
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 כ״ט בכסלו התשס״א 4946 26 בדצמבר 2000

 עמוד

 הודעה בדבר אמות מידה להתמחות לפי תקנות
 רואי תשבון 999

 אברזות בדבר אזורים נגועים ובדבר אזורים
 החשודים בנגועים 1000

 תיקון ההודעות בדבר אכרזה על קרקע חקלאית
 ועדכון רשימת אברזות (מחוז ירושלים ומחוז

 המרכז) 1014

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 1018

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 029ו

 הודעות מאת הציבור 032ו

 עמוד

 קביעת יישובי ספר בקו עימות לפי תקנות מס רכוש
 וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ומק

 עקיף)(הוראת שעה) 998

 הודעה בדבר מינוי ועדה לקביעת השעות שבהן לא
 עבד עובד לפי הוראת כוחות הביטחון לפי

 התקנות האמורות 998

 הסמכה לפי חוק סמכויוח חיפוש בשעת חירום
 (הוראת שעה) 998

 הודעות בדבר שינויים בסכום שבר עבודה שיש לו
 דין קדימה 998

 הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר 998



 באגף שיטור וביטחון של משטרת ישראל (להלן - ראש
 היחידה) אישר, בכתב, כי אין מניעה למנותו לממונה
 ביטחון או מאבטח מטעמים של שלום הציבור או
 ביטחון המדינה לרבות בשל עבר פלילי, וכי עבר
 הכשרה מתאימה בתחום האבטחה והסמכויות לפי
 הסמכה זו - אם יש לו חשד כי אותו אדם נושא עמו
 שלא בדין סכין, כלי יריה או חומר נפץ, אגב עלייחו
 לאוטובוס, הכנסת מטענו לאוטובוס, שהותו באוטובוס
 או בתחנת הסעה לאוטובוסים או בסביבתם הקרובה:

 (2) נהג אוטובוס של התאגידים שראש היחידה אישר,
 בכתב, כי אין מניעה להסמיכו בסמכויות לפי הסמכה
 זו מטעמים של שלום הציבור או ביטחון המדינה,
 לרבות בשל עבר פלילי, וכי עבר הכשרה מתאימה
 בתחום הסמכויות לפי הסמבה זו - אם יש לו חשד כי
 אותו אדם נושא עמו שלא כדין סכין, בלי יריה או
 חומר נפץ, אגב עלייתו לאוטובוס, הכנסת מטענו אליו

 או שהותו בו.

 תוקף הסמבה זו עד יום ט״ז בטבת התשםי׳ב (31
 בדצמבר 2001) והסמכויות לפיה נתונות רק שעה שממונה

 ביטחון, מאבטח או נהג כאמור ממלאים את תפקידם.

 י״ז בכסלו החשס״א (14 בדצמבר 2000)
 (חמ 3-723) ,

 שלמה בן־ עמי
 השר לביטחון הפנים

 הודעה בדבר שינויים בסכום שבר עבודה שיש לו
 דין קדימה

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

, X ש ד  בהתאם לסעיף 4s3(א]י) לפקודת החברות [נוסח ח
 התשמ״ג-1983', אני מודיע כי חל שינוי בסכום שכר
 העבודה שיש לו דין קדימה לפי סעיף 354>אאו) לפקודה,

 כלהלן:

 מיום כי׳ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000), במקום ״6,708
 שקלים חדשים״ בא ״7,119 שקלים חדשים״.

 ט״ז בכסלו התשם״א (13 בדצמבר 2000)
 (חמ 3-149)

 רענן כהן
 שר העבודה והרווחה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי ו76: י״פ התשנ״ט,
 עמ׳ 3182.

 הודעה בדבר שינויים בסכום שכר עבודה שיש לו
 דין קדימה

 לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם-980ו

 בהתאם לסעיף 178(ואד) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח
 חדש], התש״ם-1980', אני מודיע כי חל שינוי בסכום שבר
 העבודה שיש לו דין קדימה לפי סעיף 78(ואא) לפקודה

 כלהלן:

 קביעת ישובי ספר בקו עימות

 לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק
 מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס״א-2000

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״קו עימות״ בתקנה 1
 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזק מלחמה ונזק עקיף)
 (הוראת שעה), התשס״א-2000', ולאחר התייעצות עם שר
 הביטחון אני קובע כי הישובים: בן עמי, גונן, להבות הבשן
 ועברון הם ישובי ספר בקו עימות מיום ב׳ בםיון התשנ״ט (7 ו
 במאי 1999) עד יום ה׳ בטבת התשס״ב (31 בדצמבר 2001).

 אברהם (בייגח) שוחט
 שר האוצר

 ו׳ בכסלו התשס״א (3 בדצמבר 2000)
 (חמ 3-206)

 ק״ת התשס״א, עמי 153.

 הודעה בדבר מינוי ועדה לקביעת השעות שבהן
 לא עבד עובד לפי הוראות כוחות הביטחון

 לפי תקנות מם רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק
 מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשם״א-2000

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(3) לתקנות
 מס רכוש וקרן פיצויים (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת
, מיניתי לחברי הועדה הקובעת את  שעה), התשס״א-2000י
 מספר השעות שבהן לא עבדו כלל העובדים בישובי ספר
 בקו עימות, לפי ההגדרה ״מספר השעות שבהן לא עובד
 העובד״ בפסקה (4) להגדרה ״שווי של נזק עקיף״ שבתקנה ו
 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק

 מלחמה ונזק עקיף), התשל״ג-21973, את המפורטים להלן:

 (ו) נציב מס הכנסה - נציג המנהל;

 (2) ראש עיריית קרית שמונה - נציג ישובי הספר:

 (3) מנכ״ל התאחדות התעשיינים - נציג ענף התעשיה.

 ו׳ בכסלו התשם״א (3 בדצמבר 2000)

) אברהם (בימה) שוחט ג ־ ־ 2 0 מ 6 ח ) 

 שר האוצר

 ק״ת התשס״א, עמי 53ו.
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1682.

 הסמבה

 לפי חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה),
 התשכ״ט-969ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(בא4) לחוק סמכויות חיפוש
 בשעת חירום (הוראת שעה), התשכ״ט-1969'. אני מסמיך
 בסמכויות לערוך חיפוש על גופו של אדם, במשמעותו
 בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח

 חדש], התשכ״ט-1969/ כל אחד מאלה:

 (ו) ממונה ביטחון או מאבטח של התאגידים ״אגד״, ״דן״,
 ״שירותי תחבורה ציבוריים באר שבע״ ו״מרגלית ש.א.
 בע״מ״ (להלן - התאגידים), שראש יחידת אבטחה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמי 637; י״פ התשנ״ט,
 עמי 3183.

 י ם״ח התשכ״ט, עמי 226; התשל״ד, עמ• 34: התשנ״ו, עמי
.352 

 2 ריני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284; סייח התשנ״ו,

 עמי 141.
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 (א) במוסד קיימת מחלקה או יחידה ארגונית
 אחרת, שהפעילויות המבוצעות בה דומות במהותן
 לפעילויות שמבצע רואה חשבון במסגרת תפקיד

 של רואה חשבון מבקר (להלן - המחלקה)-,

 (ב) הן המאמן והן המתמחה עובדים בשכירים
 במחלקה ועוסקים בפעילויות שלה כאמור;

 >ג) המאמן יפקח במישרין על עבודתו של
 המתמחה.

 (ד) אישורים להתמחות אצל מאמן כאמור
 בפסקאות משנה (א) עד (ג), יינתנו למתמחה רק
 לשנה אחת מתוך תקופת התמחותו, זולת אם

 קבעה המועצה תקופה ארוכה יותר.

 (3) חדל להתקיים תנאי מהתנאים המפורטים
 בפסקאות (ו) או (2), יראו את ההתמחות כנפםקת
 במועד שבו חדל להתקיים, זולת אם שב להתקיים

 בתוך 30 ימים מאותו מועד.

 אימון יותר משני מתמחים

 2. (א) מאמן יורשה לאמן, יותר משני מתמחים כאמור
 בתקנה 22 לתקנות, בהתקיים תנאים אלה:

 (ו) לכל שנתיים נוספות של עיסוק רצוף בראיית
 חשבון מעבר לתקופות הקבועות בתקנה י2(אץ1)
 או (2) לתקנות, לפי הענין, יורשה לאמן מתמחה
 אחד נוסף, ובלבד שלא יאמן יותר מחמישה

 מתמחים - בו זמנית;

 (2) היה המאמן עובד במוסד ציבורי, שנתקיימו
 בו התנאים שבסעיף 1(2אא) עד (ג), רשאי הוא
 לאמן מתמחה אחד נוסף על האמור בתקנה 22
 לתקנות, לכל שנה נוספת של עיסוק רצוף בראיית
 חשבון מעבר לתקופה הקבועה בתקנה ו2(אץ3)
 לתקנות, ובלבד שלא יאמן יותר מחמישה מתמחים

 בו זמנית:

 (3) מאמן רשאי לאמן עולה חדש אחד נוסף על
 מספר המחמחים שהוא רשאי לאמן על פי פסקאות
 (ו) ו־(2), ובלבד שלא יאמן יוחר מחמישה מתמחים
 בו זמנית: לענין זה, ״עולה חדש״ - מי שטרם חלפו
 5 שנים מיום שקיבל תעודת עולה לפי חוק

.  השבות, התש״י-1950ג

 (ב) בחישוב שנות הותק, לענק סעיף זה, של מאמן
 שהוא רואה חשבון שכיר שהיה לרואה חשבון עצמאי,

 יופחתו שנתיים.

 (ג) מאמן שהוא רואה חשבון עצמאי שהיה לרואה
 חשבון שכיר, יחושב הותק שלו לענין אימון מתמחים
 לפי שנות הותק שלו בתקופת היותו עצמאי בלבד או
 לפי סיכום בל שנות עבודתו באילו היו שנות עבודה
 של רואה חשבון שכיר, לפי החישוב שיאפשר לו מספר

 מתמחים רב יותר.

 ביטול

 3. בטלות -

 (ו) הודעה בדבר אמות מידה להתמחות אצל רואה
 חשבון שכירי;

 מיום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000), במקום

 ״6,706 שקלים חדשים״ בא ״9וו,7 שקלים חדשים״.

 טיז בבסלו התשס״א (13 בדצמבר 2000)
 (תמ 3-148)

 רענן בהן
 שר העבודה והרווחה

 הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר

 לפי תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעות בדיון
 מהיר), התש״ן-990ו

 בהתאם להוראות תקנה וא לתקנות בית הדין לעבודה
, אני  (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש״ן-990וי
 מודיע כי החל ביום ו׳ בטבת התשס״א (ו בינואר 2001),
 הסכום של התובענות בדיון מהיר יוגדל ל־8,800ו שקלים

 חדשים.

 ב׳ בכסלו התשס״א (7 ו בדצמבר 2000)

) דן ארבל, שופט ג ־ 7 ג מ ° ח ) 

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 ק־ת התש״ן, עמי 966; התשנ׳׳ג, עמי 794; י״פ התש״ס, עמ׳
.2052 

 הודעה בדבר אמות מידה להתמחות

 לפי תקנות רואי חשבון, התשט״ז-1955

 מועצת רואי חשבון(להלן - המועצה), מודיעה בזה כי
 בבואה להרשות לרואה חשבון שכיר לאמן מתמחים ובבואה
 להרשות רואה חשבון לאמן יותר משני מהמתים בו זמנית,
 כאמור בתקנות ו2(א) ו־22 לתקנות רואי חשבון, התשט״ז-

 955ו' (להלן - התקנות), ינחו אותה אמות מידה אלה:

 רואה חשבון שביד

 1. בבואה להרשות לרואה התשבון שכיר לאמן מתמחים,
 כאמור בתקנה 21(א) לתקנות, תבחן המועצה את קיומם

 של תנאים מצטברים אלה:

 (ו) מועסק רואה החשבון כשכיר אצל רואה חשבון
 עצמאי כאמור בתקנה 21(אץ2) -

 (א) במהלך עבודתו, עוסק רואה החשבון המאמן
 (להלן - המאמן) בפעילויות שהן במסגרת תפקידו
 של רואה תשבון מבקר; כמשמעותו בחוק החברות,

 התשנ״ט-1999* (להלן - רואה חשבון מבקר);

 (ב) המתמחה יעסוק, במהלך התמחותו,
 בפעילויות האמורות:

 (ג) המאמן יפקח במישרין על עבודתו של
 המתמחה.

 (2) מועסק רואה החשבון כשכיר במוסד ציבורי או
 במפעל עסקי באמור בתקנה ו2(אץ3) (בסעיף זה -

 המוסד) -

 סייח התש״י, עמ׳ 59ו.
 י״פ התשמ״ט, עמי 430.

 ק־ת התשט״ז, עמי 34 ו.
 ס״ת התשנ״ט, עמי 189.
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 בית לחם הגלילית במועצה אזורית עמק יזרעאל, כאזור נגוע
 הואיל וקיים חשד בי מצויה בו מחלת דבר העופות.

 כ״ד בכסלו התשם״א (ו2 בדצמבר 2000)

) עודר ניר ג ־ י 2 מ 6 ח ) 

 מנהל ד)שירותים הוטרינריים

 אכרזה על אזור חשוד כנגוע

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח הדש],
 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 ו לפקודת מתלות בעלי
, אני מכריז על מושב  חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985י
 נהלל במועצה אזורית עמק יזרעאל, כאזור נגוע הואיל וקיים

 חשד בי מצויה בו מחלת דבר העופות.

 כ״ד בכסלו התשס״א (21 בדצמבר 2000)

) עודר ניר ג ־ י 2 מ 6 ח ) 

 מנהל השירותים הוטרינריים

 ס־ח התשמ״ה, עמי 84.

 אכרזה על אזורים החשודים כנגועים

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],
 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
, אני מבריז על מושב  חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985וי
 בית לתם הגלילית במועצה אזורית עמק יזרעאל, ותחום
 ברדיוס של שלושה קילומטר סביבו כאזור נגוע הואיל וקיים
 השד כי מצויה במושב בית לתם הגלילית מחלת דבר

 העופות.

 כ״ז בכסלו התשס״א (24 בדצמבר 2000)

) עורר ניר ג ־ י 2 מ 6 ח ) 

 מנהל השירותים הוטרינריים

 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

 אברזה על אזורים החשודים בנגועים

 לפי פקודת מתלות בעלי חיים [נוסח חדש],
 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
 חיים [נוסח חדש], התשמ׳יה-985ו', אני מכריז על מושב
 נהלל במועצה אזורית עמק יזרעאל, ותחום ברדיוס של
 שלושה קילומטר סביבו כאזור נגוע הואיל וקיים חשד כי

 מצויה במושב נהלל מתלת דבר העופות.

 כ״ז בכסלו התשס״א (24 בדצמבר 2000)

) עודר ניר ג ־ י מ " ח ) 

 מנהל השירותים הוטרינריים

 (2) הודעה בדבר אמות מידה לענין הרשאה מיוחדת
 לאמן יותר ממתמחה אחד5.

 תחילה

 4. תחילתן של אמות מידה אלה, למעט סעיף 2(2) - ביום
 פרסומן, ותחילתו של סעיף 2(2) ביום י׳ בתמוז התשם״א

 (1 ביולי ו200).

 הוראת מעבד

 5. התמחותו של מתמחה שהתלה לפני פרסום הודעה זו,
 תוכר עד תום תקופת ההתמחות שאושרה לאותו

 מתמחה.

 י״ג בכסלו התשס״א (0ו בדצמבר 2000)

) שלמה גור ג ־ 6 6 מ 5 ח ) 

 יושב ראש מועצת רואי חשבון
 5 י״פ התשנ״ב, עמי 2952.

 אברזה על אזור נגוע

 לפי פקודת מתלות בעלי חיים [נוסח חדש],
 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מתלות בעלי
, אני מכריז על משק הדר  חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985וי
 אמנון במושב נהלל במועצה אזורית עמק יזרעאל, כאזור

 נגוע הואיל ומצויה בו מתלת דבר העופות.

 כ״ב בכסלו התשס״א (19 בדצמבר 2000)

) עודד ניר ב ־ 1 2 מ 6 ח ) 

 — מנהל השירותים הוטרינריים

 ם״ח התשמ״ה, עמי 84.

 אכרזה על אזור נגוע

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],
 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 ו לפקודת מחלות בעלי
 חיים [נוסח חדש], התשמי׳ה-985ו', אני מכריז על משק צ.
 גוטליב בבית לחם הגלילית במועצה אזורית עמק יזרעאל,

 באזור נגוע הואיל ומצויה בו מתלת דבר העופות.

 ב״ב בכסלו התשם״א (19 בדצמבר 2000)

) עודד ניר ג ־ י 2 מ 6 ח ) 

 .— מנהל השירותים הוטרינריים

 סייח תתשמ״ה, עמי 84.

 אברזה על אזור חשוד כנגוע

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],
 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
, אני מכריז על מושב  חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985וי

, עמי 84. ה ״ מ ש ת  ס״ח ה

 סייח התשמ״ה, עמי 84.
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״ז-1957  הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי

 הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.10.2000

 5. עובדים המשתייכים לעדה המוסלמית.
 6. זכאות לימי אבל(תחר 914/00).

24.10.2000 7. 
 .8 13.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

7060/2000 1. 
25.9.2000 2. 

 3. התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ עובדי המתכת.

 4. תעשיית יהלומים.
 5. כל העובדים.
 6. מענק תשרי.

1.10.2000 7. 
 .8 1.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
 ו. מספר הרישום.

 2. תאריך החתימה.
 3. הצדדים.

 4. ענף.
 5. היקף.

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

 ו. 7059/2000
13.9.2000 2. 

 3. מרכז השלטון המקומי
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. נזינהל הרשויות המקומיות.

ה יצחקי מ ל  ש

 הממונה הראשי על יחסי עבודה
 ר בכסלו התשס״א (ל בדצמבר 2000)

-957ן ״ז  הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי

 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.10.2000

 ינים פרטים אלה:
654/2000 1 

24.10.2000 .2 
 3. מפעל הרטבים בע״מ

 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. פתח-תקווה.
 4. תעשיית מוצרי מזון.

 5. העובדים היומיים.
 6. תנאי עבודה ושכר.

25.10.2000 7. 
31.3.2002 - 1.4.2000 •8 

655/2000 1. 
24.10.2000 2. 

 3. מפעל הרטבים בע״מ
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. פתח-תקווה.

 4. תעשיית מוצרי מזון.
 5. העובדים החודשיים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
25.10.2000 7. 

31.3.2002 - 1.4.2000 8 

 המספרים בהודעות מצי
 1. מספר הרישום.

 2. תאריך החתימה.
 3. הצדדים.

 4. ענף.
 5. היקף.

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

653/2000 .1 
25.9.2000 .2 

 3. אוסם השקעות בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. פתח-תקווה.

 4. תעשיית מוצרי מזון.
 5. כל העובדים.

 6. שכר
5.10.2000 7. 

31.3.2002 - 1.4.2000 •8 
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 6. תנאי עבודה ושכר.
2.10.2000 7. 

 .8 24.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

662/2000 1. 
21.9.2000 2. 

 3. טבע תעשיות פרמצבטיות בע״מ אתר אסיא
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. פתח־תקווה.

 4. תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים.
 5. עובדים כמצוייו בהסכם.

 6. שכר
2.10.2000 7. 

 .8 21.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 663/2000
14.8.2000 2. 

 3. מחסני חמצן סחר(0980 בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה.

 4. תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים.
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
24.9.2000 7. 

31.3.2002 - 1.4.2000 •8 

664/2000 .1 
7.9.2000 .2 

 3. א.ש. מאור המפרץ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרחב חיפה.

 4. תעשיית מוצרי מתכת.
 5. כל העובדים.

 6. דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני,
25.9.2000 7. 

 .8 1.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 665/2000
17.10.2000 2. 

 3. פולגת ג׳ינס בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. קרית גת.

 4. תעשיית מוצרי הלבשה.
 5. עובדים בדירוג ניהול ומינהל.

 6. הפרשות ל״תעוז״.
19.10.2000 7. 

 .8 17.10.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 666/2000
17.9.2000 2. 

 3. אמקור בע״מ
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. תל-אביב.

 4. תעשיית מכונות וציוד.
 5. עובדי ייצור.

 6. סגירת המפעל בת״א.
20.9.2000 7. 

 .8 1.2000. ו לתקופה בלתי מסויימת.
667/2000 1. 
25.9.2000 2. 

656/2000 .1 
26.9.2000 .2 

 3. תוצרת מזון ישראלית בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרחב חיפה.

 4. תעשיית מוצרי מזון.
 5. עובדים כמצויין בהסכם.

 6. תנאי עבודה ושכר.
28.9.2000 7. 

31.3.20002 - 1.4.2000 •8 

657/2000 1 
1.10.2000 .2 

 3• קדמני פרוייקטים בע״מ - ירכא
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ מרחב מרכז הגליל.

 4. תעשיית מוצרי מתכת.
 5. כל העובדים.

 6. דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני.
1.10.2000 7. 

 .8 1.10.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

658/2000 1. 
1.10.2060 2. 

 3• קדמני פרוייקטים בע׳׳מ - ירכא
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ מרחב מרכז גליל.

 4. תעשיית מוצרי מתכת.
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
1.10.2000 7. 

31.12.2002 - 1.10.2000 •8 

659/2000 1. 
4.10.2000 2. 

ות עץ לבוד  3• תעל-תעשי
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חדרה

 4. תעשיית עץ ומוצריו.
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
31.10.2000 7. 

31.12.2001 - 1.4.2000 •8 

660/2000 1. 
6.9.2000 2. 

 3. כרמל מערכות מיכלים בע״מ מפעל מולטי
 קרטון ההםת׳ הכל׳ מ.פ. כרמיאל.

 4. תעשיית נייר ומוצריו.
 5. העובדים כמפורט בהסכם.

 6. שכר
27.9.2000 7. 

31.3.2001 - 1.4.1999 •8 

661/2000 1. 

24.9.2000 2. 
 3. תעשיית מוצרי נייר בע״מ(תמ״ן)
 ההסת׳ הכל• הסת׳ במרחב חיפה.

 4. תעשיית נייר ומוצריו.
 5. כל העובדים.
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673/2000 .1 
17.10.2000 .2 
 3. שקם בע״מ

 ההסח׳ הכללית.
 4. מסחר קמעוני.

 5. עובדים כמצויין בהסכם.
 6. תנאי עבודה ושכר(סיכום ועדה פריטטית).

29.10.2000 7. 

 .8 5.10.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 674/2000
22.6.2000 .2 

 3• תנובה - מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית
 בישראל בע״מ ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. מסחר סיטונאי.
 5. עובדים במעמד ״עובד זמני׳׳.

 6. תנאי העסקה.
31.10.2000 7. 

 .8 1.5.2000 לתקופה בלתי מסויימת.
675/2000 1. 
29.6.2000 2. 

 3. מלון הוד ים המלח בע׳׳מ
 הסת׳ העובדים הלאומית.

 4. בתי מלון.
 5. עובדים כמצויין בהסכם.
 6. סגירת המלון לשיפוצים.

23.10.2000 7. 
 .8 1.7.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

676/2000 1. 
18.6.2000 2. 

 3. שרותי תחבורה ציבוריים באר־שבע בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת״ במרחב הנגב.

 4. הובלה יבשתית.
 5. הנהגים

 6. תנאי עבודה ושכר.
4.10.2000 7. 

31.12.2001 - 1.1.2000 •8 

677/2000 1. 
16.8.2000 2. 

 3. מועצה אזורית חוף השרון
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. כפר סבא.

 4. הובלה יבשתית.
 5. נהגי האוטובוסים.

 6. תנאי העסקה.
5.10.2000 7. 

 8: 16.8.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

678/2000 1. 
27.9.2000 2. 

 3. י״ד מסיעי בקעת בית-שאן
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. בית שאן.

 4. הובלה יבשתית.
 5. כל העובדים.

 6. דמי חבר.

 3. טלרד נטוורקס בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמלה.

 4. תעשיית רכיבים אלקטרוניים.
 5. הפועלים

 6. הארכת הסכמים קודמים.
29.10.2000 7. 

31.3.2001 - 25.9.2000 •8 

668/2000 1. 
25.9.2000 2. 

 3. טלרד נטוורקס בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ המהנדסים.
 4. תעשיית רכיבים אלקטרוניים.

 5. המהנדסים
 6. הארכת הסכמים קודםים.

29.10.2000 7. 
31.3.2001 -25.9.2000 •8 

669/2000 1. 
26.9.2000 2. 

 3. טלרד נטוורקס בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמלה לוד.
 4. תעשיית רכיבים אלקטרוניים.

 5. העובדים החודשיים.
 6. הארכת הסכמים קודמים.

29.10.2000 7. 
31.3.2001 -26.9.2000 •8 

670/2000 1. 
2.10.2000 2. 

 3. ספדי רכאד קבלנים לעבודות בנין בע׳׳מ
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. מרכז הגליל.

 4. בניה
 5. כל העובדים.

 6. דמי טיפול מקצועי ארגוני.
5.10.2000 7. 

 .8 2.10.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

671/2000 1. 
2.10.2000 2. 

 3. סופר סטאר מרקט רשת מזון מוזל בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. מרכז הגליל.

 4. מסחר קמעוני
 5. כל העובדים.

 6. דמי טיפול מקצועי ארגוני.
4.10.2000 7. 

 .8 2.10.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

672/2000 1. 
30.4.2000 2. 

 3. קלאבמרקט רשתות שיווק בע׳׳מ
 ההםת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. מסחר קמעוני.
 5. עובדים כמפורט בהסכם.

 6. תנאי עבודה ושכר.
2.10.2000 7. 

30.4.2004-30.4.2000 •8 
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 4. הובלה ימית.
 5. עובדים חדשים.

 6. קליטת עובדים חדשים.
10.10.2000 7. 

 .8 13.9.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

685/2000 1. 
10.10.2000 2. 

 3. תרשיש (1978) בע״מ חברה לתעשיה וספנות
 ההסת׳ הכל׳ האיגוד הארצי לקציני ים.

 4. הובלה ימית.
 5. ימאים דירוגיים וקציני ים.

 6. חלוקת כספי קרן עזר וחסכון.
12.10.2000 7. 

 .8 10.10.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 686/2000
24.10.2000 2. 

 3. בזק החברה הישראלית לתקשורת
 ההסת׳ הכלי.

 4. תקשורת
 5. עובדים ארעיים.

 6. תנאי העסקה.
25.10.2000 7. 

31.12.2001 -31.12.2000 •8 
687/2000 1. 

24.10.2000 2. 
 3. בזק החברה הישראלית לתקשורת

 ההסת׳ הכל׳.
 4. תקשורת

 5. כל העובדים.
 6. שינוי להסכם הפרישה.

26.10.2000 7. 
31.12.2001 -31.12.2000 •8 

688/2000 1. 
28.9.2000 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. דילרים בחדר עסקאות.

 6. אפשרות העסקה.
2.10.2000 7. 

 .8 28.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 689/2000
18.9.2000 2. 

 3. טפחות בנק משכנתאות לישראל בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובדים המועסקים עפ׳׳י אחוז משרה.

 6. ביגוד
4.10.2000 7. 

 .8 18.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת,

 ו. 690/2000
18.9.2000 .2 

24.10.2000 7. 

 .8 27.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 679/2000
24.9.2000 2. 

 3. מטיילי ביכורה בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. בית שאן.

 4. הובלה יבשתית.
 5. כל העובדים.

 6. דמי חבר.
24.10.2000 7. 

 .8 24.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 680/2000
25.9.2000; .2 

 3. גלילי בית שאן בע״מ
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. בית שאן.

 4. הובלה יבשתית.
 5. כל העובדים.

 6. דמי חבר.
24.10.2000 7. 

 .8 25.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.
681/2000 1. 
24.8.2000 2. 

 3. בית שאן חרוד אגודה שיתופית חקלאית
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. בית שאן.

 4. הובלה יבשתית.
 5. העובדים כמצויין בהסכם.

 6. תנאי עבודה ושכר.
24.10.2000 7. 

31.12.2000 - 1.1.2000 •8 
682/2000 1. 
28.8.2000 2. 

 3. הורן את ליבוביץ בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ האגף לאיגוד מקצועי.

 4. הובלה יבשתית.
 5. הנהגים

 6. סיום םכםור(פס״ד 1008/00).
26.10.2000 7. 

 .8 28.8.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו, 683/2000
16.8.2000 2. 

 3. צים חברת השייט הישראלית בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ האגף לאיגוד מקצועי.

 4. הובלה ימית.
 5. ימאים דרוגיים.
 6. מענק חד פעמי.

12.9.2000 7. 
 .8 16.8.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

684/2000 1. 
13.9.2000 2. 

 3. רשות הנמלים והרכבות
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. אשדוד.
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 3. המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות
 הפקידים עירית אור יהודה

 ההסת׳ הכל׳ האגף לאיגוד מקצועי.
 4. חינוך

 5. העובדים המנהליים.
 6. זכויות העובדים המועברים למכללה.

2.10.2000 7. 
 .8 6.6.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

696/2000 1. 
20.9.2000 2. 

 3. מדרשת שדה בוקר בנגב
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. מצפה רמון.

 4. חינוך
 5. כל העובדים.

 6. סמכויות ועדת משמעת(תיקון להסכם
 םיום 13.5.97).

3.10.2000 7. 

 .8 20.9.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

 ו. 697/2000
5.10.2000 2. 

 3. המכללה הטכנולוגית באר שבע
 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 משרד העבודה והרווחה
 המכללה הטכנולוגית באר שבע(ע״ח

 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.
 4. חינוך

 5. כל העובדים.
 6. מעבר למעביד חדש.

24.10.2000 7. 

 .8 5.10.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 698/2000
5.10.2000 2. 

 3. המכללה הטכנולוגית באר שבע (נדר)
 ההסת׳ הכל׳ האגף לאיגוד מקצועי.

 4. חינור
 5. כל העובדים לרבות מרצים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
24.10.2000 7. 

30.9.2002 - 5.10.2000 •8 
699/2000 1. 
26.6.2000 2. 

 3. מפעל הפיס
 ההסת׳ הסת׳ במרחב תל-אביב.

 4. פעילויות בלוי הפנאי.
 5. עובדים כמפורט בהסכם.

 6. סיום העסקה.
11.7.2000 7. 

 .8 26.6.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 3. טפחות בנק משכנתאות לישראל בע״מ
 ההםת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובדים חודשיים.

 6. ביגוד
23.10.2000 7. 

 .8 18.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

691/2000 1. 
3.10.2000 2. 

 3. בנק איגוד לישראל בע׳׳מ
 ההםת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובדים כמפורט בהסכם.

 6. תנאי העסקה.
11.10.2000 7. 

 .8 3.10.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 692/2000
24.9.2000 2. 

 3. בנק לאומי לישראל בע׳׳ם
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובדים זמניים כמפורט בהסכם.

 6. תנאי העסקת (הסכם הארכה).
16.10.2000 7. 

 .8 24.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

693/2000 1. 
17.8.2000 2. 

 3. הכל לפוליש ולניקיון בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרחב חיפה.

 4. גיוס עובדים ואספקת שירותי כח אדם.
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
24.9.2000 7. 

31.12.2002 - 18.7.2000 •8 

694/2000 1. 
6.9.2000 2. 

 3. מועצה מקומית בועינה נוג׳ידאת
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרחב כינרת.

 4. מינהל הרשויות המקומיות.
 5. עובדים כמפורט בהסכם.

 6. תוכנית הבראה.
17.9.2000 7. 

 .8 6.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

695/2000 1. 
6.6.2000 2. 
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 4. פעילויות בלוי הפנאי.
 5. עובדי הטלויזיה החינוכית.
 6. הארכת הסכם מ-18.5.94.

2.10.2000 7. 
31.8.2001 -21.9.2000 •8 

700/2000 
21.9.2000 
 הממשלה

 הטלויזיה החינוכית
 ההסת׳ הכל׳, הסת׳ עובדי המדינה,

 הסת׳ הטכנאים וההנדסאים.

.1 

.2 

.3 

י ק ח צ ה י מ ל  ש

 הממונה הראשי על יחסי עבודה
 ו׳ בכסלו התשס״א (3 בדצמבר 2000)

 הודעה על ביטול הםבמים קיבוציים

 1. כתב ביטול מיום 6.2000.וו של הסבם קיבוצי מיוחד מתאריך 12.9.1982 שבין ידיעות אחרונות, דפוס גלעד דפוס ידיעות
 אחרונות לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, איגוד הארצי של עובדי הדפום, הכריכה והקרטונז׳(811/82).

 2. כתב ביטול מיום 25.6.2000 של הסכם קיבוצי מיוחד מתאריך 30.8.1989 שבין המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה לבין
 ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, מועצת פועלי תל־אביב-יפו (598/899).

 3. כתב ביטול מיום 20.7.2000 של הסכמים קיבוציים מיוחדים שבין מפעל פלסטיב יקום לבין ההסתדרות הכללית של
 העובדים בא״י, מועצת פועלי נתניה ומבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע״מ (14/80, 15/80, 82/83, 89/

.(490 

 4. כתב ביטול מיום 11.10.2000 של כל ההסכמים הקיבוציים המיוחדים שבין אל ים - אוניות בע״מ לבין הסתדרות
 העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, במפורט בכתב הביטול.

 5. בתב ביטול מיום 26.10.2000 של כל ההסכמים הקיבוציים המיוחדים שבין צינורות המזרת התיכון בע״מ לבין הסתדרות
 העובדים הכללית החדשה, מועצת פועלים מרחבית גליל מערבי.

 ו׳ בבטלו התשס״א (3 בדצמבר 2000) שלמה יצחקי
 הממונה הראשי על יחסי עבודה
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 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן

 לפי תקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-982ו

 בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-982ו', מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן
 מערכים בתו תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף וו(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-21953:

 מספר שם בעל ההיתר המצרן שלגביו ניתן ההיתר

 ההיתר

 תאריך
 מתן

 ההיתר

 30.7:00 18748 אשקלית כמיפרוד בע״מ צבע תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנים.

 נוזל על בסיס חומרים פעילי ־ שטח
 סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל.

 סנו - מפעלי ברונוס בע״מ (מפעל
 כימיקלים)

21262 30.7:00 

 פרופילי אלומיניום: גימור הפרופילים -
 אילגון.

 30.7.00 19404 ציפוי מתכות עמק זבולון בע״מ

 DENIZLI CIMENTO SANAYII צמנט פורטלנד.
T.A.S. GENEL MUDUR TURKEY 

21800 9.8.00 

 מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים
 ובמתקני חשמל קבועים דומים.

 9.8.00 20223 יקיר תעשיות בע״מ

 חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון
 טרום.

 9.8VOO 18910 ל.מ. תעשיות תשתית בע״מ

 חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה:
 חוליות גליליות מבטון לא ממיין.

 9.8.00 22331 ל.מ. תעשיות השתית בע״מ

 אבזרים מסגסוגת נחושת לצנרת לחץ
 מפלסטיק למערכות להספקת מיס קרים
 וחמים: אבזרי לחיצה בעלי אום הצמדה

 מתוברגת.

 9.8:00 22124 מצרפלס תעשיות בע״מ

 אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור
 צינורות.

TRAKYA DOKUM ־ TURKEY 20591 9.8:00 

 צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן:
 ציפוי פנימי במלט צמנט.

 9.8.00 21455 עדיגל תעשיות צנרת בע״מ

 בלוקי בטון: בלוקי קיר - בלוק מבוקע
 בפנים האורכיים ובעל שתי מגרעות בפנים

 קצרים.

 00-.5.10 20199 אקרשטיין תעשיות בע״מ מפעל אשדוד

 5.10.00 18749 אשקלית כמיפרוד בע״מ צבעי תחליב מימי לשימוש חוץ.

 בלוקי בטון: בלוקי קיר - בלוקי בעל
 בידוד תרמי משופר אגרגאט קל ״פומיס״

 5.10.00 22070 בלוק הסלע האדום

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1591.
 2 סייח התשי״ג, עמי 30.

 ילקוט הפרסומים 4946, כ״ט בכסלו התשס״א, 20.12.2000 1007



 מספר שם בעל ההיתר המצרך שלגביו ניתן ההיתר

 ההיתר

 תאריך
 מתן

 ההיתר

 מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים
 שטוחים.

 5.10.00 21874 ירדן דודי שמש

 תקן בנושא צינורות לכיבוי אש מערכות
 מתזים.

 פקר פלדה מפעלי דרוס בע״מ
 (חט׳ פרופילים)

22562 5.10.00 

 פרופילי אלומיניום: גימור הפרופילים -
 צבע - אבקה.

 5.10.00 22618 ציפוי מתכות עמק זבולון בע״מ

 בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: מכללי
 דלתות כניסה - דגם: סאן דור *

 5.10.00 22049 רב בריח דלתות דקורטיביות בע״מ

 הערה: פירוט הדגמים של המוצרים שלגביהם ניתנו ההיתרים נמצא במשרדי מכון התקנים.

 ג׳ בחשון התשס״א (ו בנובמבר 2000)

 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי

 הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן

 לפי תקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-982ו

, ובהתאם לסעיף ו1(ב) לחוק התקנים,  בהתאם לתקנה 4ו(ג) לתקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-982וי
, אני מודיעה כי בוטל תוקפם של ההיתרים, המפורטים להלן, לסמן מצרכים בתו תקן וההיתרים האמורים  התשי״ג-953ו2

 נמתקו מרשימת ההיתרים:

 מספר המצרך
 ההיתר

 היצרן

 א.א.י. שווק ואספקת אביזרים וציוד 2698 מנורות חשמל
 לחשמל ותעשיה בעי׳מ

 תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים
 עד 16 אמפר

10665 ELECTROAPRARATAJ S.A. 
 אלקטרואפרטז׳
 ע״י אימפולייט

 מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני
 חשמל קבועים דומים

10666 

ELECTROAPRARATAJ S.A. 
 אלקטרואפרטז׳
 ע״י אימפולייט

 תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים
 עד 16 אמפר

14814 

ELECTROAPRARATAJ S.A. 
 אלקטרואפרטז׳
 ע״י אימפולייט

 אלרן תעשיות עץ בע״מ 1675 לבידים: לבידים רגילים לשימוש פנימי

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1591.
 2 ס״ת התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 4ג.
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 מספר המצרך
 ההיתר

 היצרן

 אשבונד בע״מ 12667 בלוקי גבס

 12668 בלוקי גבס

 אשבונד בע״מ

pבזלת מרצפות ושיש בע״מ 1598 אריחי רצפה מטרצו או מפלחי א 

 בלוקי לאנג בע״מ 2107 בלוקי קיר עשויים בטון

 2606 בלוקי קיר עשויים בטון בעלי בידוד תרמי משופר

 בלוקי לאנג בע״מ

 בתי יציקה וולקן בע״מ 14326 שסתום פרפר בלא אוגנים

 הוליס מטל אינדוסטריז 19148 תריסים: רפפות מתכת לתריסים

 המרכז מרכבי נוע בע״מ 9124 רכב משא: תא הנוסעים

 9125 גרורים ונתמכים לרכב

 המרכז מרכבי נוע בע״מ

 חברה אחים אברהים בע״מ מפעל לחידוש 13047 תיקון וחידוש צמיגים של כלי רכב ממונעים
 צמיגים

 חרש אשדוד עבודות(1984) בע״מ 7328 גרורים ונתמכים לרכב

 7387 מרכבים רכינים להובלה בתפזורת

 חרש אשדוד עבודות(1984) בע״מ

 7388 מרכבים לרכב משא: פתוחים או סגורים

 חרש אשדוד עבודות(1984) בע״מ

 7479 מרכבים לרכב משא: מתקן העמסה ופריקה עצמית

 חרש אשדוד עבודות(1984) בע״מ

 7489 התקן הגנה תת רכבי

 חרש אשדוד עבודות(1984) בע״מ

 התקן הגנה צ7די לכלי רכב להובלת מטעים לגרורים
 ולנתמכיס

16950 

 חרש אשדוד עבודות(1984) בע״מ

 יועם(1990) בע״מ 1747 שסתום כדורי עשוי מתכת

KIWA מזון ע״י עו״ד אורי חן 7677 לוחיות זיהוי לכלי רכב תוצרת 

 10533 לוחיות זיהוי לכלי רכב(ממוספרות)

 מזון ע״י עו״ד אורי חן

 סולרד תעשיות(99) בע״מ 16739 מחממי מיס סולריים: אוגר למחמם טרמוספוניים

 מחממי מים חשמליים בעלי ויסות תרמוסטטי
 ובידוד תרמי

18947 

 סולרד תעשיות(99) בע״מ

 פ.ל.ה. הנדסת תאורה בע״מ - קרית אתא 1021 עמודים למאור דרכים העשויים פלדה

p  רמי חרושת מרצפות בע״מ 2518 אריחי רצפה מטרצו או מפלחי א

 ג׳ בחשון התשם״א (1 בנובמבר 2000)

) זיוה פתיר ג ־ 2 9 מ 0 ח ) 

 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי

 ילקוט הפרסומים 4946, בייט בכסלו התשס״א, 26.12.2000 009 ו



 החלטות הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל

 לפי חוק משק החשמל, התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 36 לחוק משק החשמל, התשנ״ו-1996י (להלן - החוק), מפרסמת בזה הרשות לשירותים
 ציבוריים - חשמל (להלן - הרשות) אח החלטותיה בענין תוקף תעריפי החשמל, בענק עדכון תעריפי מרכיב הרשת כמשמעו
 בהחלטת הרשות שנכנסה לתוקפה ביום ט״ו בניסן התשנ״ט (1 באפריל 1999 </ בענין עדכון המחיר המוכר, כמשמעו
 בהחלטתה הבסיסית5 (להלן - ההחלטה הבסיסית) בענין העדכון השנתי השוטף של המחיר המוכר, כמשמעו בהחלטתה
 הבסיסית, ובהחלטת הרשות שנכנסה לתוקפה ביום י׳ בשבט התשנ״ח (9 בפברואר 998 ו) ובענין אשרור תוקף תעריפי

 החשמל:

 ו. החלטה בענין הארכת תוקף תעריפי החשמל, מיום ט״ז בשבט התש״ם (23 בינואר 2000):

 בתוקף סמכותי על פי סעיף 30(1) וסעיף 26 לחוק, ובדי להבטיח המשכיות וודאות במשק החשמל במדינת ישראל, אני
 קובע בזה כי תעריפי החשמל שנקבעו על ידי הרשות ביום ד׳ בחשון התשנ״ח (4 בנובמבר 1997)5, לרבות עדכונם4,
 יעמדו בתוקפם מיום ב״ב בטבת התש״ס (31 בדצמבר 1999) ועד לקבלת החלטה אחרת על ידי חברי רשות חדשים

 שימונו על ידי ממשלת ישראל.

 2. החלטה בענין העדכון השנתי השוטף של המחיר המוכר, מיום ב״ו בשבט התש״ס (2 בפברואר 2000):

 החל ביום ג׳ באדר א׳ התש״ס (9 בפברואר 2000) ישתנה המחיר המוכר ויהיה בסך 27.634 אג׳ לקווט״ש. למחיר זה
 תיתוםף ״התוספת המיוחדת״ לפנסיה בסך 2.309 אג׳ לקווט״ש•, שיעור ההתייקרות הכולל יהיה 2.159%.

 לפיכך במקום טבלת התעריפים הנגזרת בהחלטה הבסיסית יבוא:

 ״התעריפים נגזרים: ממחיר מוכר לייחום בסך 27.634 אג׳/קוט״ש.
 מתוס&ת פנסיה בסך 2.309 אגי/קוט״ש.

 תעריף עדכני

 מתח
 עליון

 מתח
 גגוה

 מתח
 נמוך

 אופי
 השיגוי

 עדכון
 קודם

 חלוקה
 משנית

 סוג התעריף

42 אג׳ .9  ־

 28.36 אג׳
 13.24 אג׳

 47.80 אג׳

 31.54 אג׳

 14.73 אג׳

 57.53 אג׳

 37.97 אג׳

 17.73 אג׳

 קיץ /פסגה 9.9.99 (1)
 קיץ /גבע

 קיץ /שפל

 תעו״ז
 תשלום לקוט״ש

 60.21 אג׳
 26.23 אג׳
 13.49 אג•

 66.98 אג׳
 29.18 אג׳
 15.01 אג׳

 80.61 אג׳
 35.12 אג׳
 18.06 אג׳

 ר/>ד7׳/פסגה
 חמ־7׳/גבע

 חורף/ שפל

 35.10 אג׳

 26.61 אג׳

 12.49 אג׳

 39.05 אג•

 29.60 אג׳

 13.90 אג׳

 47.00 אג׳

 35.62 אג׳

 16.72 אג׳

 מ/נגי/פסגה

 מעבר/גבע
 מעבר/שפל

 תשלום קבוע חודשי 9.9.99 (2) 84.48 ש׳ 84.48 ש׳ 84.48 ש־

 9.9.99 (1) 31.73 אג׳
 ביתי/חקלאי

 תשלום לקוט״ש

 תשלום קבוע חודשי 9.9.99 (2) 7.96 ש׳

 9.9.99 (1) 25.83 אג׳

 מאור רחובות
 תשלום לקוט״ש

 תשלום קבוע חודשי 9.9.99 (2) 43.10 ש׳

 סייח התשנ״ו, עמי 208.
. , עמי 18ו ם ״ ש ת  2 י׳׳פ ה

 י י״פ התשנ״ח, עמי 721.
 י י״פ התשנ״ט, עמי 4670.
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 תעריף עדכני

 מתח

 עליון

 מתח
 גבוה

 מתח
 נמוך

 אופי
 השינוי

 עדכון
 קודם

 חלוקה
 משנית

 סוג התעריף

 35.24 אג׳

 14.58 ש׳

(1) 

(2) 

9.9.99 

 חודשי 9.9.99

 כללי

 תשלום לקוט״ש

 תשלום קבוע

 9.9.99 (1) 30.68 אג׳ 25.62 אג׳
 צובר

 תשלום לקווט״ש

 לחשבון 9.9.99 (2) 2.99 ש׳
 זיכוי עבור הוראת קבע

 תשלום קבוע

 (ו) העדכון נובע משינוי מחיר הדלקים, מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של סל המטבעות.

 (2) בהתאם לעדכון המחיר המוכר בלא התוספת המיוחדת לפנסיה.״

 3. החלטה בענין עדכון תעריפי מרכיב הרשת, מיום י״ד באדר א׳ התש״ס (20 בפברואר 2000):

 החל ביום ב״ה באדר ב׳ התש״ס (1 באפריל 2000) יהיו תעריפי מרכיב הרשת כדלקמן:

 א. תעריפי מרכיב הרשת בעבור חיבור במתח נמוך -

 מחיר יחידת רשת: 7ו.368 שקלים חדשים לכל יחידת רשת.

 ב. תעריפי מרכיב הרשת בעבור חיבור במתח גבוה -

 מחיר קילוולט אמפר: 140.81 שקלים חדשים לכל קילוולט אמפר.

 4. החלטה בענין הארכת תוקף החלטת הרשות בדבר ״רישום עלויות חיבורים לבתים (חל״ב)״, מיום ח־ באדר ב׳ התש״ס (15

 במרס 2000):

 בתוקף סמכותי על פי סעיפים 31, 34 ו־35 וסעיף 26 לחוק משק החשמל, התשנ״ו-1996, כדי להבטיח המשכיות וודאות
 במשק החשמל במדינת ישראל, וכדי שתהיה אפשרות לחברת החשמל לישראל בע״מ (בעל רישיון ספק שירות חיוני)
ת הדוחות הכספיים לשנת 1999, אני קובע בזה כי החלטת הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, מספר 56א,  לאשר א
 מיום כ׳ באדר התשנ״ט (8 במרס 1999), ברבר ״רישום עלויות חיבורים לבתים (חל״ב)״ תעמוד בתוקפה מיום כ״ב בטבת

 התש״ם (31 בדצמבר 1999) ועד לקבלת החלטה אחרת על ידי חברי רשות חדשים שימונו על ידי ממשלת ישראל.

 5. החלטה בענין העדכון השוטף של המחיר המוכר, מיום י״א בניסן התש״ט (16 באפריל 2000):

 החל ביום י״ח בניסן התש״ס (23 באפריל 2000) ישתנה המחיר המוכר ויהיה בסך 26.362 אג• לקווט״ש. למחיר זה תיתוםף
 ״התוספת המיוחדת״ לפנסיה בסך ו2.28 אג׳ לקווט״ש. שיעור ההוזלה הבולל יהיה 3.675%.

 לפיכך במקום טבלת התעריפים הנגזרת בהחלטה הבסיסית יבוא:

ר מוכר לייחוס בסך 26.562 אגי/קוט״ש.  ״התעריפים נגזרים: ממחי

 מתוספת פנסיה בסך 2.281 אג׳/קוט״ש.
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 תעריף עדכני

 מתח

 עליון

 מתח
 גבוה

 מתח
 נמוך

 אופי
 השינוי

 עדכון
 קודם

 חלוקה
 משנית

 טוג התעריף

 41.44 אג׳
 27.34 אג׳
 12.77 אג׳

 46.06 אג׳
 30.40 אג׳
 14.19 אג׳

 55.41 אג׳
 36.57 אג׳
 17.07 אג׳

 ד־/יץ/פסגה 9.2.2000 (1)
 7;>ץ/גבע

 קיץ /שפל

 תעו״ז
 תשלום לקוט״ש

 58.06 אג׳
 25.29 אג׳
 13.01 אג׳

 64.54 אג׳
 28.12 אג׳
 14.46 אג׳

 77.64 אג׳
 33.83 אג׳
 17.40 אג׳

 ר»ל7׳/פסגה
 י/7י7</גבע

 חורף/שפל

 33.85 אג׳
 25.66 אג׳
 12.05 אג׳

 37.63 אג׳
 28.52 אג׳
 13.39 אג׳

 45.26 אג׳
 34.31 אג׳
 16.11 אג׳

 0»גל/פסגה
 מעגל/גבע

 מעבר/שפל

 תשלום קבוע חודשי 9.2.2000 (2) 81.21 ש׳ 81.21 ש׳ 81.21 ש׳

 9.2.2000 (1) 30.56 אג׳
 ביתי/חקלאי

 תשלום לקוט״ש

 תשלום קבוע חודשי 9.2.2000 (2) 7.65 ש׳

 9.2.2000 (1) 24.89 אג׳
 מאור רחובות

 תשלום לקוט״ש

 תשלום קבוע חודשי 9.2.2000 (2) 41.43 ש׳

 9.2.2000 (1) 33.93 אג׳
 כללי

 תשלום לקוט״ש

 תשלום קבוע חודשי 9.2.2000 (2) 14.01 ש׳

 9.2.2000 (1) 29.55 אג׳ 24.69 אג׳
 צובר

 תשלום לקווט״ש

 זיכוי עבור הוראת קבע
 תשלום קבוע לחשבון 9.2.2000 (2) 2.88 ש׳

 (ו) העדכון נובע משינוי מחיר הדלקים, מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של סל המטבעות.

 (2) בהתאם לעדכון המתיר המוכר בלא התוספת המיוחדת לפנסיה.״

 6. החלטה בענין עדכון תעריפי מרכיב הרשת, מיום כ״ג באייר התש״ס (28 במאי 2000):

 החל ביום כ״ח בסיון התש״ם (ו ביולי 2000) יהיו תעריפי מרכיב הרשת כדלקמן:

 א. תעריפי מרכיב הרשת בעבור חיבור במתח נמוך -

 מחיר יחידת רשת: 374.27 שקלים חדשים לכל יחידת רשת.

 ב. תעריפי מרכיב הרשת בעבור חיבור במתח גבוה -

 מחיר קילוולט אמפר: 4ו.43ו שקלים חדשים לכל קילוולט אמפר.

 7. החלטה בענין העדכון השוטף של המחיר המוכר, מינם ט״ו בסיון התש״ס (18 ביוני 2000):

 החל ביום כ׳ בסיון התש״ם (23 ביוני 2000) ישתנה המחיר המוכר ויהיה בסך 27.740 אג׳ לקווט־ש. למחיר זה תיתוסף
 ״התוספת המיוחדת״ לפנסיה בסך 2.312 אג׳ לקווט־ש. שיעור ההתייקרות הכולל יהיה 4.192%.

: ! ז ה דובםיסית יבו ט ל ח ה ם הנגזרת ב י פ י ר ע ת ת ה ל ב ם ט ו ק מ ך ב כ י פ  ל

 ״התעריפים נגזרים: ממחיר מוכר לייחום בסך 27.740 אגי/קוט״ש.
 מהוספת פנסיה בסך 2.312 אג׳/קוט״ש.
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 תעריף עדכני

 מתח

 עליון

 מתח

 גבוה

 מתח

 נמוך

 אופי

 השינוי

 עדכון

 קודם

 חלוקה

 משנית

 סוג התעריף

 43.12 אג׳

 28.46 אג׳

 13.29 אג׳

 47.98 אג׳

 31.66 אג׳

 14.78 אג׳ •

 57.74 אג׳

 38.10 אג׳

 17.79 אג׳

 קיץ /פסגה 16.4.2000 (1)

 קיץ /גבע

 קיץ /שפל

 תעו״ז
 תשלום לקוט״ש

 60.42 אג׳

 26.32 אג׳

 13.54 אג׳

 67.22 אג׳

 29.29 אג׳

 15.06 אג׳

 80.91 אג׳

 35.25 אג׳

 18.13 אג׳

 חןדף/פסגה
 ח7ל?</גבע

 חורף/ שפל

 35.23 אג׳

 26.70 אג׳

 12.54 אג•

 39.19 אג׳

 29.71 אג׳

 13.95 אג׳

 47.17 אג׳

 35.75 אג׳

 16.79 אג׳

 מעבר/פס״\\ז

 מעבר/1בע

 מעבר/שפל

 תשלום קבוע חודשי 16.4.2000 (2) 84.81 ש׳ 84.81 ש׳ 84.81 ש׳

 16.4.2000 (1) 31.85 אג׳

 ביתי/חקלאי
 תשלום לקוט״ש

 תשלום קבוע חודשי 16.4.2000 (2) 7.99 ש׳

 16.4.2000 (1) 25.92 אג׳

 מאור רחובות
 תשלום לקוט״ש

 תשלום קבוע חודשי 16.4.2000 (2) 43.27 ש׳

 16.4.2000 (1) 35.37 אג׳

 כללי
 תשלום לקוט״ש

 תשלום קבוע חודשי 16.4.2000 (2) 14.64 שי

 16.4.2000 (1) 30.79 אג׳ 25.71 אג׳

 צובר
 תשלום לקווט״ש

 זיכוי עבור הוראת קבע
 תשלום קבוע לחשבון 16.4.2000 (2) 3.00 ש׳

 (1) העדכון נובע משינוי מחיר הדלקים, מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של סל המטבעות.

 (2) בהתאם לעדכון המחיר המוכר בלא התוספת המיוחדת לפנסיה.״

 8. החלטה בענין עדכון תעריפי מרכיב הרשת, מיום ב׳ באב התש״ם (21 באוגוסט 2000):

 החל ביום ב׳ בתשרי התשס״א (ו באוקטובר 2000) יהיו תעריפי מרכיב הרשת כדלקמן:

 א. תעריפי מרכיב הרשת בעבור חיבור במתח נמוך -

 מחיר יחידת רשת: 377.56 שקלים חדשים לכל יחידת רשת.

 ב. תעריפי מרכיב הרשת בעבור חיבור במתח גבוה -

 מחיר קילוולט אמפר: 144.40 שקלים חדשים לבל קילוולט אמפר.

 9. החלטת הרשות בענין אשרור תוקף תעריפי החשמל, מיום ב׳ בחשון התשמ״א (ו3 באוקטובר 2000):

 הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל מחליטה בזה לאשר ולאשרר בדיעבד את תעריפי החשמל שנקבעו על ידי יושב
 ראש הרשות ביום ט״ז בשבט התש״ס (23 בינואר 2000) ונכנסו לתוקף בתאריכים ג׳ באדר א׳ התש״ס (9 בפברואר 2000),

 י״ח בניסן התש״ס (23 באפריל 2000) ו־ב׳ בסיון התש״ס (23 ביוני 2000).

ה ת ו , י ם א ) ״ 2 0 0  ב׳ בחשון התשם״א (31 באוקטובר ס
 (חמ 3-188)

 יושב ראש הרשות לשירותים
ל מ ש ם - ח י י ר ו ב י  ע
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 מועעה אזורית מנזה יהודה

 חלקי גושים מוכרזים: 4281, 4285-4283, 4326, 4566-4561,

,4958-4956 ,4952 ,4951 ,4861 ,4853-4851 ,4849 ,4828 ,4827 
,5124 ,5123 ,5121 ,5082 ,5080 ,5078 ,5057 ,5045 ,4964 ,4963 
,5231-5228 ,5197-5194 ,5189 ,5188 ,5185 ,5184 ,5145 ,5144 
,29532 ,29528 ,5768 ,5764 ,5474 ,5471 ,5415 ,5400 ,5399 ,5233 
,29627 ,29615 ,29613 ,29555-29552 ,29545 ,29543-29539 
,29656 ,29653 ,29652 ,29647 ,29645 ,29633-29631 ,29628 
,29708 ,29706-29704 ,29702 ,29695 ,29665-29663 ,29660 
,29755 ,29751 ,29745 ,29744 ,29727-29724 ,29721-29719 
,29784 ,29783 ,29776 ,29775 ,29761 ,29760 ,29758 ,29756 
,29822 ,29815 ,29802 ,29800 ,29797 ,29796 ,29788-29786 
-29862 ,29860 ,29854-29851 ,29848 ,29847 ,29841 ,29830 
,29947 ,29945-29943 ,29918-29916 ,29908 ,29882 ,29864 
,30176 ,30175 ,29970 ,29969 ,29963 ,29962 ,29960 ,29959 
,30346 ,30317 ,30316 ,30302 ,30291 ,3Q290 ,30289 ,30189 
,30371 ,30366-30362 ,30360-30357 ,30355 ,30353-30350 
,30465 ,30440 ,30394 ,30388-30386 ,30378 ,30377 ,30373 
,34285-34283 ,34159 ,34157 ,34148 ,30491 ,30484 ,30483 
,34318 ,34313 ,34312 ,34298-34296 ,34293 ,34288 ,34287 
,3863-3854 ,34350 ,34345 ,34343 ,34334 ,34331 ,34326-34324 
,4333 ,4331-4317 ,4305 ,4304 ,4294-4286 ,4282 ,4280-4275 
,4567 ,4560-4551 ,4533-4523 ,4521-4516 ,4511-4497 ,4334 
-4854 ,4850 ,4848 ,4842-4840 ,4834-4829 ,4826 ,4823 ,4822 
,5044-5040 ,4961 -4959 ,4955-4953 ,4873-4862 ,4858 ,4856 
,5094-5091 ,5081 ,5079 ,5077-5068 ,5063-5058 ,5056-5046 
,5187 ,5186 ,5166 ,5165 ,5132-5128 ,5126 ,5125 ,5122 ,5120 
-5390 ,5373-5367 ,5365 ,5227-5221 ,5199 ,5198 ,5193-5190 
,5767-5765 ,5477-5475 ,5473 ,5472 .5401 ,5398-5394 ,5392 
,29534 ,29531 ,29530 ,29520 ,26644 ,5789-5786 ,5772-5769 
-29610 ,29557 ,29556 ,29551 ,29544 ,29538 ,29537 ,29535 
-29640 ,29637-29634 ,29626 ,29625 ,29617 ,29616 ,29612 
,29659-29657 ,29655 ,29654 ,29651-29648 ,29646 ,29644 
-29696 ,29694-29691 ,29678-29670 ,29664 ,29662 ,29661 
,29736 ,29735 ,29723 ,29722 ,29718-29715 ,29703 ,29700 
-29777 ,29768-29766 ,29757 ,29754-29751 ,29743-29741 
,29812-29803 ,29801 ,29799 ,29798 ,29785 ,29784 ,29782 
,29846 ,29845 ,29840-29835 ,29829-29823 ,29821 ,29814 
,29873-29865 ,29861 ,29859-29855 ,29852 ,29850 ,29849 
-29921 ,29915 ,29914 ,29907-29901 ,29891-29886 ,29881 
-29966 ,29958-29955 ,29953-29950 ,29942 ,29941 ,29929 
-30374 ,30372 ,30356 ,30354 ,30177 ,29973-29971 ,29968 
,30481 ,30445-30441 ,30418 ,30409 ,30385 ,30384 ,30376 
,34048-34045 ,34043-34041 ,30493 ,30490 ,30488-30485 
-34124 ,34122-34120 ,34117 ,34075-34073 ,34053-34050 
,34281 ,3417• ,34167-34160 ,34158 ,34156-34152 ,34128 
-54308 ,34303-34301 ,34294 ,34291-34289 ,34286 ,34282 
,34330-34327 ,34323-34319 ,34317 ,34316 ,34314 ,34311 
-34346 ,34344 ,34342-34339 ,34337-34335 ,34333 ,34332 

.50881 ,34490 ,34489 ,34349 

 מועעה מקומית בית שמש

 גושים מוכרזים בשלמות: 5081. 5172, 5173. 5175, 5179, 5190,

 5192, 5198, 5199, 5214, 5227, ו29753-2975, 34149- 34151,
.34294 ,34292 ,34281 

 תיקון ההודעה בדבר אכרזה על קרקע חקלאית
 ועדכון רשימת אברזות

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לתוספת הראשונה לחוק
 התכנון והבניה, התשב״ה-965ו' (להלן - החוק), ועל יסוד
 חוות דעת ועדת המומחים2, מודיעה הועדה לשמירה על

 קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (להלן - הועדה) לאמור:

 1. ביטול אבדזה

 האכרזה על קרקע חקלאית, לגבי השטחים שהוכרזו
 בקרקע חקלאית בתחום רשויות מקומיות במחוז
 ירושלים5 ואשר מתקיימים בהם שני התנאים גם יחד:
 אינם מנויים בתוספת וכלולים בשטח הצבוע באדום
 בתשריטים שחתמו עליהם יושבת ראש הועדה ביום
 כ״ה באייר התש״ם (30 במאי 2000) ויושב ראש ועדת
 המומחים האמורה ביום י״ג באייר התש״ס (8 ו במאי

 2000) - בטלה.

 2. הפקדת תשריטים

 העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף ו מופקדים
 במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה במחוז ירושלים ובמשרדי הועדות
 המקומיות לתכנון ולבניה בתחום מחוז ירושלים, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 תוספת

 (סעיף 1)

 רשויות מקומיות במחוז ירושלים

 מספרי גושים וחלקי גושים•

 עיריית ירושלים

 גושים מוכרזים בשלמות: 29827, 29828, 29835, 29839, 29844,

,29929 ,29928 ,29926 ,29924 ,29922-29919 29914-29911, 
-30223 ,30177 ,29957 ,29955 ,29954 ,29952 29951, ,29941 
,30315 ,30313 ,30310 ,30274 ,30249 ,30248 30238, ,30226 
-30374 ,30372 ,30370 ,30369 ,30361 ,30356 30354, ,30350 
,30416 ,30396 ,30393 ,30392 ,30383 ,30382 30380, ,30376 
,50241 ,30823 ,30822 ,30681 ,30459 ,30458 30451, 30432, 

.50665 

 חלקי גושים מוכרזים: 29918, 29946, 29947, 30118, 30128,
,30237 30233, ,30231 ,30196 ,30184 ,30182 ,30181 ,30139 
,30339 30337, ,30314 ,30312 ,30286 ,30284 ,30249 ,30243 
,30371 30365, ,30364 ,30360 ,30355 ,30351 ,30346 ,30340 
,30430 30425, ,30422 ,30394 ,30391 ,30390 ,30379-30377 

.50236 ,30682 ,30503 ,30502 ,30455-30452 30433, 

 מועעה מקומית אבו גוש

 גושים מוכרזים בשלמות: 29520, 29530, 29534, 29535,
.29544 

 חלקי גושים מוכרזים: ו2952, 29522, 29524, 29525, 29527,
.29545 ,29541-29539 ,29536 ,29533 ,29532 ,29529 

, עמי 144. ח ״ מ ש ת  1 ם״ח הרזדער״ז־ז, nv׳ דווי; ה

 2 י״פ התש״ס, עמי 2051.

 3 י״פ התשמ״ה, עמי 2227.

 כפי שהיו בחודש אפריל 1998.

 014ו ילקוט הפרסומים 4946, כ״ט בכסלו התשס״א, 2.2000ו.26



 חלקי גושים: 3649-3647, 3651, 3652, 3657, 3665, 3678, 3680,

.3816 ,3780-3778 ,3700 ,3699 ,3696-3693 ,3690 ,3688 

 עיריית ראשון לציון

 גושים בשלמות: 3633-3631, 3643, 3941, 3943, 3944, 4236,

,6091-6089 ,6087 ,6086 ,6079 ,6068 ,5271 ,4242 ,4240 ,4237 
.6285 ,6094 

 חלקי גושים: 3632-3629, 3925-3922, 3927, 3940, 3946, 3947,
,6088 ,6085 ,6083 ,6082 ,5270 ,5269 ,4247 ,4246 ,4243 ,4241 

.6286 ,6095 ,6093 ,6092 

 עירייה רמלה

 גושים בשלמות: 4342, 4428.

 חלקי גושים: 4341, 4342, 4344, 4350, 4374, 4375, 4380-4378,
.4428 

 עיריית רעננה

 גושים בשלמות: 6427, 7648, 7653, 7661, 7668-7666, 8012.

 חלקי גישים: 6584-6582, 6588-6586, 7652-7649, 7656 - 7658,

 עיריית פתח תקוה

 גושים בשלמות: 4047, ו4054-405, ו406, 4258, 4267-4264,

 ו566, 6289, 6290, 6295, 6296, 6323, 6352-6343, 6357 - 6360,
,6576 ,6571 ,6570 ,6567 ,6458 ,6457 ,6398 ,6391 ,6364 ,6363 

.6727 ,6640 ,6639 

 חלקי ג1שיס: 4050-4048, 6230, 6293, 6319, 6321, 6322,
,6715 ,6569 ,6568 ,6401-6399 ,6393 ,6372 ,6371 ,6355-6353 

.6726-6724 ,6719 ,6718 ,6716 

 עיריית נתניה

 גושים בשלמות: 8007, 8229, 8243, 8244.

 חלקי גושים: 7707, 7933, 7940, 7946, 7947, 8006, 8215, 8228,
,8262 ,8258 ,8253 ,8252 ,8249 ,8247 ,8242 ,8239-8237 ,8232 

.8273 ,8272 ,8270 ,8263 

 עיריית נס ציונה

 גושים בשלמות: 3634, 3635, 3639, 3640, 3642, 3748, 3752,
.3848-3846 ,3784 ,3768 ,3767 ,3756-3754 

 חלקי ג1שים: 3636, 3638, 3641, 3750, 3751, 3753, 3846,
.3853-3848 

 עיריית לוד

 גוש בשלמות: 3985.

 חלקי גישים: 3967, 3968, 3971, 3972, 4012, 4015, 4016, 4020,
.6835 ,4029 ,4028 

 חלקי גושים מוכרזים: 5084, 27ו5, 5171, 5174, 5178-5176,

,5233-5229 ,5219 ,5218 ,5211 ,5207-5203 ,5201 ,5197 ,5189 
.34297-34295 ,34148 ,29758 ,29755 ,5237 ,5236 

 מועצה מקומית מבשרת ציון

 גושים מוכרזים בשלמות: 29955, 29956, 30301, 0ו303, 30368-
.30370 

 חלקי ג1שים מ1בדזים: 30302, 30303, 30317, 30318, 30320,
-30468 ,30465,30463 ,30446 ,30331-30329 ,30323 ,30321 

.50232 ,34491 ,30682 ,30470 

 כ״ג בתשרי התשס״א (22 באוקטובר 2000)

) דינה רציבסקי ג ־ ־ 1 ג מ 5 ח ) 

 יושבת ראש הועדה לשמירה על קרקע
 חקלאית ושטחים פתוחים

 תיקון ההודעה בדבר אכרזה על קרקע חקלאית
 ועדכון רשימת אברזות

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לתוספת הראשונה לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965וי (להלן - החוק), ועל יסוד חוות
 דעת ועדת המומחים2, מודיעה הועדה לשמירה על קרקע

 חקלאית ושטחים פתוחים (להלן - הועדה) לאמור:

 ו. ביטול אבדזה

 האברזה על קרקע חקלאית לגבי השטחים שהוכרזו
 בקרקע חקלאית בתחום רשויות מקומיות במחוז המרכז1
 ואשר מתקיימים בהם שני התנאים גם יחד: אינם
 מנויים בתוספת וכלולים בשטח הצבוע באדום
 בתשריטים שחתמו עליהם יושבת ראש הועדה ביום
 ב״ה באייר התש״ם (30 במאי 2000) ויושב ראש ועדת
 המומחים האמורה ביום י״ג באייר התש״ס (18 במאי

 2000) - בטלה.

 2. הפקדת תשריטים

 העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים
 במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה במחוז המרכז ובמשרדי הועדות
 המקומיות לתכנון ולבניה בתחום מחוז המרכז, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 תוספת

 (סעיף ו)

 רשויות מקומיות במחוז המרכז

 מספרי גושים וחלקי גושים*

 עיריית רחובות

 גושים בשלמות: 3645, 3646, 3650, 3654, 3689, ו369, 3692,
,4415 ,4414 ,3798 ,3790 ,3777 ,3776 ,3771 ,3770 ,3766 

.4745 

 סייח התשב״ה, עמי 307: התשמ״ח, עמי 144.
 י״פ התש״ס, עמי 2051.

 י״פ התשמ״ד, עמי 1262.
 כפי שהיו בחודש מאי 1995.
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 מועצה מקומית מודיעין

 גושים בשלמות: 4130-4127, 4174-4169, 4465, 4639, 4640,

-5300 ,4979-4974 ,4972-4967 ,4680 ,4656-4650 ,4648-4642 
-5328 ,5323 ,5322 ,5320 ,5317 ,5316 ,5311 ,5307 ,5305 ,5302 
,5633-5631 ,5617 ,5616 ,5596-5593 ,5566 ,5565 ,5350 ,5339 

.5782 ,5781 ,5779 ,5775 ,5774 ,5754-5750 ,5645 ,5641 

 חלקי גושים: 5303, 5304, 5306, 5309, 5310, 5315, 5640, 5641,
.5773 ,5646 ,5644 

 מועצה מקומית קלנסואה

 גושים בשלמות: 7823, 7860-7858, 7867, 7872-7870, 7875,
.8157 ,7877 

 חלקי גושים: 7825, 7864-7861, 7866, 7869, 7873, 7874.

 מועצה מקומית קרית עקרון

 גושים בשלמות: 3593, 3594, 3812, 3826, 3901, 3902, 4621.

 חלקי גושים: 3801, 3802, 3820, 3896, 3897, 3899.

 מועצה מק1מית קדימה

 גושים בשלמות: 7882, 8009, 8010, 8032, 8035.

 חלקי גושים: 7814, 5ו78, 7937, 8034, 8039, 8041.

 עיריית כפר סבא

 גושים בשלמות: 6430, 6435, 7502, 7536, 7554, 7613, 5ו76-
.7617 

 חלקי גושים: 6427, 6432-6429, 6451, 7534, 7535, 7557, 7595,
.7621 ,7614 ,7601 ,7598 

 עיריית גדרה

 גושים בשלמות: 2218, 2235, 3567, 3568, 3867-3864, 3869,
,5002 ,5001 ,4712 ,4703 ,4701 ,4592 ,4587 ,4581 ,4577 ,3870 

.5015 ,5013 ,5007 

 חלקי ג1שים: 3875-3871, 4571, 4574, 4583, 4585, 4586,
.4702 

 מועצה מקומית תל מונד

 גושים בשלמות: 7689, 7785, 7786, 7791, 7792, 8073.

 חלקי גושים: 7787, 7790, 7800.

 מועצה מקומית טייבה

 ג1שים בשלמות: 7806, 7807, 7824, 7826, 7832-7828, 7835,
,8463 ,8046 ,8044 ,7857 , 7855 ,7853 , 7851 ,7844 ,7839 ,7837 

.8466 

 חלקי ג1שים: 7825, 7827, 7833, 7834, 7836, 7838, 7843, 7850,
.8904 ,8901 ,8072 ,8049 ,8047 ,8031 .7856 ,7854 ,7852 

 מועצה מקומית מזכרת בתיה

 גושים בשלמות: 3593, 3594, 3715, 3716, 2ו38, 3826, 3889,
.3912 ,3907-3901 

 חלקי גושים: 3714, 3900-3896.

 מועצה מקומית מכבים-דעות

 חלקי גושים: 5309, 5311, 5313, 5315, 5325, 5326, 5647.

 מועצה מקומית כפר קאסם

 גושים בשלמות: 8867-8865, 8884.

 חלקי גושים: 8868, 8870, 8871, 8881.

 מועצה מקומית בפד ברא

 גוש בשלמות: 8872.

 חלקי גושים: 8886, 8893-8891.

 מועצה מקומית בפר יונה

 גושים בשלמות: 8091, 8092, 8097, 8115-8112, 8135-8132,
.8151 ,8146 ,8145 ,8142 ,8139 

 חלקי גושים: 8118, 8125-8123, 8138, 8144, 8147, 8148, 8152,

 מועצה מקומית שהם

 גושים בשלמות: 4121, 4122, 4128, 4129, 4490-4488, 4496,
,4806-4801 ,4798 ,4797 ,4790 ,4787 ,4785 ,4784 ,4618 ,4617 

.4812-4810 

 חלקי ג1שיס: 4123, 4127-4125, 4130, 4616-4614.

 מועצה מקומית סביון

 חלקי גושים: 6683, 6720, 6723, 6725.

 מועצה מקומית ראש העין

 גושים בשלמות: 5493, 5504, 5550, 5665, 5666, 8866, 8882-
.24205 ,8884 

 חלקי ג1שים: 4252, 4253, 4271, 5491, 5492, 5495, 5499-5497,
.8865 ,8863 

 מועצה מקומית דמות השבים

 גושים בשלמות: 6453, 6560, 6564.

 חלקי ג1שים: 6451, 6452, 6559, 6589, 6585, 6451, 6589.

 מועצה מקומית פרדסיה

 גושים בשלמות: 8002, 8142.

 1016 ילקוט הפרסומים 4946, כ״ט בכסלו התשם״א, 26.12.2000



 מועצה מקומית באר יעקב

 גושים בשלמות: 3634, 3786, 3837, 3839, 4222, 4233, 4238.

 חלקי גושים: 3633, 3784, 3785, 3836-3833, 3838, 3840, 3841,
.4351 ,4245 ,4235 ,4224 ,4223 ,4041 ,4040 

 מועצת מקומית בני עי״ש

 גושים בשלמות: 8ו22, 2242, 2244, 2249.

 מועצה מקומית בית דגן

 גוש בשלמות: 6076.

 חלקי גושים: 6080, 6081.

 מועצה אזורית זמר

 גושים בשלמות: 8645, 8646, 8648, 8654-8652, 8660.

 חלקי ג1שים: 8643, 8644, 8651-8649, 8659-8656, 8662,
.8663 

 מועצה אזורית נחל שורק

 גושים בשלמות: 2208-2204, 2214, 2215, 2235, 3595, 3596,

,4308 ,4306 ,4303 ,4300 ,3913-3906 ,3895 ,3893 ,3602 ,3600 
,4593-4591 ,4550 ,4523 ,4520 ,4515-4512 ,4315 ,4314 ,4310 

.5140 ,4709 ,4706 ,4705 

 חלקי ג1שים: 2212, 2217, 2222, 3894, 3914, 3915, 4301, 4302,
.5463-5460 ,4710 ,4316 ,4309 ,4307 

 מועצה אזורית עמק חפר

 ג1שים בשלמות: 7892-7888, 7903-7897, 7917, 7965-7963,
,7990 ,7989 ,7986 ,7984-7980 ,7977 ,7976 ,7974 ,7972-7969 
,8106-8104 ,8097 ,8095 ,8092 ,8090-8088 ,8085-8079 ,7998 
-8167 ,8155 ,8140 ,8139 ,8136 ,8119 ,8117 ,8112 ,8110 ,8108 
,8298 ,8296 ,8295 ,8284 ,8281 ,8235 ,8229 ,8216 ,8174 ,8170 
,8320 ,8319 ,8317 ,8315 ,8312 ,8309 ,8307 ,8306 ,8301 ,8299 
,8359 ,8354-8351 ,8344 ,8343 ,8341 ,8332 ,8329 ,8326 ,8323 
,8396 ,8393 ,8392 ,8388-8384 ,8381 ,8373 ,8371 ,8367 ,8366 
,8641 ,8637 ,8431 ,8430 ,8424-8422 ,8411 ,8399 ,8398 

.8645 

 חלקי גושים: 1059, 7819, 7896, 7907-7904, 7918, 7920, 7921,
,8029-8027 ,7991 ,7979 ,7978 ,7973 ,7968 ,7966 ,7925-7923 
,8103-8099 ,8096 ,8094 ,8093 ,8091 ,8087 ,8086 ,8078 ,8077 
,8137 ,8134 ,8132 ,8131 ,8129 ,8118 ,8116 ,8111 ,8109 ,8107 
-8289 ,8283 ,8282 ,8280 ,8214-8211 ,8173-8171 ,8164-8159 
,8316 ,8314 ,8313 ,8311 ,8310 ,8308 ,8305-8302 ,8300 ,8294 
-8337 ,8333 ,8331 ,8330 ,8328 ,8327 ,8325 ,8324 ,8322 ,8318 
-8368 ,8365-8360 ,8358 ,8356 ,8355 ,8350-8347 ,8342 ,8339 
,8391-8389 ,8383 ,8382 ,8380 ,8379 ,8376 ,8374 ,8372 ,8370 
-8638 ,8636 ,8425 ,8421 ,8412 ,8410-8402 ,8397 ,8395 ,8394 

.8640 

 מועצה אזורית עמק לוד

 גושים בשלמ1ת: 3978, 3993, 3994, 3999, 4000, 4001, 4008,
 ל400, 4226, 4229, 4229, 6023, 6058, 6059, 0061, 6004, 6066,

 מועצה מקומית יהוד

 גושים בשלמות: 6296, 0ו63, 6698, 6699.

 חלקי גושים: 6696, 6697, 6711.

 מועצה מקומית יבנה

 גושים בשלמות: 4904-4898, 4913-4908, 5ו9-49ו49, 4921-
.4939 ,4923 

 תלקי גושים: 3506, 4905, 4907, 5737.

 מועצה מקומית ג׳לג׳וליה

 גושים בשלמות: 7509 , 7510, 7512, 7522.

 חלקי גושים: 7507, 8895.

 מועצה מקומית גן יבנה

 גושים בשלמות: 185, 188, 484, 885.

 חלקי גושים: 183, 186, 187, 193, 543, 559-555, 561, 563,
.564 

 מועצה מקומית גני תקוה

 חלקי משים: 6717, 6718, 6720, 6721.

 מועצה מקומית גבעת שמואל

 גושים בשלמות: 91ו6, 93ו6.

 חלקי ג1שים: 6189, 6368, 6369, 6392.

 מועצה מקומית הוד השתן

,60S6563-6 ,6555 ,6553 ,6549 ,6435 :6409 , ת ו מ ל ש  גושים ב
.6658 ,6656 ,6575 ,6572 ,6567 

 חלקי גושים: 6407, 6408, 6410, 6411, 6413, 6446-6442, 6448,
,6657 ,6652 ,6574 ,6573 ,6566-6564 ,6456 ,6453 ,6451 ,6449 

.6661 ,6660 

 מועצה מקומית אלעד

 גושים בשלמות: 5658, 5659, 5664.

 מועצה מקומית אליבין

 גושים בשלמות: 10039, 0406ו.

 חלקי גושים: 7922, 7923.

 מועצה מקומית אבן יהודה

 גושים בשלמות: 7689, 7794, 7935, 8009, ו802, 8025, 8026,
.8965 

 חלקי ג1שים: 7793, 7936, 7937, 7939, 8017-8013, 8022-
.8024 

 ילקוט הפרסומים 4946, בייט בכסלו התשס״א, 26.12.2000 1017



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, ממזרח -

 רח׳ וינגייט - גוש 6579, ח״ח 549: מגרש א׳ בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין אחורי

 (מערבי) מ־6 מ׳ ל־5ו.4 מ׳ במגרש הנ״ל: ב) שינוי קו בנין

 צדדי (דרומי) מ־4 מי ל־3 מ׳ במגרש הנ״ל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסניה בעיתונות ביום

 21.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4905, התש״ס, עמי 4345.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רעננה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טלי 06-9788444,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ד בתשרי התשס״א (23 באוקטובר 2000)

 נתי לם
 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה רעננה

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מס־

 שד/מק/10/1002א7״, שינוי לתכנית שד/במ/10/1002/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צור יגאל - גוש
 7577, חלקה 9: מגרש 1482 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין צדדי מ־3 מ׳
 ל־2 מ׳ במגרש הנ״ל בסמכות מקומית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון, ת״ד 62, הוד
 השרון, טל׳ 09-7476024. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,

 רמלה, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 גי בחשון התשס״א (ו בנובמבר 2000)

 מוטי דלג׳ו
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון

 מרחב תכנון מקומי הדרים

 הודעה בדבר אישור תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, ברבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 הר/מק/8/600/ז״, שינוי לתכנית הר/8/600/ב.

,6250 ,6249 ,6219 ,6218 ,6083 ,6082 ,6079-6077 ,6076 ,6069 

-6460 ,6278-6275 ,6271 ,6270 ,6268 ,6266 ,6263 ,6257 ,6256 

.6835 ,6482 ,6469 ,6467 ,6464 

 חלקי גושים: 3970-3968, 3992, 3997, 3998, 4028, 4224, 4225,
-6065 ,6063 ,6062 ,6060-6054 ,6028 ,4337 ,4232 
,6265 ,6264 ,6262 - 6260 ,6258 ,6255 - 6251 ,6074 
,6834 ,6833 ,6468 ,6466 ,6465 ,6459 ,6274 ,6272 

-4230 ,4227 
-6070 ,6067 
,6269 ,6267 

.6841 

 כ״ג בתשרי התשס״א (22 באוקטובר 2000)

״ דינה רצ׳בסקי ־ 1 5 מ 5 ח ) 

 יושבת ראש הועדה לשמירה על קרקע
 חקלאית ושטחים פתוחים

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רעננה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 רע/מק/395/1״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רעננה, ממערב -
 רה׳ השחר - גוש 6579, ח״ח 717: מגרשים 2001 ו־2002

 בשלמותם מתכנית 308/1/א.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש של
 המגרשים הג״ל בהסכמת הבעלים: ב) קביעת מספר יח״ד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האנזורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר 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 רעננה, רה׳ השוק 6, רעננה,
 טל׳ 09-7610516. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה,

 טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר עם הודאות
 במפודטת

ן ו נ כ ת ם לסעיף 17 ו לחוק ה א ת ה , ב ה ע ד ו ה ה ז  נבזסרת ב

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר עם
 הוראות כמפורטת מם׳ רע/מק/393/1״, שינוי לתכנית רע/ו/

 83/ב.

26.12.2000 , א ״ ס ש ת  1018 ילקוט הפרסומים 4946, בייט בכסלו ה



 עיקרי הוראות התכנית: א} קביעת קו בנין צד 0 בין
 מגרשים ו, 3: ב) הקטנת קווי בנין לבניה חדשה: הקטנת
 קו בנין לחזית מזרחית ל־3.84; הקטנת קו בנין צד

 לדרום ל־0: הקטנת קו בנין קדמי מ־6 מ׳ ל־5 מי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה המרכז, רח׳ גלים 9, פתח תקוה, טל׳
 03-9302051. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית

 הממשלה, רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ז׳ באב התש׳׳ס (8 באוגוסט 2000)

 בני ודרריו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה המרכז

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

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

 (ו) ״תכנית מיתאר מס׳ ממ/מק/4/3״, שינוי לתכניות
 ממ/2/3 וממ/במ/3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל -
ו ו־2ו בשלמותם.  גוש 6392, ח״ח 4: מגרשים ו

 עיקרי הוראות התכנית: העברת שטחים מחדרי יציאה
 לגג לטובת הקומה שמתחתיה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.4.2000 ובילקוט הפרסומים 4926, התש״ס, עמי 41.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי ממ/מק/525ו״, שינוי לתכנית ממ/
 002ו/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב - גוש
 3832, חלקה 109.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יח״ד מ־4
 יח״ד ל־6 יח״ד בלא תוספת שטחי בניה: ב) קביעת קווי

 בנין מינימלים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4913, התש״ס, עמי 4558.

 (3) ״תכנית מיתאר מס׳ ממ/מק/6ו4/20״, שינוי לתכנית ממ/
.2016 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בית דגן - גוש
 6075, ח״ח 38, 77; מגרש 9 בשלמותו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון - גוש
 6442, חלקה 282; מגרש 16.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין אחורי
 במקום 6 מ׳ ל־5.5 מי: ב) תוספת יחידת דיור על השתיים
 הקיימות בלא הגדלת סך השטחים למטרות עיקריות

 ולמטרות שירות (יחידה בודדת ושתי יחידות צמודות).

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.6.2000 ובילקוט הפרסומים 4902, התש״ס, עמי 4239.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל ו9, רמלה, טלי
 08-9788444, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים, רת׳ בני ברית 7, הוד השרון, טלי 09-7406608, ובל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ג׳ בחשון התשס״א (ו באוקטובר 2000)

 ישי פוטש
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הדרים

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תכניות כמתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרכז ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מס׳ ממ/מק/ו414״, שינוי לתכניות ממ/
 23/534 וממ/4031.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סביון - גוש 6683,
 ח״ח 160; גוש 6725, ח״ח 39.

 עיקרי הוראות התבנית: הקטנת קו בנין אחורי לבריכת
 שחיה.

 (2) ״תכנית מיתאר מם׳ ממ/מק/5/2016״, שינוי לתכנית ממ/
.2016 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בית דגן - גוש
 6075, ח״ח 38; מגרש 25 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הקטנת קו בנין אחורי מ־6
 מ׳ ל־4 מי; ב) הקטנת קו בנין צדי מ־4 מ׳ ל־2.70 מי.

 (3) ״תכנית מיתאר מס׳ ממ/מק/1/5098״, שינוי לתכנית ממ/
 מק/5098.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני תקוה - גוש
 6720, ח״ח 879.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת שצ״פ על חשבון
 אזור מיוחד: ב) אין בתכנית זו כדי להוסיף או להפחית

 את זכויות הבניה.

 (4) ״תכנית מיתאר מם׳ ממ/מק/5123״, שינוי לתכנית ממ/
.5024 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני תקוה - גוש
 6720, חלקה 76 ו.
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 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חוף השרון, שפיים 60990, טלי 09-9596505,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳
 הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ח׳ בחשון התשס״א (6 בנובמבר 2000)

 אהרון בז׳רנו

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חוף השרון

 מרחב תכנון מקומי לב השרון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב השרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מם׳ צש/מק/8/22-2״,

 שינוי לתכנית צש/מק/6/22-2ג..

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: גנות הדר - גוש
 8141, חלקה 22/3.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מספר יחידות הדיור
 מאחת לשתיים בלא תוספת זכויות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שמשרדי הועדה המחוזית והועדה המקומית 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 00ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב השרון, צומת בני דרור, תל מונד 40600,
 טל• 09-7962205/6. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה,

 טלי 08-9778444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 הי באב התש״ס (6 באוגוסט 2000)

 יצחק ישועה
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לב השרון

 מרחב תכנון מקומי לודים

 הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תבניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מקומית מסי גז/מק/ו8/2״, שינוי
 לתכנית גז/3/21.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בן גון - גוש 4672,
4 טייר. , « 5 : ת י נ פ ת  חלקה 38: מנרש 58; שטח ה

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי סעיף מס׳ 24ו בהגבלות
 והוראות כלליות בתכנית גז/ 3/21 כך שיהיה כתוב:

 עיקרי הוראות התבנית: א) הקטנת קו בנין קדמי מ־5 מ׳

 ל־4.10 מ׳ בהתאם לקיים: ב) הקטנת קו צדי מ־4 מ׳ ל־

 3.9 מ׳ בהתאם לקיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 14.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4905, התש״ס, עמי 4346.

 (4) ״תכנית מיתאר מם׳ ממ/מק/1/4113״, שינוי לתכניות

 ממ(שד)/23/534 וממי,4031.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סביון - גוש 6725,

 חלקה 00ו: מגרש 253ו בשלמותו.

 עיקרי הוראות התבנית: קביעת קווי בנין צדדי 3.28 מ׳

 במקום 5 מי, ואחורי 8.35 מ׳ במקום 10 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 999ו.6.8 ובילקוט הפרסומים 4799, התשנ״ט, עמי 5443.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרכז, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,
 טל׳ 9788444 -08, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה באלול התש״ס (25 בספטמבר 2000)

 בני ודדריו

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרכז

 מרחב תכנון מקומי חוף השרון

 הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור תבניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מקומית מסי חש/מק/5/10ד״, שינוי

 לתכנית מיתאר חש/5/10א.

 השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: ארסוף - גוש 6680,
 חלקה 308: שטח התכנית: 1,400 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן אפשרות לבניית בית
 דו משפחתי על המגרש בלא שינוי בשטחים העיקריים
 המותרים לפי תכנית תקיפה: ב) שינוי בייעוד המגרש
 למגורים א׳ מיוחד: ג) קביעת הוראות בניה, כולל נספח

 בינוי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4922, התש״ס, עמי 4910.

 (2) ״תכנית מפורטת מקומית מס׳ חש/מק/126״, שינוי
 לתכניות מיתאר חש/2/10 וחש/0ו/2ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 7691, חלקה
 12; שטח התבנית: 17,970 מ״ר.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי בגודל מגרש מינימלי
 להקמת מבנים חקלאיים מ־25 דונם ל־16.8 דונם: ב)
 קביעת הוראות ותנאי בניה בתחום התכנית לבניית
 מבנים חקלאיים, כולל סככת חניה לרכב חקלאי וסככת

 מיון לתוצרת חקלאית.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4922, התשים, עמי 4910.

 1020 ילקוט הפרסומים 4946, בייט בכסלו התשם״א, 26.12.2000



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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט׳ בתשון התשס״א (7 בנובמבר 2000)

ה קזולה ש  מ

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שורקות

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/מק/1-2/ו6ח״, שינוי לתבניות
 הצ/50ו והצ/61/1-2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה - גוש
 8154, חלקה 5: מגרשים 2007, 2031-2027, 2045

 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה חדשה של
 המגרשים 1-2027ג20 בהסכמת הבעלים בלא שינוי
 בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע: ב) שינוי ייעוד
 ממגורים א׳ לדרך משולבת, מדרך משולבת למגורים א׳
 וצירוף השטח למגרש 2030; ג) קביעת השטחים של
 המגרשים למגורים ולדרך המשולבת: ד) שינויים בקווי
 בנין: במגרש 2027א - מ־4 מ׳ ל־3.45 מ׳ בקו בנין צדי
 ומ־6 מ׳ ל־4 מ׳ בקו בנין אתורי; במגרש 3030א - מ־4
 מ׳ ל־3.87 מ׳ בקו בנין צדי ומ־4 מ׳ ל־3.94 מ׳ בקו בנין
 צדי, בב*גרש ו203א - מ־4 מ׳ ל־3.59 מ׳ בקו בנין

 צדי.

 (2) ״תכנית מפורטה מסי הצ/מק/335/1-1״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אבן יהודה - גוש
 8018, חלקות 60, 61, ח״ח 68.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש של
 חלקות 60 ו־ 61 בלא הסכמת בעלי הקרקע, סך הכל 12
 יח״ד בתחום התכנית: ב) שינוי גודל מגרש מינימלי
 לבניית יח״ד 1 באזור מגורים אי, מ־450 מ״ר ל־400 נדר
 ושינוי גודל מינימלי לבית דו משפחתי באזור מגורים
 א׳ מ־750 מ״ר ל־550 מ״ר: ג) מתן הקלה של 6% באחוזי
 הבניה: ד) קביעת בינוי עקרוני מנחה בתחום התכנית,
 קביעת הוראות ותנאי בניה; ה) קביעת קווי בנין בתחום
 התבנית ושינוי בקו בנין קדמי נקודתי ברת׳ האירוסים
 מ־5 מ׳ ל־4 מ׳ וקו בנין צדדי למזרח במגרש 2132 מ־3
 מ׳ ל־2.7 מי; ו) חלוקת זכויות הבניה למטרות עיקריות
 בין מגרשי המגורים בתחום התכנית בלא שינוי בסך
 הכל של המטרים המרובעים המותרים לבניה: ז) קביעת

 גדר להריסה ותנאים להריסתה,

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 ״מקום המבנה למגורים לא יעלה על 85 מ׳ מגבול הדרך
 אליה צמודה חלקה א׳ וזאת במקום 50 מ׳ המותרים״.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4896, התש״ס.

 (2) ״תכנית מפורטת מקומית מס׳ גז/מק/23/475״, שינוי
 לתבניות u/5/475 ומש״מ 96.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ניר צבי - גוש
 4232, חלקה 205; מגרש 205; שטח התכנית: 11.200

 דונם.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים
 בהסכמה ובלבד שאין בתבנית שינוי בשטח הכולל של
 בל ייעוד קרקע, וזאת בדי להתיר החלפת שטח חקלאי
 לשטח מגורים ולהיפך בלא שינוי בסך כל שטח לייעודי
 הקרקע השונים: ב) שינוי בקו בנין צדדי ליחידת הורים
 קיימת מ־4 מ׳ המותרים ל־3.76 מ׳ ול־ 3.81 מ׳, כל בניה
 בעתיד תהיה לפי קו בנין הקבוע בתב״ע בתוקף: ג)
 שינוי בקו בנין צדדי למכולה קיימת 1.60 מ׳ במקום 3
 מ׳ המותרים, בל בניה בעתיד תבנה לפי קווי הבנין
 המותרים: ד) הריסת המבנים המסומנים להריסה תהווה

 חלק מהיתר הבניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4882, התש״ס.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לודים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ח׳ בחשון התשס״א (6 בנובמבר 2000)

 ראם אזולאי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לודים

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר הפקדת ״תבנית מיתאר מס׳

 בר/מק/246״, שינוי לתכנית מש״מ/ו5(בר).

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: יסודות - גוש
 3894, ח״ח 20.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מאזור חקלאי
 לתחנת תדלוק סוג ב׳ ושירותי דרך: ב< קביעת זכויות

 והוראות בניה.

 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 התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה' שורקות, דואר גבעת ברנר
 60948, טלי 08-9412991 או 08-9412714. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, קרית הממשלה, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

.08-9788444 
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 הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.5.2000 ובילקוט הפרסומים 4890, התש״ס, עמי 3875.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, טלי 06-6508508, ובל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

׳ בחשון התשט״א (8 בנובמבר 2000)  י

 בנימין קריתי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

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

 מק/32״, פירוט לתכנית 1028/5 שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש
 186,69, ח״ח 6-1; גוש 8672ז. ח״ח 5-1, 32-15, 34.

 עיקרי הוראות התכנית: פירוט הוראות תב״ע ג/1028
 בדבר קווי הבנין המותרים וגורל מגרש מינימלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין אי בבל פרט תכנוני אחר היואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה, שדי הגעתון 19,
 נהריה, טל׳ 04-9879846, 04-9879850. המתנגד ימציא את
 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נהריה.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

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

 ג/נה/מק/31״, שינוי לתבנית ג/1265ו.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש
 18172, חלקה 318, ח״ח 19.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין (הקטנת קווי
 בנין) הקבועים בתבנית ג/1265 ו.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4917, התש״ס, עמי 4681.

 המאוחרת בין הפרהימים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שרונים, רח׳ הצורן 6, אזור
 התעשיה כולג, נתניה, טלי 09-8636017. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, רח׳ הרצל 91, קריית הממשלה, רמלה, טל׳ 9788444-

.08 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב. בפיריט דנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליה; היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

 נמסרה בזה הידעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
3 והצ/3-ו׳,50. ו / ו  הצ/מק/1-3׳,50א״, שיניי לתבניות הצ/3-

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: פרדסיה - גוש
 8002, חלקה 96.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת דרך ציבורית: ב)
 חלוקת שטח באזור מגורים א׳ למגרשים בהסכמת הבעלים:
 ג) קביעה הוראות והנאים לבניה בלא שינוי בסך השטחים

 העיקריים המוהריס.

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.11.1999 ובילקוט הפרסומים 4831, התש״ס, עמי 1722.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,
 טלי 08-9788444. יכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשידים האמורים פתוחים לקהל.

 ב״ז בתשרי־ התשס־א י26 באוקטובר 2000¡

 יעחק שאולי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שרונים

 מחה הצפון

 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה- 963 ,. בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 טב/מק/9964/ו״, ׳שינוי לתבנית גי,9964.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: טבריה - גוש
 15001, חלקות 22, 37-35: גוש 15002. ח״ח 87: גוש 15004,

 ח״ח 1.

 עיקרי הור;>ות התבנית: א) עדכון הוראות הבניה לגבי
 שטחי ושימושי הקומות במלין: ב< הפחתה במספר הקומות
 מעל מפלס הכניסה ב־5 קומות סך הכל 17 קומות (17+1)
 במקום 22 קומות (22+1): ג) שינוי תכסית הבנין: ד) שינוי

 תמהיל האכסון המלונאי.
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 מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק תתכנון
 והבניה״ התשכ׳׳ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 קש/מק/450ו״, שינוי לתבנית ג/8367.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה -
 גוש 13169, תלקות 9, 0ו; מגרשים 71, 72.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים:
 ב) קביעת דרך גישה ועקרונות לפתרון חניה: ג) הגדלת

 יחידות הדיור בלא שינוי בתחולת הבינוי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.6.2000 ובילקוט הפרסומים 4903, התש״ם, עמי 42639.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית שמונה, רה׳ הרצל 37, ת״ד 1, טל׳
 6908408, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, משרד הפנים, קרית הממשלה, נצרת עילית 7000 ו,
 טל׳ 6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ד• בחשון התשס״א (2 בנובמבר 2000)

 סמי מלול
 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה קרית שמונה

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

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

 לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מקומית מס׳ אג/מק/026/2464״, שינוי
 לתכנית מפורטת מס׳ ג/2464.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: חצור הגלילית -
 ג1ש 13846, ת״ת 32-25: מגרש 1א.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי להוראות קו בנין הקבוע
 בתכנית ג/2464.

 (2) ״תבנית מפורטת מקומית מם׳ אג/מק/035/5626״, שינוי
 לתכנית מיתאר ראש פינה ג/5626.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה - גוש
 13940, חלקה 48, ח״ח 45.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה בהסכמה: ב) שימי
 בהוראות באשר לשטח מגרש מינימלי: ג) שינוי
 בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית ג/5626; ד) תוספת

 לשטח הכולל המותר לבניה כהקלה.

 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 תבנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, קניון הגליל העליון,
ק ת ע ת ה א א י צ מ ד י ג נ ת מ , טל׳ 04-4800077. ה ת י ל י ל ג ר ה ו ע  ח

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ בחשון התשס״א (2 בנובמבר 2000)

 דוד קדוש
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נהריה

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 עפ/מק/3/206״, שינוי לתבנית גבמ/206.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה - גוש
 16738, ח״ח 20; מגרשים ו-3.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקה מחרש: ב)
 שינוי מיקום של שטת למבני ציבור לשטת אזור מגורים ג׳

 ולהפך בלא שינוי השטת במטרים מרובעים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4890, התש־ס, עמי 3875.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עפולה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 ז׳ בחשון התשס״א (5 בנובמבר 2000)

 יצחק מירון

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עפולה

 מרחב תכנון מקומי קצרין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 מק/קצ/1/9532״, שינוי לתבנית ג/9532 בתוקף.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 201000, חלקה
 בהסדר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין הקבוע
 בתכנית: ב) שינוי של הוראות לפי תבנית בינוי או עיצוב

 אדריכלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.6.2000 ובילקוט הפרסומים 4903, התש״ס, עמי 4268.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קצרין, ת״ד 28, קצרין, טל׳ 06-6969696,
 ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מתוז הצפון,
 משרד הפנים, נצרת עילית, טל׳ 06-6508508, ובל מעוניין
 רשאי לעיין בה, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ז׳ בתשון התשס״א (5 בנובמבר 2000)

 שמואל בר לב

 יושב ראש הועדה המקומית
ה קערין י נ ב ל ן ו ו נ כ ת  ל

 ילקוט הפרסומים 4946, כ״ט בכסלו התשם״א, 26.12.2000 1023



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
 ג1757, ח״ח 104: מגרש 104/2 + 2א/104 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדדי.

 (4) ״תכנית מפורטת מסי מק/גא/31/00״, שינוי לתכנית
 ג/0502ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש
 0265ו, ח״ח 29; מגרש 1001 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת תחנת תדלוק מדרגה
 ב׳ באזור המיועד בתבנית למסחר ומשרדים: ב) שינוי

 בקו בנין הקבוע בתבנית.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, 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 גבעות אלונים, שפרעם, טל׳
 04-9502021. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית,

 טל׳ 06-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ז באב התש״ס (17 באוגוסט 2000)

 בדיע נקד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבנית גבעות אלונים

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חבל אשר מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית

 מם׳ ח״א/מ״ק/2/2000״, שינוי לתכנית ג/9096.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב רגבה -
 גוש 18482, ח״ח 6, 7, 11, 15, 31.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי צורת מגרש למסחר
 ולשצ׳׳פ כדי להרתיק את הבינוי מאמת המים ההיסטורית
 תוך שמירה על גודל בל אחד מהייעודים: ב) הרתבת דרך: ג)
 שינוי תיקון טעות סופר בנושא, גובה מותר למבנים למסחר

 מ־5 מ׳ ל־8.5 מי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אשר, ד״נ גליל מערבי
 25206, טל׳ 04-9879610. המתנגד ימציא את העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳ 6508555-

.06 

 התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מהוז
 הצפון, קרית הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 7000 ו, טל׳

.06-6508508 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית .מפורטת מס׳
 אג/מק/040/5626״, שינוי לתכנית מיתאר ראש פינה מס׳

 ג/5626.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה, רת׳
 השלום 216 - גוש 3944ו, ח״ח 52-48: מגרש 216.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בהוראות קו בנין הקבוע
 בתבנית ג/5626, תוספת של 6% לשטח הכולל המותר לבניה

 כהקלה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.5.2000 ובילקוט הפרסומים 4892, התש״ם, עמי 3925.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית,
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל,
 קניון הגליל העליון, הצור הגלילית, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ז׳ בחשון התשס״א (5 בנובמבר 2000)

 יוסי אלול

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אצבע הגליל

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

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

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ גא/מק/13/00״, שינוי לתכנית
 ג/7676.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
 17571, ת״ת 64, 66.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין קדמי.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ מק/גא/19/00״, שינוי לתכנית
 ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
 17573, ח״ח 88; מגרש 88/2 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדדי.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי מק/גא/20/00״, שינוי לתכנית
 ג/7676.

26.12.2000 , א ״ ס ש ת  1024 ילקוט הפרסומים 4946, כ׳יט בכסלו ה



 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה.הגליל, מושב מעונה,
 טל׳ 04-9977913. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, משרדי

 הממשלה, טל׳ 06-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ה׳ בתשרי התשס״א (4 באוקטובר 2000)

 אבי קרמפה

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 מנ/מק/2002״, שינוי לתכנית ג/מב/62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות תרשיחא,
 שב׳ סביונים מעלות - גוש 8379ו, חלקה 3; מגרש 638

 בשלמות: שטח המגרש: 0.443 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין צדדי
 לתכנית מ־5 מ׳ ל־3 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.3.2000 ובילקוט הפרסומים 4882, התש״ס, עמי 3523.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפחלי, רח׳ הארזים ו3ו, מעלות,
 ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, נצרת
 עילית, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י׳ בחשון התשס״א (8 בנובמבר 2000)

 שלמה בוחבוט

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המרחבית
 לתכנון ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ שג/מק/4/00״, שינוי לתבנית מס׳ ג/8821.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: טמרה - גוש
 18567, חלקה 47.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי הוראות בדבר קווי בנין
 (צדדי ואחורי) בלבד.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ז׳ בחשון התשס״א (5 בנובמבמר 2000)

 יהודה שביט

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חבל אשר

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מתוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מק/יז/7424/

 01״, שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 7424.

 השטחים הכלולים בתבנית ומק1מם: מרתביה - גוש
 16811, ח״ח 46: מגרש 136.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין אחורי מ־4 מ׳
 ל־3 מ׳.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית
 עמק יזרעאל, ת״ד 90000, עפולה 20ו8ו, טל׳ 06-520038.
 המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת

 עילית.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ח׳ בחשון התשס״א (6 בנובמבר 2000)

 יאיר ארז

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳

 מג/מק/28/2000״, שינוי לתכנית ג/0640ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלה יוסף - גוש
 18914, חלקות 10, 11, 14, 15, 19, 21, 25, 27, ח״ח 24-22: גוש

 18915, חלקות 4, 5, 26, ח״ח 27: גוש 8936ו, חלקות 3-1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר היחידות
 לאירוח כפרי המותרות לבניה בכל מגרש המיועד למגורים,
 בלא שינוי בזכויות הבניה: ב) שינוי במרחק המינימלי

 המותר בין המבנים במגרשים המיועדים למגורים.
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 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכ׳
 שמשון, רח׳ עמיעוז - גוש 1727, ח״ח 16, 17; גוש 728ו,
ו ו־12 בשלמותם מתכנית 4/במ/  ח״ח 87; מגרשים ו
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 (2) ״תכנית מפורטת מסי 4/מק/2099״, שינוי לתכנית 02/4/
 ו0ו/80.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון - גוש
 164 ו, חיית 78, 79.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנוניה להקמת
 תחנת דלק משולבת בשימושים מסחריים במגרש

 מסתרי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, 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 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, מרכז נפתי,
 אשקלון, ת״ש 9001, טלי 11ו07-6770. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתח
 הדרום, שדי יצתק רגר 23, ת״ד 68, באר שבע, טל׳ 6296414-
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ח׳ בחשון התשס״א (6 בנובמבר 2000)

 אלי שבי

 יושב ראש ועדת המשנה
 לתכנון ולבניה אשקלון

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מס׳

 4/מק/2085״, שינוי לתכנית 02/4/ו0 ו/94.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, אזור
 תעשיה דרומי - גוש 1730, ח״ח 4ו: גוש 1734, ח״ח 1; גוש

 1736, חלקה 3, ת״ת 4, 20.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש, שינוי
 בקווי בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.3.2000 ובילקוט הפרסומים 4872, התש״ס, עמי 3276.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצתק רגר 23, ת״ד 68, באר שבע,
 טלי 07-6296414, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בתשרי התשס״א (10 באוקטובר 2000)

 בגי וקנין

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, 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 המרתבית לתכנון ולבניה שפלת הגליל, טמרה, ת״ד
 377, טלי 04-9942121/3. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז הצפון, נצרת עילית,

 ת״ר 595, טל׳ 06-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ז׳ בחשון התשם״א (5 בנובמבר 2000)

 רפעת בדור
 יושב ראש הועדה המרתבית
 לתכנון ולבניה שפלת הגליל

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 מקומית מס׳ 3/מק/2036״, שינוי לתבנית 3/113/03/3.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, שדי
 ירושלים 6, 8 - גוש 2072, חלקות 41, 42, 47.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לשינוי
 קו בנין דרומי נקודתי מ־4 מ׳ ל־2 מ׳ ואיחור וחלוקה של

 המגרשים הפתוחים (שצ״פ + שפ״פ) בהסכמת הבעלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.5.2000 ובילקוט הפרסומים 4903, התש״ס.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשדוד, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ת׳ בתשון התשס״א (6 בנובמבר 2000)

 צבי צילקד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

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

 ולבניה מחוז י הדרום מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ 4/מק/2093״, שינוי לתכנית 4/במ/
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 מרחב תכנון מקומי עומר

 הודעה בדבר אישור תבנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מם׳ 4ו/מק/

 1015״, שינוי לתבנית 14/במ/148.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עומר, דחי חבצלת
 4 - גוש 38576, חלקה 76 ו (זמנית); מגרש 394.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדדי (צפוני)
 לפרגולה מ־3.50 מ׳ ל־1.20 מי.

 הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.6.2000 ו ובילקוט הפרסומים 4903, התש״ס, עמי 4274.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עומר, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, ובל מעוניין רשאי לעיין בת בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״א באלול התש״ם (21 בספטמבר 2000)

 פיני בדש

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עומר

 מרתב תכנון מקומי ערד

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
 24/מק/9ו20״, שינוי לתכניות 24/במ/3/5, 24/במ/5 ו־24/במ/
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערד - חלקי
 גושים 38240-38237 (בהסדר); מגרשים ,347-324 366-349,

 379-368 ו־ 406-381 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן אפשרות לבניית
 מחסנים מחוץ לקווי הבנין שנקבעו בתקנון התכנית

 המקורית: ב) הנתיות לבניית מחסנים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 999ו.26.2 ובילקוט הפרסומים 4745, התשנ־ט, עמי 2974.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ערד, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז דרום, ת״ד 68, באר שבע, טל׳ 07-6296436, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 א׳ בניסן התש״ס (6 באפריל 2000)

 יובל שחף

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ערד

 מרתב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תבנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תבניות אלה:

 (ו) ״תכנית 5/מק/2063״, שינוי לתכנית 02/03/5ו/ו8.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳
 נאות לון - גוש 1002153 (לא מוסדר), חלקה ו (לא

 מוסדר): מגרש 166.

 עיקרי הוראות התבנית: אזור מגורים א׳ שינוי בקווי
 בנין צדדי נקודתי מ־3 מ׳ ל־4.ו מ׳ בלא שינוי בזכויות

 הבניה.

 הודעה על הפקדת תתכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.8.2000 ובילקוט הפרסומים 4903, התש״ס, עמ׳ 4272.

 (2) ״תכנית 5/מק/2072״, שינוי לתכנית 5/במ/82.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳
 נאוה לון, רח׳ יהודה דה בוטון - גוש 38329, חלקה
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 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקו בנין למבנה מסחרי
 בלא שינוי בזכויות הבניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.4.2000ו ובילקוט הפרסומים 4903, התש״ס, עמ׳ 4272.

 (3) ״תכנית 5/מק/2073״, שינוי לתכנית 33/160/03/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ הי,
 רח׳ העליה - גוש 38069, חלקה 70.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין קדמי מ־5 מ׳
 ל־2 מ׳ ושינוי חלקי מקו.בנין צדדי לכיוון החניה של
 בית אבות גני יעלים מ־4 מ׳ ל־0 מ׳ כדי להקים בנין

 נוסף בן 14 קומות למגורים במגרש דיור מוגן קיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.4.2000 ובילקוט הפרסומים 4924, התש״ס, עמי 5007.

 (4) ״תכנית 5/מק/2074״, שינוי לתכניות 8/107/03/5 ו־5/
.27/108/03 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ אי,
 רח׳ אחד העם 5ו - גוש 38025, חלקה 22.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4903, התש״ס, עמי 4272.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לחבנון ולבניה באר שבע, כיבד מנחם בגין, ת״ד 15, באר

 שבע, טלי 07-6463807.

 ז׳ בחשון התשס״א (5 בנובמבר 2000)

 יעקב טרנר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה באר שבע

 ילקוט הפרסומים 4946, בייט בכסלו התשם״א, 2.2000ו.26 1027



 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ 7ו/מק/2034״, שינוי לתכנית 17/
.251/03 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, מגרש 99,
 שכונה 24 - גוש 00226 ו בחלקו.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקת מגרש מם׳ 99 לשני
 מגרשים ושינוי קו בנין עדרי.

 (4) ״תכנית מפורטת מס׳ 17/מק/2084״, שינוי לתכנית 7ו/
.380/03 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, מגרשים 117
 ו־118 בשכונה 25 - גוש 00226ו בחלקו.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקת מגרשים 17 ו ו־
 118 בהסכמה ושינוי קווי בנין לפי המסומן בתשריט.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין 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 רהט, ת״ד 8, טל׳ 9914873-
 07. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ הנשיאים, ת״ד 68, באר

 שבע, טלי 07-6296435.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

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

 (ו) ״תכנית מפורטת מם׳ 7ו/מק/2081״, שינוי לתבנית 17/
.189/03 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכ׳ 31 -
 גוש 00226ו בחלקו: מגרש 75.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין למגורים במגרש
 הנ״ל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4903, התש״ס, עמי 4275.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 7ו/מק/2007״, שינוי לתכנית 7ו/
.358/03 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, מגרש מם׳ ו,
 שכונה 3 - גוש 100225 בחלקו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדדי ואחורי
 לבניה למגורים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.5.2000 ובילקוט הפרסומים 4890, התש״ס, עמי 3877.

 מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית מלאכי ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳

 18/מק/2020״, שינוי לתבנית 65/102/02/18.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: קרית מלאכי -
 גוש 309 בחלקו: מגרש 101 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין: ב) הצעה
 לבינוי של בתים דו משפחתיים.

 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 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי, רח׳ זבוטינסקי
 8, קרית מלאכי, טלי 08-8608700. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, ת״ד

 68, באר שבע, טל׳ 07-6296414.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ב״ה בתשרי התשס״א (24 באוקטובר 2000)

 ליאור קצב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית מלאכי

 מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

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

 ולבניה מחוז הדרום מופקדות תבניות אלה:

 (ו) ״תבנית מפורטת מסי 7ו/מק/2094״, שינוי לתבניות 17/
 3/345/03 ו־344/03/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט. שכ׳ 18 -
 גוש 100231 (בהסדר), חלקה - חזא 2 בחלק: מגרשים

 331 ו־332.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקת המגרשים הג״ל
 בהסכמה ושינוי קווי בנין.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 7ו/מק/05ו2״, שינוי לתכנית 17/
.354/03 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכ׳ 26 -
 גוש 00226ו: מגרש 4 (בלא תביעות בעלות בהפקעה).

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין לבניה למגורים
 למגרש הנ״ל.

 1028 ילקוט הפרסומים 4946, כ״ט בכסלו התשס״א, 2.2000ו.26



 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה להבים, טל׳ 07-6517766.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום, ת״ד 68, באר שבע, טל׳ 07-6296434.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ב״ו בתשרי התשם״א (25 באוקטובר 2000)

 שלמה ארבלי

 ממלא מקום יושב ראש ועדת
 המשנה לתכנון ולבניה להבים

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

י בירושלים ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 273/2000

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

 ובענין פירוק חברת דרור מפעלי מתכת בע״מ, ח׳יפ
,51-181437-8 

 והמבקש: אברהם עמר, ע״י ב״ב עו״ד ניקול לוין, מרכז
 מסחרי יפת השמש, רח׳ ראובן 1, ת״ד 2405, בית שמש

.99000 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.8.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את ההברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 7.1.2001 ו בשעה 9.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, 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 9.30

 ביום 10.1.2001.

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

 ניק1ל לוין, עו״ד
 באת כוח המבקש

פו י  בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-

 תיק אזרחי 1552/2000

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

 ובענין פירוק חברת קרן קרמיקה 2000 (1999) בע״מ, ח״פ
,51-275677-6 

 והמבקש: אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין - פקיד
 שומה גוש דן ע״י עו״ד רן גולדשטיין, נציבות מס הכנסה -
 היחידה לפירוק, כינוס נכסים ופש׳׳ר, דרך פתח תקוה 55, תל

 אביב, טלי 03-5656280, פקס 03-5656451.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רהט, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, שד׳ הנשיאים, ת״ד 68, באר שבע, טל׳
 07-6296435, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ט בתשרי התשס״א (12 באוקוטובר 2000)

 ג׳ומעה אלקצאצי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רהט

 מרחב תכנון מקומי להבים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה להבים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תבנית מפורטת מם׳ 6ו/מק/

 2008״, שינוי לתכנית 16/במ/205.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: להבים, שב׳
 חדשה, רח׳ סלעית 4 - גוש 00222ו (בחלקו): מגרש 844

 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל 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 להבים, טלי 07-6517766.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום, ת״ד 68, באר שבע, טלי 07-6296434.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ז בםיון התש״ס (20 ביוני 2000)

 אפרים ויצמן

 יושב ראש ועדת המשנה
 לתכנון ולבניה להבים

 מרתב תכנון מקומי להבים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה להבים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ 6ו/קמ/

 2009״, שינוי לתכנית 6ו/03/03ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: להבים, רח׳ סופית
 20 - גוש 100467, חלקה 146.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קו בנין.

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

 ילקוט הפרסומים 4946, כ״ט בכסלו התשם״א, 2.2000ו,26 029ו



י בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב כ  לעיל, ו

 בדין ביום ו29.3.200 בשעה 8.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה

ו להתנגד לכך, רשאי ו בענין הבקשה א  לתמוך במתן צ

ם בעצמו או באמצעות עורך הדין  להופיע בשעת הבירור, א

 שלו, לאתר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ו לשלחה בדואר, ת ההודעה יש למסור למבקש, א  א

 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום

.24.3.2001 

 לנושת או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יורם מיי, עו״ד

 בא כוח המבקש

פו י ב- זי בתל־אבי  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 746/2000 ו

,  בענין פקודת התברות [נוסת חדש], התשמ״ג-983ו

מ וארנסט  ובענין פירוק חברת א׳ נוימן ובניו(גדאר) בע׳

 נוימן פלסטיקה משורינת בע״מ,

־ד נ׳ הורנשטיין  והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו

 ו/או ג׳ הורנשטיין, ו/או ש׳׳א הורנשטיין, מרח׳ אבן גבירול

 121, ת׳׳ד 22242, תל אביב 61222, טל׳ 0ו03-52200, פקס

.03-5270519 

ום 20.9.2000 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי

ת ההברה הנזכרת זי בתל אביב לפרק א  לבית המשפט המתו

ו תישמע בפני בית המשפט היושב  לעיל, וכי בקשת פירוק ז

 בדין ביום 25.1.2001 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה

ו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמוך במתן צ

ו באמצעות עורך הדין ם בעצמו א  להופיע בשעת הבירור, א

 שלו, לאתר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

ו לשלחה בדואר, ת ההודעה יש למסור למבקשים, א  א

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה

 13.00 ביום 24.1.2001.

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,  לנושה א

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גלילה הורנשטיין, עו״ד

 באת כוח המבקשים

פו י ב- י בתל־אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1765/2000

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

זום והשקעות בע״מ, י  ובענין פירוק תברת א.ש. אושר י
 ת״פ 51-217432-7,

 והמבקש: אריאל וינטר, ע״י ב״כ עו״ד שלמה שוטון,

 מרח׳ ביאליק 156, רמת גן, טל׳ 03-7521244, פקס 7527322-

ום 27.9.2000 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, בי בי

ת החברה הנזכרת י בתל אביב לפרק א ז  לבית המשפט המחו

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 13.7.2000 תוגשה בקשה

ת החברה הנזכרת י בתל אביב לפרק א ז  לבית המשפט המחו

ושב ו תישמע בפני בית המשפט הי  לעיל, וכי בקשת פירוק ז

ום ו5.2.200 בשעה 9.00.  בדין בי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה

ו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמוך במתן צ

ם בעצמו או באמצעות עורך הדין  להופיע בשעת הבירור, א

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, ה י ע ד ו ה ת ה  א

ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00  באופן שתגיע לידי

 ביום 4.2.2001.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 רן גולדשטיין, עו״ד

 בא כוח המבקש

פו י ב- י בתל־אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1626/2000

 בענין פקודת התברות [נוסת תדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק תברת פמיר בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד נ׳ הורנשטיין

 ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א הורנשטיין, מרח׳ אבן גבירול

 121, ת״ד 22242, תל אביב 61222, טל׳ 03-5220010, פקס

.03-5270519 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 9.8.2000 הוגשה בקשה

י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת ז  לבית המשפט המחו

ו תישמע בפני בית המשפט היושב  לעיל, וכי בקשת פירוק ז

ום 29.3.2001 בשעה 8.30.  בדין בי

 כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה

.צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי .  לתמוך במתן

ם בעצמו או באמצעות עורך הדין  להופיע בשעת הבירור, א

 שלו, לאתר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

ו לשלחה בדואר, ת ההודעה יש למסור למבקשים, א  א

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאותר משעה

 13.00 ביום ו28.3.200.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גלילה הורנשטיין, עו״ד

 באת כות המבקשים

יפו י בתל־אביב- ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1645/2000

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

ו־דן פרטס בע״מ, ת״פ 51-093913-5,  ובענין פירוק י

 והמבקש: אליהו ליטוין, ע״י ב״כ עו׳׳ד יורם פיי, מרח׳

 ההגנה 3, גבעתיים 53449, טל׳ 03-5716758/9, פקס 7324399-

.03 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.11.2000 הוגשה בקשה

ת ההברה הנזכרת י בתל אביב לפרק א ז  לבית המשפט המחו

26.12.2000 , א ״ ס ש ת  1030 ילקוט הפרסומים 4946, כ׳׳ט בכסלו ה



 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפגי בית המשפט היושב
 בדין ביום ו2.4.200 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 שימסור 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 25.3.2001.

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

 נאוה סנדר, עו״ד

 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1869/2000

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

 ובענין פירוק חברת דיזיין לאבס בע״מ,

 והמבקשים: יניב לוינסון ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד אביב
 פריצקי, משד׳ רוטשילד 20, תל אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.11.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום ו22.2.200 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הורעה על רצונו זה.

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

 13.00 ביום 21.2.2001.

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

 אביב פריצקי, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי: 1889/2000

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

 ובענין פירוק חברת אשלצ בע״מ, ח״פ 51-215000-4,
 מקיבוץ נצר סירני ו, 70395, שכתובתה הרשומה: רח׳ םחרוב

 10, אזור התעשיה, ראשון לציון.

 והמבקשת: הלפור מתכות ופלדות בע״מ, ח״פ
 51-065770-3, ע״י ב׳׳כ עו״ד גיורא רובננקו ו/או חנה קלוגמן
 ו/או אבי שליו, מרה׳ דיזינגוף 205, תל אביב 63115, טלי

 03-5276015, פקס 6ו03-52760.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.11.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 22.3.2001 בשעה 8.10.

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
 בדין ביום 15.2.2001.

 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

.8.2.2001 

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

 שלמה שוטון, עו״ד

 בא כוח המבקש

פו י ב-  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 1780/2000

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

 ובענין פירוק חברת תעשיות םלואפלםט ייצור ושיווק
 חשק בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד נ׳ הורנשטיין
 ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א הורנשטיין, מרח׳ אבן גבירול
 121, ת״ד 22242, תל אביב 61222, טל׳ 03-5220010, פקס

.03-5270519 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 3.10.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 18.3.2001 בשעה 8.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד, 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

 3.00ו ביום 17.3.2001.

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

 גלילה הורנשטיין, עו״ד

 באה כוח המבקשים

פו י ב-  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 845/2000 ו

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

 ובענין פירוק חברת אברהם גרשון ובניו - חברה לבנין
 בע״מ, ח״פ 2945-4ו1-ו5, מרח׳ הסוללים 3, בת ים ו/או רח׳

 הנגב 4, תל אביב.

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד נאוה סנדר,
 מדרך פתח תקוה 132, מרח׳ עזריאלי ו (הבנין העגול) תל

 אביב ו 6702.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.11.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 ילקוט הפרסומים 4946, כ״ט בכסלו התשם״א, 26.12.2000 1031



 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדק
 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 10.00

 ביום 1.2.2001.

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

 אילן מדוויר, עו״ד

 בא בוח המבקשת

זי בחיפה  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 630/2000

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

 ובענין פירוק חברת ארז הגליל חברה לעבודות עפר
 ופתוח בע״מ,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״ב עו׳־ד דורית לוי
 טילר, קדם מפרקת זמנית לחברה, מרח׳ אבן גבירול 124, תל

 אביב 62038, טל׳ 03-5272164, פקס 66ו5272~03.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.2000ו,6 הוגשה בקשת
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום ו8.3.200 בשעה 9.15.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 16.00

 ביום 1.3.2001.

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

 דורית לוי טילר, עוי׳ד

 באת כוח המבקשת

 הודעות אלה מת&רםמות באחריות המודיעים
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 רדקס מצנר ושות׳ בע״מ

 (ח״פ 85-7ו088-ו5)

 החלטה מיוחדת לפירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30.11.2000,

 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות

 את עו״ד רוני מצנר-כהן, דחי המעיין 7וא, גבעתיים,

 למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל מוזמן
 להגיש למפרקת בכתב את תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן

 בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

ת ק ר פ , מ ד י ו , ע ן ח ב - ר נ ע ני מ  רו

 ילקוט הפרסומים 4946, כ״ט בכסלו התשם״א, 26.12.2000

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

 ביום ו5.3.200.

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

 גמרא תבננקו, עו׳׳ד

 בא כוח המבקשת

פו י ב- י בתל־אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1890/2000

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

 ובענין פירוק חברת אבן התקווה נכסים בע״מ,

 והמבקש: סירוס פיימן, ע״י ב״כ עו״ד שאול קוטלר ו/או
 שחר הררי, מרח• דניאל פריש 3, תל אביב 64731, טל׳

 03-6911626, פקס 03-6911627.

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

 בדין ביום 14.3.2001 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

.14.3.2001 

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

 שאול קוטלר, עו׳׳ד שחר הררי, עו״ד

 באי כוח המבקש

זי בחיפה  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 553/2000

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

 ובענין פירוק חברת המספק עכו חברה לתעשיית
 בלוקים ואספקת חומרי בנין בעכו בע״מ, ח״פ 4-5ו0306-

,51 

 והמבקשת: תעשיות אבן וסיד בע״מ, ע״י כ״ב עו״ד
 אילן מדוויר, שדי רוטשילד 20, ת״ד 29743, תל אביב, טלי

 53ו75ו5, פקס 75154ו5.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.10.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק אח החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.2.2001 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתחף של החברה האמורה הרוצה
י מ ש ד לכך, ר ג נ ת ה ו ל ה » ש ק ב ן ה ן זגו בעני ת מ ך כ ו מ ת  ל
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