ס (2 באפריל 2000)

 יהודה וולמן
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גולן

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

רטת ו ת מפ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מם׳ מק/גמ/

 218/6540״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דבוריה - גוש
 16930, חלקה 4.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה בקרקע חקלאית.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4831, התש״ם.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ט באדר ב׳ התש״ס (26 במרס 2000)

 נתנאל אלפסי
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גליל מזרחי

 מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

רטת ו ת מפ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מם׳

 גת/מק/גבמ/3/75״, שינוי לתכניות ג/5907 וג/במ/75.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים:
 ב) הכללת תחנת תדלוק פנימית בשטח המסחרי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 103 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, רח׳ הרצל 37,
 קרית שמונה, טל׳ 06-6908442. המתנגד ימציא את העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית קרית שמונה, רה׳ הרצל

 37, ת״ד 1001, קרית שמונה, טל׳ 06-6908444.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קרית שמונה
ת י נ דעה על הפקדת תכ ל הו טו ר בי ב ד דעה ב  הו

ר הפקדתה ב ד רטת והודעה מתוקנת ב ו  מפ
 נמסרת בזה הודעה על ביטול הפקדת תכנית מפורטת/
 מיתאר מס׳ קש/מק/1437, שפורסמה בעיתונים ביום
 23.5.1999 ובילקוט הפרסומים 4823, התש״ס, עמ׳ 1373, ובי
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965,
 מופקדת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית
 שמונה ״תכנית מפורטת/מיתאר מס׳ קש/מק/1437״, שינוי

 לתכנית ג/במ/259.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה -
 גוש 13184, חלקות 3, 4.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי תכנית בינוי מ־6
 בתים מדורגים ל־2 בתים של 7 קומות וקוטגים
 דו־משפחתיים בני 2 עד 3 קומות לשם התאמתם לצורכי
 הקמת יחידות דיור והוצאת היתרי בניה; ב) שינוי בקו

 הבנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, רח׳ הרצל 37,
 ת״ד ו, קרית שמונה, טל׳ 06-6908408. המתנגד ימציא את
 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, משרד הפנים, קרית הממשלה, נצרת עילית

 17000, טל׳ 06-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ט באדר ב׳ התש״ם (26 במרס 2000)

 חיים בדביבאי
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית שמונה
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת ישי - גוש
 11184, ח״ח 12, מגרש 2.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי מרווח אחורי וצדדי
 דרומי למתן לגיטימציה לבית ולפרגולה קיימת בפינה
 הדרומית מזרחית: קו בנין צדדי ג מ׳ יישמר לצורכי מגורים,
 וקו בנין צדדי דרומי 0.72 מ׳ לצורכי לגיטימציה לפרגולה

 בלבד.
 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 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן
 5, נצרת עילית, טל׳ 06-6468585. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 משרדי הממשלה, נצרת עילית, טל׳ 06-6508508.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ׳ באדר ב׳ התש״ם (27 במרס 2000)

 ג׳אק לארדו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
ת רטו ת מפו ו י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תבניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ מג/מק/29/99״, שינוי לאימוץ של
 תכנית ג/3663.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כפר ורדים - גוש
 18397, ח״ח 23, 24, 31-29, 33, 34; גוש 18412, ח״ח ו,

 13-9; גוש 18415, ח״ח 61, 62.
 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה של מגרשים בקטע
 מתכנית המיתאר המאושרת לצורך בניית מגורים סוג
 אי; ב) קביעת הנחיות אדריכליות לעיצוב השכונה

 והבינוי.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.11.1999 ובילקוט הפרסומים 4833, התש״ס, עמי

.1787 
 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ מג/מק/30/99״, שינוי לתכנית

 ג/במ/75ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר ורדים - גוש

 18411, חלקות 3-1, 6, 7.
 עיקרי הוראות התבנית: איחוד וחלוקה מחדש של

 שטחים לבניה רוויה במגרשים 650 - 652, 701.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.12.1999 ובילקוט הפרסומים 4862, התש״ס, עמי

.2893 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית
 גליל תחתון - גוש 15120, חלקה 22; גוש 15125, חלקה 1.

 עיקרי הוראות התבנית: הכנסת תיקונים קלים בתכנית
 מפורטת גב״מ 75 על פי המפורט: א) הקטנת מגרשים לבדי
 500 מ״ר ותיחום גבולותיהם מחדש: ב) הגדלת שטחים
 ציבוריים; ג) הזזת מגרש 218 לצורך הכלת הכביש הקיים
 שלידו: ד) רענון וחידוש של הוראות הבניה של גב״מ 75.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.7.1998 ובילקוט הפרסומים 4674, התשנ״ח, עמי 4875.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל התחתון ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית
 טל׳ 06-6508508, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ו׳ באדר ב׳ התש״ס (13 במרס 2000)
 בני גודפינקל

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל התחתון

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

רטת ת מפו י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 ג/לג/8/96/6671״, שינוי לתכנית ג/6671.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: םכנין - גוש

 19315, חלקות 58- 60, 162.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין לדרך גישה מם׳

 4 לאפם מ׳ בצד המערבי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 13.12.1998 ובילקוט הפרסומים 9ו47, התשנ״ט, עמ׳ 1561.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין 20173, טל׳
 06-6746741/0, ובן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, משרד הפנים, ת״ד 595, נצרת עילית, טל׳
 06-6508555, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ב״ו באדר ב׳ התש״ס (2 באפריל 2000)
 אמנון כהן

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
ת י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מם׳ 2/מע/מק/

 15/6659״, שינוי לתכנית מם׳ ג/6659.

 ילקוט הפרסומים 4876, כ׳׳ח בניסן התש״ם, 3.5.2000 3391



 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכל על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה

 נפתלי, מעלות, רח׳ הארזים 131, מעלות.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ח באדר ב׳ התש״ס (4 באפריל 2000)

 שלמה בוחבוט
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי

 מרחב תכנון מקומי משגב

רטת ו ת מפ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון!
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית"
 לתכנון ולבניה משגב מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מם׳

 מש/מק/2/3318״, שינוי לתכנית ג/8ו33.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קורנית - גוש
 17678, ח״ח 7.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי גבולות מגרש 101 בלי
 שינוי גודלו על ידי איחוד וחלוקה של מגרשים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב, אזור התעשיה
 תרדיון, ד״נ משגב 20179, טל׳ 04-9990102. המתנגד ימציא
 את העתק ההתנגדות למשרד הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מתוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית 17000, טל׳

.06-6508508 

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

 כ״ח באדר ב׳ התש״ם (4 באפריל 2000)

 אריק רז
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה משגב

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרדי הממשלה, נצרת עילית,
 טל׳ 06-6508508, 04-9977913, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 י״ז באדר ב׳ התש״ס (24 במרס 2000)

 אבי קרמפה
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

ת ו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תבנית מס׳ מנ/מק/2003״, שינוי לתקנון ג/10778.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תרשיחא, שכונה
 דרומית (שכ׳ ערבאלזנאר) - גוש 8400ו, חלקות ו-25,
 40-37, 25-1; 18401, חלקות 3-1, 6, 78-75, 80; 18402,
 חלקה 24, ח״ח 23-21; 18403, חלקות 32-4, ח״ח 33;
 18404, חלקות 12, 23-17, ח״ח 15-11, 24, 25; 18405,

 חלקות 9-3, 12, ח״ח 2, 11; 18406, חלקות 40-1.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות קווי הבנין,

 שינוי תקנון התכנית באזור תעשיה ומלאכה.

 (2) ״תכנית מס׳ מק/מנ/9!142/54״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות - שכ׳ יפה
 נוף - גוש 18407, מגרש 85.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות קווי הבנין: א)
 קביעת קו בנין 0 בין מגרש 85 לשצ״פ 332 הגובל
 במגרש ממערב; ב) מתן אפשרות לבליטה קינזולית של

 1.60 מטר במרפסת - קו בנין אחורי.

 (3) ״תכנית מס׳ מק/מנ/120/5549״, שינוי לתכנית מאושרת
 ג/5549.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תרשיחא - גוש
 18386, חלקות 9, 13, 24, מגרשים 95, 96 (שטח בנוי).

 עיקרי הוראות התכנית: תכנון מחדש ושינוי ייעוד,
 הקצאת שטח למבני ציבור במקום אזור מגורים

 ״מיוחד״.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים' האמורים פתוחים לקהל, כל מעוניין בקרקע,

 3392 ילקוט הפרסומים 4876, כ״ח בניסן התש״ס, 3.5.2000



 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנות/ה הפטירה
 מנו
 תיק

 1/14268 מבורך יצחק 17/11/1996 מבורך תזה
 1/14269 שולץ שמואל 26/08/1993 שולץפסלה

 1/14271 חי משה 26/01/2000 חי סופי
 1/14272 פיק מרגיטה 28/01/2000 שמשי אילנה

 1/14273 גוטליב שמואל 28/12/1991 קטלב יואב
 1/14277 הדר הדריך חיה 26/01/2000 הנדל חוה

 1/14280 פישלזון יוסף 28/12/1999 לבונאי שרה
 1/14282 ציונטו הינדה 05/02/2000 דותן מאיר

 1/14283 שחורי יצחק 25/12/1999 שח1רי יעקב
 1/14284 בוני תחיה 06/07/1999 נוני אדם

 1/14287 צרפתי יוסף 13/02/2000 צרפתי רות
 1/14290 זבולתי בנימין 16/02/1999 זבולוני ניסן

 1/14291 סיאנוב חייקה 07/03/1995 סיאנוב מאךר חי
 1/14293 ניב אבנר 12/07/1998 ניב נעמי

 1/14294 למפרט משה 18/06/1998 בלום פנינה
 1/14295 ראגיביאן פראהס 27/06/1988 ראגיביאןאסתר

 1/14301 עמבאר נעים 26/04/1999 בן עמי אותה
 1/14302 בריק טוניה 25/10/1999 אדלר לאה
 1/14308 ברג משה 25/12/1999 ברג מרדכי

 1/14309 מורחייסאורו 07/09/1999 מור חיים ליה
 1/14310 זיכרמן קטה 22/01/2000 מיוחם ניצה אירנה

 1/14311 קריניצי לאה 08/02/1988 פרס זהבה
 1/14312 צסלר גרשון 28/04/1998 צסלראנה

 1/14314 גרינאו יעקב 18/10/1999 גרינאו אברהם
 1/14315 גרינאו גיטל 28/08/1993 גרינאו אברהם

 1/14316 עמרני משה 01/04/1999 עמר אדנה ידידה
 1/14322 תקומי חיים 13/01/2000 תקומי שושנה

 1/14324 גוטקיןיורי 13/02/2000 גוטקיןמרי
 1/14325 קצתי בו ציון 28/01/2000 קצוני סופי

 1/14326 חין נטע 11/03/1999 חין רחל
 1/14327 רוזנברג מרדכי 27/01/2000 קורן נילי

 1/14328 מישליבורםקי פינ? 05/03/1989 יערי אפרים
 1/14329 מישליבורסקי צבי! 10/10/1999 יערי אפרים
 1/14331 יערי מאיר 01/10/1973 יערי אפרים

 1/14333 גולוד חותה 02/08/1959 רווח שרה
 1/14335 גולוד שבתאי 06/01/2000 רווח שרה

 1/14336 קונטנטו אסתריה 25/02/1996 אשכנזי אסתר
 1/14339 צימבר קנופף חיה 07/08/1999 פז אדיר

 1/14342 ליאון שרה 13/01/2000 ליאה מוני
 4345ו/ו מכאני אברהם 12/12/1995 מכאני חנה
 1/14349 לוי יהושע 13/07/1996 לוייקלרה

 1/14356 מחר אברהם 01/02/2000 אבני מחר עפרה
 1/14359 לייזרוביץ משא 29/12/1999 דביר חנה
 1/14360 לוי שאול 21/12/1997 לוי משה

 הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה-965ו

ואה או ו קיום צו רושה, צ ו י צ ת ל ל בקשו ת ע דעו  הו
ן ו ב ז י מנהל ע ו נ  מי

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה,
 התשכ־ה-965ו, בי בתיקים י המפורטים להלן הוגשו לרשמים
 לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה, לצו

 קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

 כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
 לרשם לעניני ירושה שאליו הוגשה הבקשה, בתוך ארבעה

 עשר ימים מיום פרסום זה.

 הרשם לעניני יתשה בירושלים, רה׳ יפו 216, ירושלים

 שמ המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מכו
 תיק

 ורדי דן
 בקליניק אסתר

 רז חיה
 גרונפלד פרידה

 אלקובי עפרה
 שרף משה
 רובין גיא
 חסון חזי
 חסון חזי

 גולדפילד יחזקאל
 גולדפילד יחזקאל

03/12/1999 
02/11/1999 
02/01/1999 
06/01/2000 
10/02/2000 
22/12/1999 
12/10/1999 
03/05/1999 
27/12/1999 
28/11/1994 
06/01/2000 

 גצלר דינה
 בילקין יבגניה
 זמיר יהושע

 קוסובר קורט
 אלקובי אליהו

 שרף מנתם
 רוביו גורדו! סיר

 חסון אמה
 חםוו שלמה

 גולדפלד תזה
 גולדפלד שרלס

 שפירא רבקה 0 11/10/1999 שפירא שמואל
 הירשלר פנינה 07/08/1999 בן זאב אסתר

 כהן ליאופולד 05/11/1999 כהורות

 שלמה אקםנהנדלר, רשם

ת ו ש  ת
1/213 
1/2137 
1/2173 
1/2174 
1/2175 
1/2177 
1/2178 
1/2180 
1/2181 
1/2182 
1/2183 

אות ו ו  צ
1/2176 
1/2179 
1/2184 

מ לעניגי ירושה בתל אביב, רח׳ אידלסון 13, תל אביב ש ר ^ ^ 

 שם המבקש/ת
 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה הפטירה

ת רושו  י
 2/12456 זייף שכנה (שרגא 13/02/1999 זייף חיים

 1/14258 בייצ׳רזאב 02/02/2000 בייציר מרדכי
 1/14259 תותח שמחה 14/04/1995 קסב תותח ליליאן

 1/14261 אלישיוףברוך 05/10/1981 רס אילנה
 1/14262 אלמוגי הרשפל א 17/01/2000 אלמוגי הרשפל אסתר

 1/14265 מטלת משה 21/08/1998 מטלון יום טוב
 1/14266 בלבם עמנואל 23/12/1999 דקר הלו

 1/14267 מטלת נעמה 03/12/1999 מטלה יום טוב
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המטיח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

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

 13/01/1987 למדן יעקב
 15/01/1999 יוסף דייזי

 23/01/2000 יום טוב סבינה
 26/12/1999 למדו יעקב

 01/12/1998 סיכומן סלביה
 26/01/2000 רגב צילה

 25/03/1993 יוסף אברהם
 01/10/1999 אופיר תמר

 07/08/1999 הובר שלמה ניסו

 אופיר תמר
 ספראי יניב
 רייכר אדית

 קובליו אוטיליה
 מדינה שלומית

 בן צבי סולץ ראובן
 ברנשטיין דפנה

 שוורץ אפרים
 בלנק גולדה

 ירקוני-פירקס טובה
 אזולאי מסיבה

27/07/1999 
18/01/2000 
12/02/2000 
04/01/2000 
30/11/1999 
02/12/1999 
18/12/1999 
21/12/1999 
21/01/2000 
08/01/2000 
26/12/1999 

 למדן טובה
 אליהו צחלה

 יום טנב בצלאל
 למדן חיים

 סיכרמן אלכסנדר
 דרבינסקי פרידה

 יוסף מינה
 גולני שרה

 הובר שמעון

 גולני מיכאל
 גרינשטיין אליעזר

 אוח מיכאל
 קובליו הירש

 רנטשטיין יפה
 סולץ חיה

 ברנשטיין שלמה
 שורץ אסתר

 קאופמן מינה
 פירקס אריה
 אזולאי אבא

1/14341 
1/14343 
1/14344 
1/14346 
1/14348 
1/14350 
1/14351 
1/14352 
1/14353 

ת או ו ו  צ
1/14354 
1/14355 
1/14357 
1/14358 
1/14362 
1/14363 
1/14364 
1/14365 
1/14366 
1/14367 
1/14368 

ת או ו ו צ ת ו רושו  י
 1/14292 פיכו שמואל דוד 08/12/1998 פוכר אסתר

, רשם ר ג י ב ל י סף ז ו  י

 הרשם לעניני יתשה בחיבה, רח׳ חס! שוקת 2, חיבה

 שם המבקש/ת
 תאריך

 תיק שם המנוח/ה הפטירה

, ^ ^ ב ק ע  02/05/1999 ברנשטיין י
 13/02/1991 שנקר דליה

 16/12/1999 בן ענת אילנה
 07/02/2000 אייל אנה

 21/09/1999 רוזנפלד אורלי
 18/01/1997 אייזנשטיין אינגריד

 13/09/1999 יהלס דסלון
 29/08/1981 אזולאי דינה
 19/11/1994 אסעד אדיב

 05/01/2000 רון פוקס

 03/01/2000 גרינשטיין אלכם
 17/11/1999 פאר ראובן

 ברנשטיין סוניה
 גנלדנברג אגנש

 בן ענת יואב
 גרמן יוסיף

 רוזנפלד אלין שבי
 אייזנשטיין אגדו

 שמעון זואלו
 אזולאי שרלס

 אסעד חסן
 פוקס פרימי

ת רושו  י
1/5121 
1/5124 
1/5126 
1/5129 
1/5131 
1/5132 
1/5133 
1/5138 
1/5139 
1/5140 

ת או ו  צו
 2/4674 רוטזא!

 1/5045 פיריפ ינטה

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 גיובני נעמי
 עמית עודד

 חלפו! רבקה
 בן משה אליעזר
 אשכנזי זיולטה

 ארונוביץ>קאו פיקאןפ
 שרם פרידה ורה

 בברו סנלנג׳
 דור יהודית

 בקרמן צלילה(צפור
 ארצי גילה

 בן שטרית דניז
 מליק גרשנובה רבקה

 בורשטיין שרה
 בן שטרית דניז

 חזיזה שמאון
 איזנברג מרים
 אברהם פרומה

 רבימבוגומיל מרים
 איזקסון רחל
 סלע אירית
 עדני יצחק

 זילברברג סימה
 גזית כרמלה

 ילין קליר
 לנדאו אסתר

 קליינמן דניאלה
 גל שלמה

 טלר כריסטל אלי
 נדלר מרייטה
 נטרביץ גניה

 חכם-יעקובי שושנה
 אידם רומה
 חורי דורה

 בר אילן ציפורה
 אמיגה דוד

 עירוני אהרון
 לוי רפאל

ת שו רו  י
 1/14361 יום טוב ב! ציון 17/01/2000
 1/14369 פרסיאדו רחל 27/12/1977

ת או ו  צו
 4/3498 שעתל יצחק 18/02/1998
 1/14260 מועלם ויאולט 07/04/1999
 1/14263 ארמה רגמה מלם 10/01/2000
 1/14264 קנדלטוב סוניה 01/02/2000
 1/14270 אלקלאי מזל טוב 09/01/2000
 1/14274 קאופמן קרול 04/02/2000
 1/14275 שרם הר צבי 06/01/2000
 1/14276 בבת דניאל 08/12/1999
 1/14278 ארזי חנינה 16/01/2000
 1/14279 בקרמו צבי 23/01/2000
 1/14281 אלישר פורטונה 15/12/1999
 1/14285 יקובר אדית 15/12/1999
 1/14286 מליק ברנרד 23/12/1999
 1/14288 בורשטיין משה 09/07/1998
 1/14289 שמלה אגנס 07/01/2000
 1/14296 חזיזה זהרי 997 05/07/1
 1/14297 איזנברג דוד 19/11/1997
 1/14298 אברהם יעקב 23/06/1999
 1/14299 שור יסק 14/07/1991
 1/14300 איזקמון לייזר 24/01/1989
 1/14303 לרנד הרש 27/12/1999
 1/14304 עדני משה 01/02/2000
 1/14305 זילבוברג יעקב 12/01/2000
 1/14306 שכטר בת שבע 06/01/2000
 1/14307 ילין הרצל 03/02/1999
 1/14313 לנדאו־ נחמיה-יצח 09/11/1997
 1/14317 רוזנטל טומס 07/09/1999
 1/14318 גל פניה 28/08/1999
 1/14319 טלר מרים 25/01/2000
 1/14320 נדלר פינקו 12/08/1990
 1/14321 חזן שמעון 28/08/1991
 1/14323 פיצקד שלומה 31/03/1998
 1/14330 אירס שמעון 24/11/1999
 1/14332 סבוביץ מלכה 09/01/2000
 1/14334 בר אילן משה 05/11/1999
 1/14337 אמיגה אדל 12/01/1999
 1/14338 עירוני אילה 29/09/1999
 1/14340 לוי שפיקה 999 0/1 24/1
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 הרשם לעניני יתשה בחיפה, רח׳ חסן שוקרי 2, חיבה הרשם לעניני ירושה בנצרת, רדו׳ גלבוע 9, נזגרת
 (המשך)

 מס׳ תאריך
 מס׳ תאריך תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת
רושות  י

ת 1/1285 הלוי יעקב 10/01/2000 הלוי אסתר או ו  צו
 1/5070 דובינסקי נאום 13/01/2000 ארדימםוב פאינה 1/1291 ח׳טיב עורסאן 06/01/1998 תיטיב אברהים
 1/5122 שקל חנה 01/01/2000 זילברשטיין שולמית 1/1292 חיליליה עאוני 12/11/1998 חיליליה עאמר

 1/5123 חטב יהושע 27/02/1999 רחט חטב 1/1294 מזילו יעקב 14/12/1999 פוקס חנה
 1/5125 ברוסלר קטליו 29/01/2000 פיליפ ענת 1/1295 מזילה גיטל 11/12/1997 פוקס תנה

 1/5127 פינכס יוסף 26/01/2000 גרינר צופיה 1/1296 קרואני עדנאן 30/01/2000 קרואני פרח
 1/5128 יגר שדה 05/04/1999 חוגי. בלה 1/1297 קרואני גיורג׳ינא 30/01/2000 קרואני פרח
 1/5130 גרוס שפרינצה 18/12/1998 רפ אפרת 1/1298 קרואני מירנה 30/01/2000 קרואני פרח

ואות  1/5134 חזיזה שלמה 24/07/1999 חזיזה לינדה צו

 ^1/513 הייניק שמואל 09/01/2000 הייניק ירמיהו 2/1225 סיבוני יעקב 04/01/2000 בן שושו אני אסתר
 1/5137 שילמובר שמעון 15/02/2000 שילמובר נסיה 1/1286 פרנקל ש ויש נ ה 30/01/2000 אשל אלקה (1/514 ברלב יורם 28/07/1998 ברלב דן 2S4 1/1 אביגדורי זלמן 11/04/1998 אביגדור עדי

 ביליבאו שרה 18/12/1999 ביליבאו שמיל
, רשם 1/1287 ז  לבנה בר עו

 1/1288 בלנקי מירה 24/11/1999 גילדין אנה
ד שז״ר 33, באר שבע 1/1289 פאהום סלוא 18/11/1999 פאהום רודינה  הרשם לעניני יחשה בבאר שבע, ש

 1/1290 רבינוב עדה 21/11/1999 סער ורד
 מסי תאריך 1/1293 שטנברג יצחק 12/11/1996 שטנברג אסתר

 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת
, רשם ז  לבנה בר עו

רושות  י
 1/1863 ברוכי רפאל-עובד 04/10/1999 ברוני זהבה

 1/1864 טקץ׳ רבקה 01/10/1999 טקץברוניסלבה
 1/1866 שיטרית שולה 22/11/1999 שטרית דוד הודעות לפי חוק הצהרות מוות,

 • 1/1872 דיין יעקב 14/08/1996 דיין דוד התשל״ח-978ו
 1/1874 דניאל חבובה 13/01/2000 דניאל משה

 1/1875 בלוטשטייו ויליאו 11/01/1998 בלוטשטיין פניה בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תעי אביב והמרכז
 1/1876 לוי רחלנמרגיט) 19/01/2000 לוי אהרון ת״ע 14280/99

 1/1877 לוי מנחם 20/01/2000 לוי אהרון בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-978ו,

ת ובענין הצהרת מותם של נטפי שנות השואה משה ו א ו ו ^ 
 כץ שרה 23/11/1999 כץ אתרה פרידמן ושיפרה מילגרום,

 1/1867 בוארון בובה 21/11/1997 בוארון אליהו והמבקש: אורי עמית.

 1/1868 ווקרט נסים 14/01/2000 ווקרטחיים הודעה

 1/1869 טוביאנה רוז 21/01/2000 פרץ נינה להווי ידוע בי המבקש פנה אל בית המשפט לעניני

 1/1870 קצב לב 14/10/1999 קצב נטליה משפחה למחוזות תל אביב והמרכז בבקשה להצהיר על
ר דנה מותם של הנספים שפרטיהם מופיעים להלן, שנעלמו ת  1/1871 ברונשטייו אידה 16/09/1981 נ

 1/1873 נח מיכאל מישל 02/02/2000 נח חוה ומשערים שהם מתים.

, רשם ר י  שושנה שנ
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 מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון: ציאנאדאפצה.
 אזרחותו: הונגרית.

 התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנספה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: לפני שנת 1939,

 הונגריה.
 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר:
 המנוחה קאופמן מרגרט (מרים) - אחות, המנוח אודון

 בלוג - אח.
 כל מי שיש לו ידיעות על הנספה הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון, ובין בעל
 פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין
 הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט
 במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק
 את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה
 שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור
 הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, שבה
 יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט

 כטוב בעיניו.

 ט״ו באדר ב׳ התש״ס (22 במרט 2000) ^
 ורדה פלאוט, שופטת

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 1303/98

 בענין פקודת החברות ןנוסח תדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת חולדה ייזום ופרוייקטים בע״מ,

 ח״פ 51-221056-8,
 והמבקשת: החברה עצמה, ת״ד 20333, תל אביב 61202,

 פקס 03-5615452.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.9.1998 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 29.6.2000 בשעה 8.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה ברואו!)
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 22.6.2000.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 אביתר קנולר, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2779/99
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת מתוק אפרים ובניו, ח״פ
 51-175391-5, מרח׳ היצירה 10, אור יהודה 60370, ע״י ב״ב

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:
 מקום מגוריהם הרגיל והידוע האחרון: ורשה, פולין.

 בשנים 1945-1942 נעלמו עקבותיהם ומשערים בי נספו
 בשואה.

 כל מיש שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, וכל מעוניין להתנגד להצהרת
 המוות, ינמק את התנגדותו לבית המשפט בכתב, בתוך 30

 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 סמדר ברק, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

 ת״ע 2180/2000

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ת-1978,

 ובענין הצהרת מותו של הנעדר מוריץ הרצוג,

 והמבקש: אריק הרצוג, מרח׳ רוטשילד ו6, בת ים.

 הודעה

 להווי ידוע בי המבקש פנה לבית המשפט לעניני
 משפחה למחוזות תל אביב והמרכז בבקשה להצהיר על

 מותו של הנעדר הנ״ל שנעלם ומשערים שהוא מת.

 וזה תיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקש:
 מקום לידתו ותאריך לידתו: בוצ׳אץ, גליציה, 2.5.1891.

 מקום מגוריו האחרון: שכונת רחביה, ירושלים.
 אזרחותו: גרמנית.

 התאריך האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים:
 בשנת 1940.

 כל מיש שיש לו ידיעות על הנספה הנ״ל וכל אדם
 המעוניין להתנגד להצהרת המוות, מתבקש בזה להודיע על
 ידיעותיו ו/או לפרט את טעמי התנגדותו, לפי הענין, בכתב,

 לבית המשפט, בתוך 30 ימים מיום פרטום הודעה זו.

 רחל בהן, מזכירת בית המשפט

 בבית המשפט לעגיני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

 ת״ע 3110/2000

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-978ו,

 ובענין: הצהרת מותו של הנספה אדלר בלוג,

 והמבקשת: שושנה קאופמן, ת״ז 65183642, מרח׳ הכנסת
 33א, גבעתיים, ע״י ב״כ עוה״ד אלי חן ו/או אלי הכהן, מרח׳

 הדר 8, חיפה 31055, טלי 04-8664678, פקס 04-8640488.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט לעניני
 משפחה ברמת גן בבקשה להצהיר על מותו של הנספה הנ״ל
 שנעלם ומשערים שהוא מת וכי בית המשפט ידון בבקשה

 הנ״ל ביום 20.6.2000 בשעה 8.30.

 וזה תיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקשת:

 מקום לידתו ותאריך לידתו: קומרום, הונגריה, 1891.

 3396 ילקוט הפרסומים 4876, ב״ח בניסן התש״ם, 3.5.2000



 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2798/99

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

 ובענין פירוק חברת סטאר-ריילי בע״מ, ח״פ
 105022-1-ו5,

 והמבקשים: ניצה רחמים ואחרים, ע״י ב״כ עוה״ד גיל
 דפני ו/או ארז שמעיה, מרח׳ ביאליק 125, רמת גן 52523, טל׳

 03-6120404, פקס 6120405 -03.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.10.1999 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 6.6.2000 בשעה 8.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימטור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 17.00 ביום 29.5.2000.

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

 גיל דפני, עו״ד
 בא בות המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2804/1999

 בענין פקודת החברות ננוםח חדש], התשמ״ג-1983,
 ובענין פירוק המועצה הלאומית למניעת תאונות

 בע׳ימ,

 והמבקשים: דוד בן נון ואחרים, ע״י ב״כ עוה״ד שלמה
 בכור, מבית התעשיה, רה׳ המרד 29, תל אביב 68125, טל׳

 03-5103906, 03-5161048, פקס 03-5103905.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 28.11.1999 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 10.7.2000 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 3.00 ו ביום 9.7.2000.

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

 שלמה בבור, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 עוה״ד אהרון מיבאלי, מדרך פתח תקוה 23, תל אביב 66184,
 טל׳ 03-7101616, פקס 03-7101617,

 והמבקשים: בנק לאומי לישראל בע״מ ובנק דיסקונט
 לישראל בע״מ, ע״י ב״כ עוה״ד ברוכשטיין, וינר, בירו,
 ורטהיים ושות׳, מרח׳ נחלת בנימין 75, תל אביב 65154, טל׳

 03-5609455, פקס 03-5609450.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.11.1999 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 10.7.2000 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום

.30.6.2000. 

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

 רפאל ברובשטיין, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2780/99

 בענין פקודת החברות ננוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק תברת מגדלגד ייצור ושיווק בע״מ, ת״פ
 51-172721-6, מרח׳ הורקנוס 6, לוד 71293, ע״י ב״כ עוה״ד
 אהרון מיבאלי, מדרך פתח תקוה 23, תל אביב 66184, טל׳

 03-7101616, פקס 03-7101617,

 והמבקש: בנק דיסקונט לישראל בע״מ, ע״י ב״כ עוה״ד
 ברובשטיין, וינר, בידו, ורטהיים ושות׳, מרח׳ נתלת בנימין 75,

 תל אביב 65154, טל׳ 03-5609455, פקס 03-5609450.

 נמסרת בזה הודעה, כי בי1ם 18.11.1999 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 ^דין ביום 10.7.2000 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום

.30.6.2000 

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

 רפאל ברובשטיין, עו״ד
 בא כוח המבקש

 ילקוט הפרסומים 4876, כי׳ח בניסן התש״ס, 3.5.2000 3397



 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 126/2000ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-ג98ו,

 ובענק פירוק חברת מירמר קרמיקה החזקות (1993)
 בע״מ, ח״פ 51-178240-1,

 והמבקשת: מירסני סחר ושיווק בע״מ, ע״י ב״כ עוה״ד
 יוסף גואטה, מרח׳ ריינס 40, תל אביב 64587.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.4.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 3.9.2000 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 3.00 ו1

 ביום 27.8.2000.

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

 יוסף גואטה, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 126/2000

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ז,

 ובענין פירוק תברת גאפא לצרכן הנבון בע״מ,
 והמבקש: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ, ע״י
 ב״ב עוה״ד י׳ מולאור ושית׳, מרח׳ ויסוצקי 16, תל אביב

 62338, טל׳ 03-6043355, פקס 03-6043888.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.1.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 28.6.2000 בשעה 9.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 2.00 ו

 ביום 15.6.2000.

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

 יוסף מולאור, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק'אזרחי 1133/2000

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת גלוב קונטרקטינג בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עוה״ד נ׳
 הורנשטיין ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א הורנשטיין, מרח׳ בן
 יהודה 127, ת״ד 3123, תל אביב 61031, טלי 0ו03-52200, פקס

.03-5270519 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 9.2.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 12.7.2000 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 13.00 ביום 11.7.2000.

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

 גלילה הורנשטיין, עו״ד
 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1268/2000

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת מוסך השניים בע״מ,

 והמבקש: אברהם סולימאני ראד, ע״י ב״כ עוהי׳ד מיקו
 מנחם ו/או רחל אלבז, מרח׳ פרוג 22, תל אביב 7ו634.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 22.3.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 6.9.2000 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 30.8.2000.

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

 מיקו מנחם, עו״ד
 בא כוח המבקש

 3398 ילקוט הפרסומים 4876, ב״ח בניסן התש״ם, 3.5.2000



 בבית המשפט המחוזי בחיפה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 39/2000ו6
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת עמיצור ביצוע משימות בע״מ, ח״פ
,51-215064-0 

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עוה״ד דורון עמיר,
 מרח׳ הרצל 80, באר שבע, טל׳ 07-6289660, פקס 6289618-

.07 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.3.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 12.6.2000 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 12.00 ביום 1.612000.

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

 דורון עמיר, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מ ״ ע ס ב י ד ־ ר  ב

 (ח״פ 069877-2-ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה מיוחדת
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 6 באפריל
 2000, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את רוה״ח אבי רישפן, ת״ז 960433ו5, חשב בנק
 מרכנתיל דיםקונט בע״מ, מרח׳ אלנבי 138, תל אביב, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחות, בתוך 14 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למשרד המפרק הנ״ל.

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

 אבי רישפן, רו״ח, מפרק

 תיק אזרחי 202/2000

 בענין פקודת החברות [נוסת חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת תמר טקס בע״מ,
 והמבקשים: אבו רעד עולא ואחרים, ע״י בי׳כ עוה״ד

 מריאל יעקובסון, מרח׳ דיזראלי 9, חיפה.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.3.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 19.6.2000 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 13.00 ביום 18.6.2000.

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

 מדיאל יעקובסון, עו״ד
 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 6021/2000

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת ת.ה. תעשיות מתכת שדרות

 בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״ב עוה״ד נ׳
 הורנשטיין ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א הורנשטיין, מרח׳ בן
 יהודה 127, תי׳ד 3123, תל אביב 61031, טלי 03-5220010, פקס

.03-5270519 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 20.1.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 2.6.2000 ו בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 13.00 ביום 1.6.2000 ו.

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

 גלילה הורנשטיין, עו״ד
 באת כוח המבקשים
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 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחות, בתוך 14 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למשרד המפרק הנ״ל.

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

 אבי דישפן, רו״ח, מפרק

מ ״ ע ת ב כ ת ת מ ו ד ו ב ד - ע ל ש  ה

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי ממרק

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 30.5.2000, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי

 גבור, מרח׳ המרי 3, הרצליה 46714, למפרק החברה.

 נושי החברה, אם ישנם כאלה, מוזמנים להגיש ^
 תביעותיהם, בצירוף הוכחות, בתוך 21 ימים מיום פרסומי

 הודעה זו׳ למפרק לפי המען הנ״ל.

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

 זנבי גבור, מפרק

מ ״ ע ת ב ת עסקי ו מ ז . י ן .ב. ו  א.

 (חיפ 51-257210-8)

 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק החברה מרצון
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 13.4.2000,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון על ידי
 החברים ולמנות את רוה״ח עדי ליואי, משד׳ רוטשילד 78,

 תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות כנגד ההברה הנ״ל, יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחות בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

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

 עדי ליוואי, רו״ח, מפרק

מ ״ ע ב ב י ב א ־ ל ת ן ב ו כ ד שי נ ת בר י בי ד ב ו  ע

 (ח״פ 51-009683-7)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה, בי כאסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כהלכה ביום 6.3.2000, נתקבלה
 החלטה מיותרת לפרק את התבדה מרצון, ולמנות את קלרה
 מאיר, מרדכי נדב וזיו קורן, מרח׳ אבן גבירול 180, תל אביב,

 למפרק,־ החברה.

ל בע״מ מ ב קופת ג טו  בר־

 (ח״פ 51-161612-0)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה מיוחדת
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 6 באפריל
 2000, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את רוה־ת אבי רישפן, ת״ז 51960433, תשב בנק
 מרבנתיל דיםקונט בע״מ, מרח׳ אלנבי 138, תל אביב, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחות, בתוך 14 ימימ מיום פרסום

 הודעה זו, למשרד המפרק הנ״ל.

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

 אבי רישפן, רו״ח, מפרק

ל דיםקונט (1972) י ת ג כ ר ד מ י ים ל י צו  קופה לפי
מ י ע  ב

 (ח״פ 51-063183-1)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת
 התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה מיוחדת
 של החברה הנ־׳ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 6 באפריל
 2000, נתקבלה התלטה מיותרת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את תהית אבי רישפן, ת־ז 51960433, חשב בנק
 מרכנתיל דיסקונט בע״מ, מרת׳ אלנבי 138, תל אביב, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחות, בתוך 14 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למשרד המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור

 בתוך המועד הנ׳יל - לא ייענה.
 אבי רישפן, רו״ח, מפרק

ל י ת ג כ ר י בנק מ ד ב ל עו ם ש לי  קופת התגמו
ל בע״מ א ר ש י  ל

 (ח׳׳פ 52-002306-0)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983, בי באסיפה מיותרת
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 10
 באפריל 2000, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את רוה״ח אבי רישפן, ת״ז 81960433, השב
 בנק מרכנתיל דיסקונט בע־מ, מרח׳ אלוב׳ 138, תל אביב,

 למפרק החברה.
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 האחרונה של החברה הנ״ל תתכנס ביום 18.6.2000 בשעה
 16.00 ברח׳ בית הכרם 10, בירושלים, אצל רוני (אמסטר)
 לוינר, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.

 יורם אמיר, רוני (אמםטר) לוינד
ם י ק ר פ  מ

 כל נושה, שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש
 למפרקים הנ״ל את תביעותיו, בצירוף הוכחות להן, בתוך 21

 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 נושה אשר לא יגיש תביעותיו כאמור, בתוך המועד
 הנ״ל - לא ייענה.

 קלרה מאיד מרדכי נדב זיו קורן

ם י ק ר פ  מ

מ ״ ע ל ב ז הטקסטי כ ר  מ

 (ח״צ 52-005140-2)

 הודעה בדבר קבלת החלטה מיוחדת לפירוק
 החברה מרצון

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 1.11.1999
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את יחזקאל פלומין, מרח׳ אבא הלל 7, רמת גן, למפרק

 ההברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכתותיו בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

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

 יחזקאל פלומין, מפרק

מ ״ ע ה ב נסטלצי . אי י . ד .  ר
 (ת״פ 51-159565-4)

 (בפירוק מרצון)
 נמסרת •בזה הודעה, בהתאם לסעיף 331 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-985ו, וסעיף 367(אץ1) לחוק
 החברות, התשנ״ט-1999, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 9.4.2000, נתקבלה החלטה
 מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ומינויו של דורון

 רייטשוק, למפרק החברה.

 דורון רייטשוק, מפרק

מ ״ ע . (1994) ב י אי .אם. ו ת י ו י ש ע טא ת ו  אי

 (ח״פ 000258-7-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה, על פי סעיף 321(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1985, כי באסיפה הכללית
 שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 3 באפריל

 2000, נתקבלה החלטה מיותרת על פירוק החברה מרצון.

 חגית בלייברג, עו״ד, מפרקת

 םטבלו בע״מ

 (ח״פ 51-057379-5)

 הודעה על קבלת החלטה לפירוק החברה מרצון

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 2 באפריל
 2000 במשרדי החברה בחיפה, נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוה״ח אמיר יניב, ת״ז
 |!05406148, ממשרד קוטט פורר את גבאי, רואי חשבון, מרח־

 ^פל־ים 2, חיפה, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיהן בתוך 21 ימים מיום פרטום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

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

 אמיר יניב, רו״ח, מפרק

מ ״ ע ת ב ם בניה והשקעו י  תאנ

 (ח״פ 51-209408)
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה, לפי טעיף 321 לפקודת החברות
 ננוסח חדש],יהתשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של ההברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 15.4.2000,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את אברהם אונגר, מרח׳ המסגר 2, תל אביב, למפרק

 ההברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום

 יהודעה זו למען המפרק הנ״ל.

 גושה או אדם אתר שלא יגיש את תביעותיו באמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אברהם אונגר, מפרק

מ ״ ע ש 6671 ב ו ג  חלקה 126 ב

 (ח״פ 5 - 51-052752)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 559 לפקודת
 התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-985ו, שהאסיפה הכללית
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 מרצון ולמנות את אברהם הדר וברברה רוז׳נםקי מרח׳
 ברנשטיין כהן 13, רמת השרון, למפרקי החברה.

 מי שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיהן בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרקים הנ״ל.

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

 אברהם הדד ברברה רוז׳נסקי
ם י ק ר פ  מ

מ ״ ע  יוניםקור ב

 (ח״פ 51-245137-8)

 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה על פי סעיף 321(א) לפקודת
 התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, וסעיף 367(1) לחוק
 החברות, התשנ״ט-1999, כי ביום 17 באפריל 2000 קיבלה

 החברה הנ״ל החלטה בדבר פירוקה מרצון.

 צחי רודריג אורי חקלאי
ם י ק ר פ  מ

ו לפ רים ג ן המנוח מו ו ב  עז

 נמסרת בזה הודעה כי לבית המשפט לעניני משפחה
 תל אביב והמרכז הוגשה בקשה (בת״ע 3730/2000) על ידי
 מלכה גלפו למינויו של שמעון נגר כמנהל עזבון זמני וקבוע
 של המנוח, מורים גלפו, דרכון אמריקאי מס׳ 156895497,

 שנפטר ביום 2000.ו.18 בקנזס סיטי, ארצות הברית.

 כל המעונין להגיש התנגדות לבקשה האמורה רשאי
 להגישה לבית המשפט האמור, בתוך 14 ימים מיום פרסום

 הודעה זו.

 שלמה בן יוסף, עו״ד
 בא כוח המבקשת

ן טעות  תיקו
 בילקוט הפרסומים 4870, מיום ה׳ בניסן התש״ם,
 התאריך הלועזי המופיע בשער החוברת צריך להיות ״10

 באפריל 2000״ ולא כפי שפורסם.

מ ״ ע ניקיישנם ב ו טא קומי ו  אי

 (ח״פ 51-204012-2)
 (בפירוק מרילון)

 נמסרת בזה הודעה, על פי סעיף 321(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה הכללית
 שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 3 באפריל

 2000, נתקבלה החלטה מיוחדת על פירוק החברה מרצון.

 חגית בלייברג, עו״ד, מפרקת

מ ״ ע ל מס׳ 6 ב י ת החי מ  ר

 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 10.4.2000,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עמוס גלזר, ת״ז 50469865, למפרק העסקים של

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעוח בנגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו בתוך ו2 ימים מיום פרסום
 הודעה זו למשרד עוה״ד א׳ מקוב ושות׳, מרח׳ גרוזנברג 3 ו,

 תל אביב.

 עמוס גלזר, מפרק

י בע״מ ב ת בת ע ר ב  ח

 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה כי האסיפה הכללית האחרונה של
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום 15.6.2000 ברח׳ פרישמן 30, תל־
 אביב, בשעה 9.00, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה עשו בנכסי החברה, וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מפי המפרקת ולהחליט כיצד לנהוג

 בספרים ובניירת של החברה ושל המפרקת.

 יהודית עודד, מפרקת

מ ״ ע ן ב י י בנ ז׳גםקי קבלנ ר ומ׳ רו ד  א׳ ה

 (ח״פ 046939-8-ו5)

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 31.1.2000
 בתל אביב, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
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