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 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״יושב ראש הכנסת״ יבוא
 ״יושב ראש הועדה״.

 כ״ג בכסלו התשס״א (20 בדצמבר 2000)

) אברהם בורג ג ־ 8 * מ 4 ח ) 

 יושב ראש הכנסת

 הודעה על הברה בתוספת קבועה לבעלי
ה נ י  תפקידים בשירות המד

 לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב],
 התש״ל-1970

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 8 לחוק שירות
, ועל סמך  המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל-1970י
 המלצת ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה להכיר
 בתוספת קבועה לבעלי תפקידים בשירות המדינה, בפי

 שיפורט להלן:

 (ו) להכיר בתוספת קבועה ב״גמול פרקליט מחוז״ המשולם

 לפרקליט מחוז אשר מוגדר בתקן כ״מוקבל שופט״, החל
 ביום י״ג בטבת התשנ״ט (ו בינואר 1999);

 (2) להכיר ב״תגמול רמות קידום״, המשולמת לעובר הוראה
 קבוע בעל תואר שני או שלישי, המועסק באותה
 מכללה, בהיקף של 75% ומעלה או 100% ומעלה
 בהתאמה לדרגת הקידום של עובד ההוראה ערב
 פרישתו, כתוספת קבועה: לגבי עובד הוראה אשר שולם
 לו ״תגמול רמות קידום״ במשך 4 השנים שקדמו
 לפרישתו, ולגבי עובד הוראה אשר פרש ב״שלב
 הביצוע״ (כהגדרתו בהסכם הקיבוצי שנחתם בענין
 דרגות קידום) ואשר שולם לו ״תגמול רמות קידום״

 במשך 3 השנים שקדמו לפרישתו;

 (ג) להכיר כתוספת קבועה ב״תוספת השקלית״ המשולמת

 לרופאים בשירות המדינה החל ביום כ״ח בסיון התש״ס
 (ו ביולי 2000), ובתוספות הקיימות בתוספות קבועות
 החל מהמועד הקובע שייקבע בהסכם המעבר מפנסיה
 תקציבית לפנסיה צוברת שייחתם בין המעסיקים לבין
 ההסתדרות הרפואית, וכי ההכרה תהייה בתחולה ליום

 קבלת ההחלטה בועדת השירות:

 (4) להכיר כתוספת קבועה ב״תוספת משרד ראש הממשלה״
 החל ביום ב״ג בטבת התש״ס (ו בינואר 2000);

 (5) להכיר בתוספת קבועה ב״תוספת המשולמת לעובדי
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר״ התל ביום י״ט באב

 התשנ״ט (1 ביולי 1999).

 כ׳ בכסלו התשם״א (17 בדצמבר 2000)

) יצחק תדצוג ג ־ 2 9 מ 2 ח ) 

 מזכיר הממשלה
 1 סייח התש״ל, עמי 65.

הב ת קאדים מד׳ ו  הודעה על הצורך למנ

 לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשב״ג-1962

 בהתאם לסעיף 12(א) לחוק בתי הדין הדתיים
, אני מודיע כי יש צורך למנות  הדרוזיים, התשכ״ג-962ו'

ה ל ש מ מ ש ה א ר ם ל  שמות המועמדי

 לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב],
 התשב״ט-969ו

 בהתאם לסעיף 65 לחוק הבחירות לכנסת ולראש
 הממשלה [נוסה משולב], התשב״ט-969ו1 (להלן - החוק),
 המוחל לפי סעיף 7ב לחוק, מתפרסמים בזה שמות

 המועמדים לראש הממשלה:

 ו. אהוד ברק

 2. אריאל שרון

 א׳ בטבת התשס״א (27 בדצמבר 2000)

) מישאל חשין ג ־ י מ 6 ת ) 

 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 לכנסת ה־6ו ולראש הממשלה

 סייח התשכ״ט, עמי 103: התשס״א, עמי 56.

 תיקון תקנון הכנסת

 לפי חוק־יסוד: הכנסת

 לפי סעיף 155 לתקנון הכנסתי, מתפרסמים בזה
 תיקונים לתקנון הכנסת שהכנסת אישרה בישיבתה מיום

 כ״ב בכסלו התשס״א (19 בדצמבר 2000):

א ג  הוספת סעיף ו

 1. אחרי סעיף ו3 לתקנון הכנסת יבוא:

 ״כינוס ישיבה דחופה

 31א.יושב ראש הכנסת, בהתייעצות עם יושב ראש
 ועדת הכנסת, רשאי, בראותו כי התרחש אירוע
 בעל חשיבות יוצאת דופן, לכנס את הכנסת
 לישיבה דחופה בימים בי, ג׳ או די, החורגת מסדר
 היום השבועי, בבל שעה, לשם דיון באירוע
 האמור, והוא יקבע את מסגרת הדיון בישיבה

 זו.״

 תיקון סעיף בגא

 2. בסעיף גגא לתקנון הכנסת, סעיף קטן (ה) - יימחק.

 תיקון סעיף 70

 3. בסעיף 70 לתקנון הכנסת -

 (1) בסעיף קטן (ב), אחרי ״ישקול״ יבוא ״היושב ראש
 שהוציאו או״:

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״הביא יושב ראש הכנסת
 אח הענין״ יבוא ״הובא ענינו של חבר הכנסת״.

 תיקון סעיף 97א

 4. בסעיף 97א לתקנון הכנסת, סעיף קטן (ה) - יימחק.

 תיקון סעיף 103 ו

 5. בסעיף 03וו לתקנון הכנסת -

 (ו) בסעיף קטן (א), במקום ״רשאי הוא להביא את
 הענין בפני יושב ראש הכנסת. אשר ישקול אם

 להביא״ יבוא ״רשאי הוא להביא״:

 י״פ התשכ״ח, עמי 590: התשס״א, עמי 86. סייח התשב״ג, עמ׳ 20.

 1054 ילקוט הפרסומים 4948, י״ב בטבת התשס״א, 7.1.2001



 הראשי יהיו מותרים להעברה לשם החסנה בשלוחה,
 הכל בכפוף לתנאים ולהוראות שיקבע גובה המכס בנמל

 התעופה בן גוריון.

 כ״ט בכסלו התשס״א (26 בדצמבר 2000)
 (חמ 3-2774)

 דוד שמעוני

 משנה למנהל המכס ומע״מ

 הודעה על אישור מחסן טרנזיט

 לפי תקנות המכס (טיס)

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) VIII לתקנות המכס
 (טיס)', אני מודיע כי אישרתי את המחסן שבאזור התעשיה
 הצפוני לוד, גוש 3992, חלק מחלקות 29, 31, 32, 33, כשלוחה
 של מחסן הטרנזיט של חברת ממיין מסופי מטען וניטול בע״מ
 (להלן - המחסן הראשי) החל ביום ו׳ בטבת התשס״א
 (1 בינואר 2001), עד יום ט׳ בשבט התשס״א (1 בפברואר
 2001), להחסנת טובין המיובאים בכלי טיס לנמל התעופה בן
 גוריון, עד להעברתם למחסן הראשי לשם שחרורם מפיקוח
 רשות המכס או לשם התרתם ברשימון להחסנה במחסן
 רשוי, הכל בכפוף לתנאים ולהוראות שיקבע גובה המכס

 בנמל התעופה בן גוריון.

 כ״ט בכסלו התשס״א (26 בדצמבר 2000)
 (חמ 3-2774)

 דוד שמעוני

 משנה למנהל המכס ומע״מ
 י חוקי א״י, פרק גי, עמי 2598; עייר 1947, תוס׳ 2, עמי 1282;

 ק״ת התשל״ח, עמי 430.

 אכרזה על אזור נגוע

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],
 התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
, אני מכריז על הקיבוץ  חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו'
 קליה במועצה אזורית מגילות, כאזור נגוע הואיל ומצויה בו

 מתלת הניוקסל.

 ב׳ בטבת התשס״א (28 בדצמבר 2000)

דד ניר ) עו ג ־ י 2 מ 6 ח ) 

 מנהל השירותים הוטרינריים

 שני קאדים מד׳הב לבית הדין הדתי הדרוזי לערעורים ושני
 קאדים מד׳הב לבית הדין הדתי הדרוזי.

 סייח התשמ״ה, עמי 84.

 אכרזה על אזורים החשודים בנגועים

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
 חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985', אני מכריז על מושב
 שדה יעקב, מושב כפר יהושע וקיבוץ אלונים הנמצאים
 במועצה האזורית עמק יזרעאל, כאזורים החשודים כנגועים
 הואיל וקיים חשד כי מצויה במושב בית שערים שבקרבתם

 מחלת דבר העופות.

 ה׳ בטבת התשס״א (31 בדצמבר 2000)

דד ניר ) עו ג ־ 1 2 מ 6 ח ) 

 מנהל השירותים הוטרינריים

 א׳ בטבת התשס״א (27 בדצמבר 2000)
 (חמ 3-1185)

 יוסף ביילין

י דתות  השר לענינ

 הודעה בדבר שינויים בםבום שבר עבודה שיש לו
 דין קדימה

 לפי תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ״ד-1984

 בהתאם לתקנה 38(אץ2^ לתקנות האגודות
 השיתופיות (פירוק), התשמ״ד-984 ו י (להלן - התקנות), אני
 מודיע כי חל שינוי בסכום שכר העבודה שיש לו דין קדימה

 לפי תקנה X38א(X2א) לתקנות, כלהלן:

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

 ט״ז בכסלו התשם״א (13 בדצמבר 2000)

ן בהן ) רענ ג ־ 4 3 מ 6 ח ) 

 . שר העבודה והרווחה

 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 02ו2; י״פ התשנ״ט, עמי 3182.

 הודעה על אישור מחסן טרנזיט

 לפי תקנות המכס (טיס)

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) VIII לתקנות המכס
 (טיס)', אני מודיע כי אישרתי את המחסן שבאזור התעשיה
 הצפוני לוד, גוש 3992, חלק מחלקות 29, 31, 32, 33, כשלוחה
 של מחסן הטרנזיט של תברת ממיין מסופי מטען וניטול בע״מ
 (להלן - המחסן הראשי) החל ביום ו׳ בטבת התשם״א
 (ו בינואר ו200), עד יום ט׳ בתמוז התשס״א (30 ביוני 2001),
 להחסנת טובין המיובאים בכלי טיס לנמל התעופה בן גוריון,
 עד להעברתם למחסן הראשי לשם שחרורם מפיקוח רשות
 המכס או לשם התרתם ברשימון להחסנה במחסן רשוי, הכל
 בכפוף לתנאים ולהוראות שיקבע גובה המכס בנמל התעופה

 בן גוריון.

 כ״ט בכסלו התשם״א (26 בדצמבר 2000)

) דוד שמעוני ג ־ 2 7 7 מ 4 ח ) 

 . משנה למנהל המכס ומע״מ
 י חוקי א״י, פרק ג׳, עמי 2598; עייר 947 ו, תוס׳ 2, עמי 1282;

 ק״ת התשל״ח, עמי 430.

 הודעה על אישור מחסן טרנזיט
 לפי תקנות המכס (טיס)

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) VIII לתקנות המכס
 (טיס)', אני מודיע כי אישרתי את המחסן שבאזור התעשיה
 הצפוני לוד, גוש 3990, חלקה 22 כשלוחה של מחסן הטרנזיט
 של תברת ממ״ן מסופי מטען וניטול בע״מ (להלן - המחסן
 הראשי) החל ביום ח׳ בשבט התשם״א (ו בפברואר 2001),
 ובלבד שרק טובין בלתי נתבעים שנרשמו להחסנה במחסן

 חוקי א״י, פרק גי, עמי 2598; עייר 1947, תום׳ 2, עמי 1282; ם״ח התשמ״ה, עמי 84.
 ק״ת התשל״ח, עמי 430.
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 אברזה על אזורים החשודים בנגועים תוספת

 חטיבת קרקע ששטחה כ־60.677 דונם בנחשונים,
 כמפורט להלן:

 גוש 5575, תלקות 17-9, 39, 40, 179-177, 196-191,
,41 ,38 , 3 7 , ו ; חיית 8, 18, 9 S 2 7 8 - 2 7 , 280 ,260-220 ,214-206 
,262 ,261 ,219 ,215 ,205 ,204 ,198 ,197 ,190 ,180 ,176 ,175 ,42 

.281 ,279 ,274-271 

 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום, לשם
 זיהוי בלבד ולא לשם קביעת גבולות, בתשריט מסי הפ/24/

 583 הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום בידי שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף
 רישום והסדר מקרקעין, ירושלים, ובמשרדי הממונה על
 מחוז המרכז, משרד הפנים וכל מעוניין רשאי לעיין בהם

 בשעות העבודה הרגילות.

 כ׳ בכסלו התשס״א (17 בדצמבר 2000)

) אברהם (בייגה) שוחט ג ־ מ 2 ח ) 

 שר האוצר

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

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

 מק/3507ד״, שינוי לתכנית מם׳ 3507ג.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, השטת
 הידוע כמתתם הולילנד, השטת שבין קואורדינטות אורך
 168.500-167.600 לבין קואורדינטות רותב 29.700-129.100ו;
 גוש 30170, ח״ח 3; גוש 30192, ח״ח 100, (ח״ח 97 במקור);
 גוש 30193, חלקה 36, ח״ח 13, 37; גוש 30194, חלקות 34, 36,
 ח״ח 35; גוש 30195, ח״ח 157; גוש 30461, ח״ח ו; הבל
 במסגרת מגרשים חדשים 20-1, 22, 26, 32-30, 35 ובמסגרת
A31, ,36 ,34 ,29 ,28 ,25-2321 , השטחים המסומנים במסי 

 B31, C31.ג3507שעל פי תכנית מסי ,

 עיקרי הוראות התכנית: א) הנמכת המפלס הקובע בכל
 אחד ממגרשים מסי 3 (שטת למלונאות), 18 (שטת פרטי פתוח
 מיוחד), 17-8 (אזור מגורים מיוחד ב,), והתאמתו למפלס
 הקרקע הטבעית של השטח שבתחום מגרש מם׳ 18 שעל פי
 תכנית מסי 3507ג; ב) הגדלת מספר הקומות המרבי מעל
 למפלס הקובע על פי תכנית מס׳ 3507ג, כמפורט להלן:
 הגדלת מספר הקומות המרבי מעל למפלס הקובע במגרשים
 מם׳ 8 ו־13 מ־8 קומות ל־9 קומות מגורים וקומה מפולשת:
 במגרשים מם׳ 9 ו־14 מ־8 קומות ל־10 קומות מגורים

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],
 התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
, אני מכריז על מושב י  תיים [נוסח הדש], התשמ״ה-985ו
 כפר קיש, מושב עין דור וקיבוץ גזית הנמצאים במועצה
 האזורית עמק יזרעאל, לאזורים החשודים כנגועים הואיל
 וקיים חשד כי מצויה במושב כפר קיש מחלת דבר

 העופות.

 ז׳ בטבת התשס״א (2 בינואר 2001)

) עודד ניד 3 ־ ו 2 מ 6 ח ) 

 מנהל השירותים הוטרינריים

 ם״ת התשמ״ה, עמ׳ 84.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו י (להלן - הפקודה) אני מודיע
 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרשה לחלוטין לצרכי ציבור,
 למטרת הקמת מתנה צבאי, ובי שר האוצר מובן לשאת

 ולתת בדבר רכישתה.

 מי שרשום במרשם המקרקעין כבעל הקרקע הנדונה או
 מי שיש לו טובת הנאה בקרקע זאת והוא מבקש להשמיע
 את טענותיו נגד ההפקעה, ולא רק לגבי הפיצויים בעבור
 ההפקעה, יוכל לשלות את טענותיו בכתב, בתוך שלושים
 יום ממועד פרסומה של הודעה זאת, אל הממונה הארצי על
 ההפקעות במינהל מקרקעי ישראל בירושלים, אם הוא
 מבקש להשמיע את טענותיו בעל פה, יודיע על כך בכתב,
 בתוך עשרים יום ממועד פרסומה של הודעה זאת, לממונה
 הארצי על ההפקעות במינהל מקרקעי ישראל, והועדה
 המייעצת לעניני הפקעות במינהל מקרקעי ישראל תתליט

 ותודיע לו אם יוזמן להשמיע את טענותיו בפניה.

 האמור לעיל בענין השמעת טענות נגד הפקעת הקרקע
 אינו גורע מהוראות הפקודה בענין ההפקעה או מיתר

 ההוראות בהודעה זאת.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לראש אגף
 רישום והסדר מקרקעין, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה
 זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו
 בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את
 פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע והישוב

 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי שר האוצר מתכוון לקנות
 חזקה במקרקעין האמורים, בתום חודשיים מיום פרסום
 הודעה זו ברשומוח, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשם, ושר האוצר מורה בזה שכל
 אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה

 בהם.

 עייר 943 ו, תוס׳ ו, עמ׳ 32.
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 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שב׳ בית
 חנינה, השטח שבין קואורדינטות רוחב 137.175-137.2ss לבין

 קואורדינטות אורך 172.275-172.175; גוש 30609, חלקה 91.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול קווי בנין המאושרים
 וקביעת קווי בנין חדשים בשטח חלקה ו9 בגוש 30609: ב)
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח: ג) קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך תודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1,
 קומה 4, 1 02-629681. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳

 שלומציון המלבה 1, ירושלים, טל׳ 02-6290203.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ז׳ בתשון התשם״א (5 בנובמבר 2000)

 אורי לופוליאנסקי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

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

 מקומית מס׳ מי/מק/788/א״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מבוא ביתר - גוש
 29860, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הבינוי של תכנית
 מי/788; ב) שינוי בינוי משתי קומות לקומה אחת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.3.2000 ובילקוט הפרסומים 4868, התש״ס, עמי 3112.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מטה יהודה ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו,
 ירושלים, טלי 02-6290200, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 י״ד בחשון התשס״א (12 בנובמבר 2000)

 מאיד זיזל
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מטה יהודה

 מחוז תל-אביב
 מרחב תכנון מקומי אונו

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

, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ תממ/24ו. ״ 4 ג / ק מ / מ ו כ  ת

 וקומה מפולשת; במגרשים מם׳ 10, 11, 15 ו־6ו מ־9 קומות
 ל־1ו קומות מגורים וקומה מפולשת: במגרשים 12 ו־7ו מ־0ו
 קומות ל־2ו קומות מגורים וקומה מפולשת: במגרש מם׳ 3
 מ־12 קומות ל־14 קומות: הגדלת מספר הקומות המרבי
 מתתת למפלס הקובע, במגרשים מסי 12-8, מ־2 קומות ל־4
 קומות: הנמכת גובה הבניה המרבי והקטנת מספר הקומות
 המרבי מעל למפלס הקובע בשטחי מגרשים מס׳ 6 ו־7 שעל
 פי תכנית מסי 3507ג, מ־33 קומות ל־ 31 קומות: הגבהת גובה
 הבניה המרבי במגרשים מסי 17-8 ב־1.3 מ׳ לצורך הקמת
 מעקה גג: הקטנת מספר הבנינים המרבי המותר בשטחי
 מגרשים מס׳ 17-8 (אזור מגורים מיוחד בי) מ־3 בנינים לבנין
 אחד בכל מגרש, המורכב מבניה מדורגת בקומותיו
ויה-גובהה מעליהן: ג) שינוי קווי בנין  התחתונות ומבניה רו
 צפוני ודרומי בשטחי מגרשים מסי 17-8: ד) שינוי שטחי
 הבניה המרביים המותרים במגרשים מם׳ 17-6 בלי לשנות
 את סך כל שטחי הבניה המאושרים בכל המגרשים, כאמור:
 ה) שינוי מספר יחידות הדיור המרבי המותר במגרשים מם׳
 17-6, בלי לשנות את סך כל מספר יחידות הדיור המאושר
 בשטח התבנית: ו) שינוי חלק משלבי הביצוע שנקבעו
 בתכנית מסי 3507ג, וקביעת שלבי ביצוע חדשים לבניית
 בניני המגורים בשטח התכנית: ז) ביטול חלק מהבינוי התת
 קרקעי המאושר בתחום מגרש מס׳ 18 (שטח פרטי פתוח
 מיותר) וקביעת בינוי לקומה תת קרקעית בתחום מגרש זה
 למכרז כינוסים: ח) ביטול הבינוי התת קרקעי המאושר
 בתחום מגרש מס׳ 4 (אזור דגם ירושלים בימי הבית השני)
 וצמצום שטתי הבניה המרביים המותרים בשטח זה,
 בתוצאה מכך: ט) קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן
 היתרי בניה בשטח על פי תבנית מס׳ מק/3507ד זו: י) התרת
 הוצאת היתרי בניה בשטח התבנית מכוח תכנית מסי מק/

 3507ד זו.

 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 לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו,
 קומה 4, וו02-62968. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז ירושלים, רח׳

 שלומציון המלכה 1, ירושלים טל׳ 02-6290203.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ח׳ בחשון התשס״א (6 בנובמבר 2000)

 אהוד אולמרט
 ראש עיריית ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

תאר מקומית  הודעה בדבר הפקדת תכנית מי
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מתוז ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 מק/ו750״.

 ילקוט הפרסומים 4948, י״ב בטבת התשס״א, 7.1.2001 1057



 לרבות ההקלות שניתן היה לקבל ערב הבנת תבנית זו:
 ג) במגרש המיועד לאזור מגורים א׳ ייבנה בנין מגורים
 בן 2 יח״ד + חנות למוצרי מזון: ד) קביעת קווי בנין

 במגרש מגורים אי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.6.1999 ובילקוט הפרסומים 4789, התשג״ט, עמי

.4958 

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ח׳ בתשון התשס״א (6 בנובמבר 2000)

 צבי בר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן

 מחוז חיפה
 מרתב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חיפה מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ חפ/מק/1795א״, שינוי
 לתבניות חפ/795ו וחפ/795ו תיקון מס׳ 1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, שב׳ קרית
 אליעזר.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בינוי בעת
 הוספת חלקי בנין לבנינים קיימים.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ חפ/מק/2125א״, שינוי
 לתכניות חפ/229, חפ/400ו, חפ/229ד וחפ/ו98.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, מכללת
 ויצ״ו - גוש 10826, חלקה 61, ח״ח 78, 79׳, גוש 0827ו,
 תלקות 5, 6, 25-22, 51, ח״ח 50, 52; וחלקת הדרך 75
 בגוש לא מוסדר 10827; גוש 10829, תלקות 12-10, ח״ח

.52 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי בנין: ב) שינוי
 בגובה: ג) שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית
 בלי לשנות את סך כל השטח המותר לבניה בתכנית
 בלי שהשטח בכל ייעור יגדל ביותר מ־50%: ד) הלוקה
 מחדש של השטחים הכלולים בתחום התבנית בהסכמת
 הבעלים תוך העברת חלק מהאב״צ הנמצא בחלקה 24
 בגוש 10827 בצמוד לרה׳ הרמן במושבה הגרמנית לשטח
 הסמוך לרח׳ הגנים: ה) שינוי בהוראת עיצוב הגגות

 מתכנית מאושרת חפ/981ו.

 כל זאת כדי לאפשר תוספת קומה לבנין קיים בכדי
 ליצור מקום לכיתות נוספות ולאפשר הפעלת מכללת

 ויצ״ו במיקומה החדש.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ חפ/מק/44ו2״, שינוי
 לתכניות חפ/332ו, חפ/332וג, תפ/400ו, חפ/332וט וחפ/

 מת/1273ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו - גוש
 6491, ח״ח ו, 4, 7; גוש 7185 (זמני); מגרשים 2006-2001,

.2506 ,2323-2300 

 עיקרי הוראות התכנית: תכנון מחדש של המגרשים
 בתחום התכנית כדי להסדיר את מערכת הניקוז של כבישים
 8 ו-23 על ידי: א) קביעת מתחם לאיחור וחלוקה מחדש: ב)
 קביעת מפלסי 0.00 באזור מגורים א׳ וגובה קירות אקוםטים
 לאורך רחובות שלמה המלך ובן גוריון וכפוף לבדיקת היועץ

 האקוסטי ובאישורו: ג) הרתבת שטח ציבור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.4.2000 ו ובילקוט הפרסומים 4876, התש״ס, עמ׳ 3386.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם, טל׳ 5193333-
 03, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו, רח•
 סוקולוב 13, קרית אונו, טל׳ 03-5311245, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 י״א בחשון התשם״א (ו בנובמבר 2000)

 דוד בירגבאום
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אונו

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תבניות מקומיות

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

 (1) ״תכנית מפורטת מקומית מם׳ רג/מק/993/א״, שינוי
 לתכנית רג/993 על כל תיקוניה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח׳
 הרכסים - ג1ש 6158, הלקות 181, 826-820; גבולות
 התכנית: בצפון - חלקות 827 (רח׳ הרכסים), 1332,1276,
 58ו-160, 1303, 164-162, 1255, 66ו, 80ו בגוש 58ו6,
 בדרום - תלקות 167, 1511, 532ו, 70ו, 6ו3ו, 175-172,
 1440, 177, 178, 426ו בגוש 58ו6, במזרה - הלקה 835

 בגוש 58ו6, במערב - דרך בן גוריון.

 עיקרי הוראות התבנית: עריכת טבלת הקצאות מפורטת
 בהתאם לתכנית מם־ רג/993, הכוללת איחוד וחלוקה
 מחדש בלא הסכמת הבעלים, והסדרת ההקצאה

 והרישום של המגרשים החדשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ביום
 13.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4905, התש״ם, ,עמי 4340.

 (2) ״תכנית מפורטת מקומית מס׳ רג/מק/1101״, שינוי
 לתכנית רג/340 על כל תיקוניה.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח׳ שז״ר 4
- גוש 79ו6, חלקות 204, 386 (חלק): גבולות התבנית:
 בצפון - חלקה 203, בדרום - חלקות 273, 274, במזרח -

 רח׳ שדר, במערב - ח״ח 385, 386.

 עיקרי הור!אות התבנית: א) איחוד וחלוקה של הקרקע
 בלא הסכמת הבעלים ובלבד שאין שינוי בשטח הכולל
 של כל ייעוד קרקע: ב) זכויות הבניה יהיו בלא שינוי,
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 04-8616261, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 חי בחשון התשס״א (6 בנובמבר 2000)

 עמרם מצנע
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 תיקון הודעה בדבר הכנת תכנית

 נמסרת בזה הודעה בדבר תיקון תחום תכנית חד/מק/
 764(0 אשר מהווה שינוי להודעה שפורסמה בעיתונים ביום
 6.8.1999 וברשומות ביום 7.9.1999 בהתאם לסעיפים 77 ו־78

 לחוק התכנון !הבניה, התשב״ה-965ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, שד׳ מנחם
 בגין - גוש 10008, חלקות 61-55, 7ג1-ג14, 197-195, 206,
 227-208, 282-262, ח״ח 166-162, 171-168, 191-187, 193,
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 עיקרי הוראות התכנית: הכנת תכנית בינ1י בהתאם
 לתכניות המאושרות.

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

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

 תד/מק/848ד״, שינוי לתכניות הד/848 וחד/450.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, רח׳ העליה
 השניה פינת רח׳ הגיבורים - גוש 10034, תלקות 5ו2, 6ו2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי תלוקת שטחי הבניה
 המותרים בתכנית אחת, בלי לשנות את סך כל השטח
 הבולל המותר לתכנית אחת: ב) הגדלת מספר יחידות הדיור
 במגרש בלא להגדיל את שטח הבניה המותר לשטחים
 עיקריים׳, ג) שינוי בקווי הבניה והמרווח בין הבנינים
 המותרים בתכנית חד/848, לבניה החדשה בלבד ושינוי קו
 בנין המסומן בתשריט בקו אדום מקווקו לבנינים קיימים: ד)
 הוספת קומה על הבנין הקיים בחלקה 216 ושימי בתכסית

 קרקע: ה) סימון מבנים להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.10.1998 ובילקוט הפרסומים 4706, התשנ״ח, עמי 964.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה, רח׳ הלל יפה 9, חדרה, טל׳ 6303728-
 06, ובן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה, טל׳ 04-8616261, ובל מעוניין
 רשאי לעיין בה, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ט׳ בחשון התשס״א (7 בנובמבר 2000)

 ישראל סדן
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חדרה

 עיקרי הוראות התכנית: חיפה - גוש 10730, חיית 6-1,
 ו23-2, 38, 57, 62-60; גוש 0737ו, חיית 5, 25-22.

 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך בתוואי מאושר
 בתבנית בת תוקף וזאת כדי לשפר את הנגישות לתחנת

 הרכבת ולחוף הים.

 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 00 ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. ניתן לעיין בתכנית
 במשרדי המחלקה לתכנון העיר, בנין הסיטי סנטר, שר׳ בן
 גוריון 6, חיפה, או במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה, ת־ד 4811, דחי חסן שוקרי 14, חיפה 31047. המתנגד
 ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה 048ו3,

 טל׳ 8616252 - 04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הכנת תבנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה, החליטה בישיבתה מסי 41 מיום 2.10.2000 על
 פרסום הודעה לפי סעיף 77 לחוק, על הכנת ״תכנית מס׳

 חפ/מק/030זב״.

 השטחים הכלולים בתבנית המוצעת: גוש 0807ו,
 חלקות 54-52, 60-55, ח״ח 124; גוש 10909, ח״ח 24, 64.

 מטרת התכנית: הסדרת והרתבת קטעים של רח׳
 מחניים ורח׳ ויוונית.

 תוקף ההודעה: של1ש שנים מהפרסום ברשומות.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ז, בדבר א.ישור ״תכנית מיתאר

 מקומית חפ/מק/826וג״, שינוי לתכנית חפ/826ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: היפה, ברובע
 האומנים בשולי ואדי סאליב, רח׳ מעלה השחרור 19 - גוש
 10841, חלקה 37 בגוש מוסדר: ח״ח 62 ו־74 בגוש מוסדר

 חלקות דרך: לא מוסדר ח״ח 68.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות אדריכליות
 לענין המעטפת, במטרה להקים חדר מדרגות, להתקין
 מעלית, מרהבים מוגנים ולהסדיר גישה למבנה ולנכסים

 הגובלים: ב) תוספת שטח בניה וקומה אחת חלקית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4881, התש״ס.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה, טלי
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 (2) ״תכנית מס׳ מק/ענ/552״, שינוי לתכנית מס׳ ג/1009.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג׳ת - גוש 8826,
 חלקה 37 (חלק).

 עיקרי הוראות התכנית: K) שינוי בקו בנין: ב) שינוי
 הוראות בדבר בינוי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, 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 עירון, ת״ד 241, עארה 30025, טלי
 06-6351789. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, טלי
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 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״א בחשון התשס״א (11 בנובמבר 2000)

 זבי אגבריה
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

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

 ולבניה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/967״, שינוי לתבנית
 ש/23/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה - גוש
 10206, חלקה 53.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת המגרש ל־3 חלקות
 מוצעות בהסכמת הבעלים: ב) הקטנת גודל מגרש
 מינימלי לשתי יחידות דיור ל־0.9 דונם במקום 1.0
 דונם: ג) הקטנת גודל מגרש מינימלי ליחידת דיור אחת
 ל־0.5 דונם במקום 0.6 דונם: ד) הקטנת גודל מגרש
 מינימלי 0.078 דונם במקום 0.6 דונם במגרש 53/1 אשר
 כולל בתוכו מקלט ציבורי קיים. במגרש זה לא תותר
 בניה חדשה כלשהי: ה) קביעת קו בנין אחורי 4 מ׳
 במקום 6 מי, למגרשים 53/2 ו־53/3: ו) קביעת קו בנין
 קדמי 4 מ׳ במקום 5 מ׳ במגרש 53/3 שאינו גובל בכביש:
 ז) קביעת קו בנין צדדי במגרש 53/2 אפס במקום 4 מ׳
 ובמגרש הגובל 53/3 קו בנין קדמי אפס במקום 5 מ׳: ח)
 קביעת קו בנין קדמי 2.40 מ׳ ו־3.70 מ׳ לחלקה 53/1
 למבנה קיים בלבד: ט) קביעת קו בנין אחורי וצדדי 0 מ׳
 למבנה הקיים במגרש 53/1 אשר כולל בתוכו מקלט
 ציבורי קיים, במגרש זה לא תותר בניה חדשה כלשהי:

ת עד ,!/״!1 בשטחי הבנין המותרים. פ ס ו  י) ת

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/979״, שינוי לתכנית
 ש/23/א.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

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

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מק/מכ/601״, שינוי לתכניות
 מכ/189 ומכ/201.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נשר, רח׳ התשבי
 24 - גוש 11230, ח״ח 2ו: מגרש 77.

 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת בניה קיימת (יחידת
 דיור אחת בלבד): א) שינוי הוראות בדבר קווי בנין
 מותרים: ב) הגדלת מספר הקומות המותר בבנין מ־2
 קומות ל־3 קומות ותוספת שטח עיקרי 6% משטח

 המגרש.

 (2) ״תכנית מתאר מקומית מק/מכ/604״, שינוי לתכנית מכ/
 167 - ג/1059.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נשר, רח׳ השושנים
 47 - גוש 85 ו 1 ו, ח״ח 55.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין קדמי הקבוע
 בתכנית.

 כל 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 תכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, מגדל
 הנביאים, קומה 7, רח׳ כורי 2, חיפה 33093, טל׳ 8676296-
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 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״א בחשון התשס״א (11 בנובמבר 2000)

 מרדכי עמר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאד

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

 לתכנון ולבניה עירון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תבנית מס׳ מק/ענ/496״, שינוי לתכנית מס׳ ג/569א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כפר קרע - גוש
 32ו12, חלקה 26.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה חדשה של החלקה
 הנ״ל בלא הסכמת בעלים: ב) הקטנת קו בנין.
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 ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שיקרי 11, חיפה, טל׳ 8616252-
 04, ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ב בחשון התשס״א (26 בנובמבר 2000)

 איתמר בר עזר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שומרון

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי יבנה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יבנה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי יב/מק/

 4/133״, שינוי לתבניות זמ/600 ויב/133.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה - גוש 4941,
 ח״ח 76.

 עיקרי הוראות התכנית: מתן אישור לגג קונזולי סביב
 מבנה הקיוסק הקיים בשטח של 64 מ״ר בלי להגדיל את

 שטח הקיוסק המאושר שגודלו 12 מ״ר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה יבנה, שדי דואני 3, יבנה,
 טלי 08-9453383. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, קרית

 הממשלה, 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.

 כ״א באלול התש״ס (21 בספטמבר 2000)

 צבי גוב ארי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יבנה

 ; מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

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

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/1/16/2000״, שינוי לתכניות
 פת/224ו/2, פת/2000 ופת/5/1224.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה - גוש
 10223, חלקה 29.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחור וחלוקה לחלקה 29
 בהסכמת הבעלים-, ב) הקטנת גודל מגרש מינימלי לשתי
 יחידות דיור ל־0.8 דונם במקום 1.0 דונם: ג) הקטנת
 גודל מגרש מינימלי ליחידת דיור אחת ל־0.5 דונם
 במקום 0.6 דונם: ד) הקטנת קו בנין אחורי מ־6 מ׳ ל־4

 מי: ה) תותר תוספת של עד 6% משטחי הבניה.

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ ש/מק/ו00ו״, שינוי לתכניות ש/
 500 וש/500/א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: פרדס־חנה-כרכור
- גוש 10121, ח״ח 8; מגרש ח׳ בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי הבנין של
 המגרש.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה השומרון, רח׳ המייסדים 52, זכרון
 יעקב, טל׳ 06-6305522. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי

 1ו, חיפה, טלי 04-8616252.

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

 העובדות שעליהן היא. מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

 נמסרת בוה הודעה, בהתאם לסעיף ד 11 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ ש/מק/865״, שינוי לתבנית
 ש/490/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור עקיבא - גוש
 10614, ח״ח 1; מגרשים 26 ו־28 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין אחורי למבנה
 קיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.2000ו ובילקוט הפרסומים 4905, התש״ם, עמ׳ 4343.

 (2) ״תבנית מפורטת מסי ש/מק/871״, שינוי לתכנית
 ש/522.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה - גוש
 10215; מגרשים 95-93 וי״ב בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים
 בלא הסכמת הבעלים: ב) תוספת יחידות דיור במגרש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4905, התש״ס, עמי 4343.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שומרון, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
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 (1) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/12/2003״, שינוי לתכניות
 פת/2000, פת/במ/1/2003 ופת/במ/2003.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רת׳
 יסוד המעלה - גוש 6360, ח״ח 9; גוש 6363, ח״ח וו, 12;

 מגרש 35 בשלמותו מתכנית פת/2003/ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ׳בינוי על ידי שינוי
 בהעמדת המבנה; ב) תוספת 2 קומות, מ־4 קומות ע״ע
 ל־6 קומות ע״ע: ג) תוספת מספר יחידות דיור, מ־18
 יח״ד ל־29 יח״ד בלא הגדלת סך הכל השטחים למטרות

 עיקריות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.5.2000 ובילקוט הפרסומים 4892, התש״ס, עמ׳ 3922.

 (2) ״תבנית מיתאר מס־ פת/מק/23/179״. שינוי לתכניות
 פת/2000 1פת/5/179.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, שכ׳
 נוה עוז, רח׳ הצייר עבי שור 30 - גוש 6372, חלקות 40,

 115; מגרש 10 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין לצד מערב
 (לשצ״פ) מ־3 מ־ ל־2 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.5.2000 ובילקוט הפרסומים 4892, התש״ס, עמי 3921.

 (3) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/261ו/32״, שינוי לתכניות
 פת/2000, פת/3/1002ב ופת/במ/14/2000.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רת׳
 הבעש״ט 59 - גוש 6389, תלקה 09 ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יח״ד מ־10
 יח״ד ל־4ו יח״ד בלא שינוי בסך כל השטחים למטרות
 עיקריות: ב) שינוי בקו בנין צדי מ־4 מי ל־3.6 מ׳ ל־4
 קומות ראשונות ו־4.5 מ׳ במקום 5 מ׳ בקומה תמישית

 חלקית: ג) שינוי בקו בנין אחורי מ־6 מ׳ ל־5.4 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.2.2000 ובילקוט הפרסומים 4864, התש״ס, עמי 2946.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתת תקוה, ובמשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה, טל׳
 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ד בתשרי התשס״א (23 באוקטובר 2000)

 יצחק אוחיון
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתה תקוה

 מרתב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
ה המחוזית לתכנון ד ע ו  לתכנון ולבניה נתניה ובמשרדי ה
 ולבניה מהוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

ו ונת/7/400. /ש/  נת/מק/229/ו7״, שינוי לתכניות נת/00ו

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: פתח תקוה, כביש
 40 - רח׳ הירקונים - גוש 6348, חלקות 39, 51, 52, 72,

 74, 76: גוש 6349, תלקות 26, 48, 61, 66, 67.

 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרכים, אשר נקבעו
 בתכנית ברת תוקף.

 (2) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/233 ו/28״, שינוי לתבניות
 פת/2000 ופת/6/1233.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳
 הא1דם 9, 11, רמת סיב - גוש 6393, הלקות 207, 208.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי חלוקת שטחי הבניה
 המותרים בתבנית בלי לשנות את סך כל השטת הכולל

 המותר בתכנית.

 (3) ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/37/1207״, שינוי לתבניות
 פת/2000 ופת/9/1207.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רת׳ בר
 אילן 25 - גוש 6400, חלקה 253.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר קומות מ־2
 קומות + עליית גג ל־3 קומות: ב) הגדלת מספר יה״ד
 מ־7 יח״ד ל־24 יח״ד בלא הגדלת סך כל השטח
 למטרות עיקריות: ג) הבלטת גזוזטראות: ד) חובת חניה

 תת קרקעית בתחומי המגרש.

 (4) ״תבנית מיתאר מסי פת/מק/67/1209״, שינוי לתכניות
 פת/17/1209 ופת/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳
 רוטשילד 26 ורח׳ שילר - גוש 6375, חלקות 3, 155.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי חלוקת שטחי הבניה
 המותרים בתבנית בלי לשנות את סך כל השטח הכולל
 המותר לבניה בתבנית: ב) הגדלת מספר יחידות דיור
 מ־9ו יח״ד ל־28 יח״ד בלא הגדלת סך כל השטתים
 למטרות עיקריות: ג) שינוי קווי בנין לחזית רח׳
 רוטשילד 7 מ׳ בקו הבנינים הקיים: ד) שינוי הוראות
 בדבר בינוי מ־6 ע״ע + שביעית חלקית ל־7 ע״ע +

 חדרים על הגג.

 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 תבנית, 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 פתח תקוה, רת׳ העליה השניה ו,
 פתה תקוה, טל׳ 03-9052284. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז המרכז, שד׳

 הרצל ו9, רמלה, 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 פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, אזור
 תעשיה חדש, רח׳ סחרוב 12 - גוש 6097, חלקות 127, 128.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בינוי בתכנית
 מפורטת לתחנת תידלוק דרגה ;*׳.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.12.1999 ובילקוט הפרסומים 4839, התש״ס, עמי 2061.

 י״ח באלול התש״ם (18 בספטמבר 2000)

 דב גזית
 המנהל הכללי

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תבנית מיתאר מסי רח/מק/

 1/2102/א/2״, שינוי לתכנית רח/במ/1/2102/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות - גוש
 3700, ח״ח 97, 156; מגרשים 74 ו־76 בשלמותם מתכנית במ/

 1/2102/א.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש
 בהסכמת הבעלים: ב) שינוי בקו בנין צדדי בין מגרשים 76
 ו־74, קו בנין למגרש 74 שונה מ־2.5 מ׳ ל־0 מ׳ וקו בנין
 למגרש 76 שונה מ־2.5 מ׳ ל־5.0 מ׳ בלא שינוי בזכויות

 הבניה או בל הוראה אחרת.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ בילי׳ו 2,
 רחובות, טל׳ 08-9392293. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91,

 רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י׳ בחשון התשס״א (8 בנובמבר 2000)

 יהושע (שוקי) פורר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רחובות

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 !הבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון ובמשרדי ה1עדה המחחית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳

1063 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, מרכז
 העירלרח׳ יהודה הלוי 39 - גוש 8260, ח״ח 08ו: מגרש מס׳ ו

 בשלמותו מתכנית 229/ו5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת יח״ד: ב) הקטנת קו
 בנין עדרי: ג) תוספת שטח עיקרי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי! להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה,
 טלי 09-8603170. 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

 העוב4־ות שעליהן היא מסתמכת

 ח׳ בחשון התשס״א (6 בנובמבר 2000)

 ש. שר
 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה נתניה

 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

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

 ק/מק/3262״, שינוי לתכנית ק/25.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם - גוש
 8878, ח״ח 44-42, 46.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה למגרשים
 בהסכמת הבעלים: ב) קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.11.1999 ובילקוט הפרסומים 4819, התש״ם, עמי 1072.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, טל 08-9270170, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ו׳ בתשרי התשס״א (5 באוקטובר 2000)

 דבי ציון
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קסם

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

ית מיתאר  הודעה בדבר אישור תכנ

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

ת רצ/4/1£8. י נ פ ת  רע/מק/48ו/15/4״, שינוי ל

 ילקוט הפרסומים 4948, י״ב בטבת התשם״א, 7.1.2001



 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה, טל׳
 08-9788444, ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט׳ בחשון התשס״א (7 בנובמבר 2000)

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

 מרתב תכנון מקומי הדרים

ר אישור תבניות מפורטות ג ר  הודעה ב

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

 (ו) ״תכנית מפורטת מם׳ הר/מק/20/9/600/א/13״, שינוי
 לתכניות הר/20/9/600/א והר/מק/20/9/600/א/10.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח׳
 נורית 2, רח׳ סנונית - גוש 6453, חלקה 28, ח״ח 7 ו־59;
 מגרשים 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 77,

 10 ו, 111.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יתירות
 במגרש מסי 77 בגוש 6453 מ־6 יחידות ל־9 יחידות בלא
 שינוי בשטחי בניה: ב) שינוי בקו בנין צדדי במגרשים

 110, 111 בגוש 6453 מ־3 מ׳ ל־0 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.8.2000 ובילקוט הפרסומים 4909, התש״ס, עמ׳ 4484.

 2) ״תבנית מפורטת מס׳ הר/מק/5/600/א/4״, שינוי לתכנית
 הר/במ/5/600א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: הוד השרון - גוש
 6455, חלקה ו33.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול חלוקה קיימת -
 איחוד חלקות בלא שינוי בסך כל שטחן: ב) תוספת יח״ד
 על השתיים הקיימות, בלא הגדלת סך השטחים
 למטרות עיקריות ולמטרות שירות (במקום יחידה על
 מגרש בבל אחד משני המגרשים, מוצעות: יחידה
 בודדת ושתי יחידות צמודות, על מגרש אחד, שאוחד

 משני המגרשים הנ״ל).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.3.2000 ובילקוט הפרסומים ו488, עמי 3482.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים, רח׳ בני ברית 7, הוד השרון, טלי 09-7406608, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ בתשרי התשם״א (3 באוקטובר 2000)

 ישי פוטש
ת י מ ו ק מ ה ה ד ע ו ש ה א ב ו ש ו  י

 לתכנון ולבניה הדרים

 שד/מק/10/1002א8״, שינוי לתכניות שד/0/1002ו/א/2,
 שד/1000 ושד/1000/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צור יגאל - ג1ש
 7577, חלקה 6: מגרש 1512 בשלמותו מתכנית שד/10/1002/

 א/2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) התרת בניית בריכת שחיה
 פרטית לפי הוראות תכנון, תפעול, בטיתות, בריאות ואיכות
 סביבה נאותים: ב) קביעת הנחיות ותנאים להוצאת היתר

 בניה לבריכה הנ״ל.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון, ת״ד 62, דואר
 הוד השרון, טלי 09-7476024. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳

 הרצל 91, רמלה, טל׳ 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 דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

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

 (ו) ״תכנית מפורטת מסי שד/מק/284ו/4״, שינוי לתכנית
 שד/284ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירקונה - גוש
 6450, ח״ח 2 ו.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים
 בהסכמת בעלים ובלבד שאין שינוי בשטה הכולל של

 כל ייעוד קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.9.2000 ובילקוט הפרסומים 4928, התשס״א, עמי 98.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ שד/מק/002ו/0וא6״, שינוי
 לתכניות שד/1000, שד/1000/ב 1שד/במ/002ו/10/א.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: צור יגאל -. גוש
 7577, חלקה 16.

 עיקרי הורא1ת התכנית: א) התרת בניית בריכת שחיה
 פרטית לפי הוראות תכנון, תפעול, בטיחות, בריאות
 ואיכות סביבה נאותים: ב) קביעת הנחיות ותנאים

 להוצאת היתר בניה לבריכה הנ״ל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.6.2000 ובילקוט הפרסומים 4902, התש״ס.

 התכניות תאמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון, ובמשרדי הועדה המחוזית

 1064 ילקוט הפרסומים 4948, י״ב בטבת התשס״א, 7.1.2001



 os-9302051. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית

 הממשלה, 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.

 ט״ז בחשון התשס״א (4ו בנובמבר 2000)

 בני ודרדיו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה המרכז

 מרחב תכנון מקומי חוף השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הפקדת ״תכנית מפורטת
 מקומית מסי חש/מק/8/5״, שינוי לתכניות מפורטות תש/1/5,

ג וחש/5/5.  תש/5/

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בית יהושע
- גושים 7956-7954, 8022, 8023; שטח התכנית: 1,141

 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הנתיות להקמת
 בריכות שחיה פרטיות במושב; ב) הבטחת תנאי בריאות
 ואיכות סביבה נאותים בעת הקמת בריכת השהיה: ג)
 קביעת הוראות תפעול לבריכות השחיה הפרטיות ועמידה

 בתנאי תברואה.

 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 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים
 60990, טל׳ 09-9596505, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רה׳ הרצל 91,

 רמלה, טל־ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ז בחשון התשס״א (14 בנובמבר 2000)

 אהרון בז׳רנו
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תוף השרון

 מרתב תכנון מקומי לב השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ז, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב השרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תבנית מסי צש/מק/12/22-8״,

. א 5 4 / נ - 0 / ק מ / ש  שינוי לתכנית צ

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתרמן ולבניה המרכז ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תבנית מפורטת מסי ממ/מק/

 11/3098״, שינוי לתכניות ממ/במ/3098 וממ/מק/2/3098.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל -
 גוש 6392, חלקות 47-45.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה חדשה בלא הסכמת
 בעלים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין;או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז, רה׳ גליס 9, פתח
 תקוה, טל׳ 03-9302051. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל ו9,

 קרית הממשלה, רמלה, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי המרכז

 t הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

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

 ולבניה מחוז מרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מס׳ ממ/מק/4143״, שינוי לתכניות ממ/
 4031 ושד/23/534.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: סביון - גוש 6722,
 חלקה 31.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין למגרש טניס.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי ממ/מק/3072/ב/5״, שינוי לתכניות
 ממ/3072/ב/2, ממ/במ/3072/ב וממ/מק/3072/ב/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל -
 גוש 6191, חלקה 11.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד תלקות בהסכמת
 הבעלים בלי לשנות את סך כל השטח המיועד

 למגורים, ביחס לתכניות קודמות.

 כל 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 תכנית, וכץ כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
ס 9, פתח תקוה, טל• י ל  המקומית לתכנון ולדניה המררז, רח׳ נ
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 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בגין לכביש ארצי
 מסי 41 למעט תחנת תדלוק על פי תמ״א/3.

 (2) ״תכנית מיתאר מס׳ בר/מק/52 ו/14 ״, שינוי לתכנית בר/
.152 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בית תנן - גוש
 3742; מגרש 40.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי קטע מקו בנין חזיתי
 למגורים מ־5 מ׳ לקו בנין כמסומן בתשריט: ב) שינוי
 קטע מקו בנין צדדי למגורים מ־3 מי לקו בנין כמסומן

 בתשריט.

 (3) ״תכנית מיתאר מסי בר/מק/68/353״, שינוי לתכניות בר/
 4/353 ובר/38/353.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עשרת - גוש 4985:
 מגרש 26.

 עיקרי הוראות התבנית: הקטנת קו בנין חזיתי לסככת
 רבב מ־3 מ׳ ל־0 מי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר 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 שורקות, דואר גבעת ברנר 60948,
 טלי 08-9412991, 08-9412714. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית

 הממשלה, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י׳ בחשון התשס״א (8 בנובמבר 2000)

 משה קזולד!

 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, התשכ״ה-965ז, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

5- 180/1״. מק/  (ו) ״תכנית מפורטת מסי הצ/

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל מונד - גוש
 7790, ח״ח 45; מגרשים 500 ומ״ה בשלמותם.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים
 בהסכמת בעלי הקרקע בלא שינוי בשטח הכולל של כל
 ייעוד קרקע-, ב) שינוי קו בנין קדמי לכיוון דרך מ־10 מ׳
 ל־5 מי; ג) שינוי בגודל מגרשים שעליו מותר להקים

 בנין בלא שינוי בזכויות על פי הצ/במ/302/1-5.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי הצ/מק/230/1-4״, שינוי לתכניות
 הצ/130 והצ/16/1-4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תנובות - גוש
 7876, ח״ח 92.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי של הוראות לפי תכנית
 בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.

 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 לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון, צומת בני דרור,
 דואר תל מונד 40600, טלי 09-7962205-6. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 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 לב השרון

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
/2 -0 במ/  מקומית מסי צש/מק/52/2-0א״, שינוי לתכנית צש/

.52 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חרות - גוש 7748;
 מגרשים 120-1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) פירוט הוראות בניה לחניית
 רבב פרטי במגרשי המגורים: ב) קביעת דגמים שונים

 למבנים לחניה: ג) קביעת קווי בנין למבנים הנ״ל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4656, התשנ״ח.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב השרון, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ג בתמוז התש״ס (16 ביולי 2000)

 יצחק ישועה

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב השרון

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר הפקדת תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי בר/מק/1/148״, שינוי לתכניות בר/
 148 ומש״מ/88 (בר).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה, תחנת גלים-
 ניר גלים - גוש 464, חלקה 23.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן יהודה - גוש
 8017, ח״ח 2, 3, 46; מגרשים 2042 (דרך), 2093 (דרך), 2094-

 2096, 00-2097ו2, ו־2108-2102 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש
 במגרשים 00-2097ו2, בהסכמת בעלי הקרקע: ב) הגדלת
 מספר יח״ד בתחום התכנית מ־28 יח״ד ל־32 יח״ר, סך הכל
 32 יח״ד בתחום התכנית: ג) שינוי גודל מגרש מינימלי
 לבניית בית דו משפחתי באזור מגורים א׳ מ־750 מ״ר ל־600
 מ״ר: ד) שינוי בקו בנין קדמי ברח׳ ההדרים מ־0ז מ׳ ל־5 מי,
 שינוי נקודתי של קו בנין קדמי ברח׳ הרקפות מ־5 מ׳ ל־4 מ׳
 ושינוי נקודתי של קו בנין מזרחי לשביל במגרש 2174 מ־8 מ׳
 ל־4 מי: ה) חלוקת זכויות הבניה למטרות עיקריות בין מגרשי
 המגורים בתחום התבנית, בלא שינוי בסך הבל של המטרים
 המרובעים המותרים לבניה: ו) שינוי תכסית הקרקע מ־0/30°
 ל־35%: ז) קביעת בינוי מנחה עקרוני, הוראות ותנאי בניה
 בתחום התכנית ושינוי הגובה המרבי לשיא גג משופע

 מ־8.5 מ׳ ל־ 9 מי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.5.2000 ובילקוט הפרסומים 4892, התש״ס, עמי 3923.

 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, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בתשרי התשס״א (10 באוקטובר 2000)

 יצחק שאולי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שרונים

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ג/  ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ טה/מק/

 2/6847״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש
 15040, חלקה 286.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת החלקה הנ״ל לשני
 מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע: ב) שינוי בקווי בנין צדדיים
 בין שני המגרשים המחולקים בהתאמה לבניה קיימת

 במגרש ועד קו בנין 0.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי 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 טבריה, טבור הארץ, ת״ד

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדימה - גוש
 8036, חלקה 46.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקה מחדש בין
 מגרש 2327 ובין מגרש 2372 בסמכות ועדה מקומית: ב)
 הגדלת מס׳ יחידות הדיור המותרות במגרש 2373 מיח״ד
 אחת ל־2 יח״ד בלי להגדיל את סך כל השטחים
 למטרות עיקריות ושירות במגרש, סך הכל 3 יח״ד
 בתחום התכנית: ג) שינוי קווי בנין: ד) קביעת בינוי

 עקרוני על מגרש 2373.

 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, ובן 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 שרונים, רח׳ הצורן 6, אזור
 התעשיה פולג, נתניה, טל׳ 09-8636017. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 9788444-
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר אישור תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
מק/  והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מם׳ הצ/

 287/1-1״, שינוי לתכנית הצ/22ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן יהודה - גוש
 4ו80, חלקה 78: ח״ח 101.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יח״ד מ־1
 יח״ד ל-*2 יח״ד בלא הגדלת סך כל השטחים: ב) מתן הקלה
 של 6% באחוזי הבניה שנקבעו בתכנית הצ/122: ג) הקטנת
 גודל מגרש מינימלי למגרש דו משפחתי מ־750 מ״ר ל־568
 מ״ר: ד< שינוי בקו בנין קדמי מ־5 מ׳ ל־4 מי: ה) קביעת
 הוראות והגבלות בניה: ו) קביעת בינוי מנחה בשטח

 התכנית ושינוי תכסית הקרקע מ־30% ל־35%.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.3.2000 ובילקוט הפרסומים 4881, התש״ם, עמי 3485.

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

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

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

-27/1 וד״. ו  הצ/מק/
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 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנק או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך ,60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה, שד׳ הגעתון 9ו,
 נהריה, טל׳ 04-9879846, 04-9879850. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה,

 בכתובת כמפורט לעיל.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נהריה

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

 והבניה, התשכ״ה-1965. בדבר אישור תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס• ג/נה/מק/26״, שינוי לתכניות
 ג/ו85, ג/במ/03ו וג/10715.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש
 18208, ח״ח 247.

י קווי בנין (הקטנת קווי ו נ ׳שי  עיקרי הוראות התכנית:
 בנין) הקבועים בתכנית ג/10715.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4903, התש״ס, עמי 4268.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/נה/מק/29״, שינוי לתכניות
 ג/במ/03ו וג/5ו07ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש
 18150, חלקה 31, ח״ח 113, 14 ו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין (הקטנת קווי
 בנין) הקבועים בתכנית ג/5ו07ו.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4913, התש״ס, עמ׳ 4560.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה, שד• הגעתון 19, נהריה, טל׳ 9879846-
 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ח בחשון התשס״א (26 בנובמבר 2000)

 דוד קדוש
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נהריה

 מרתב תכנון מקומי עפולה

ית מפורטת  הודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנ
 נמסרת בזה הודעה בדבר תיקון טעות בהודעה בדבר
 הפקדת ״תכנית מפורטת עפ/מק/גבת/1/220״, שפורסמה

 בעיתונות ובילקוט הפרסומים 4926, התשס״א, עמי 42.

 בפירוט השטתים הכלולים בתכנית נשמט מנוסח
 הפרסום ״גוש 16725, ח״ת 5ו״.

 508, טלי 06-6739555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית,

 טלי 06-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ב׳ בחשון התשס״א (ו3 באוקטובר 2000)

 בנימין קריתי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה

 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר ביטול אישור תבנית מפורטת
 והודעה מתוקנת בדבר אישורה

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית
 מפורטת מס׳ טה/מק/6/2855 שפורסמה בעיתונים ביום
 29.11.1998 ובילקוט הפרסומים 4790, התשנ״ט, עמי 4999
 ושפורםמה בעיתונים ביום 17.5.2000 ובילקוט הפרס1מים
 4896, התשס״א, וכי בהתאם לסעיף 17 ו לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, נמסרת הודעה בדבר אישור
 ״תבנית מפורטת מס׳ טה/מק/6/2855״, שינוי לתכנית

 ג/2855.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש
 15032, חלקה 12, ח״ח 11-8, 13, 47.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת השטח לשימוש
 למגורים: ב) קביעת דרבי גישה ופתרונות לחניה: ג) קביעת
 תנאים והוראות לבניה בשטת התכנית: ד) קביעת תבנית
 בינוי למתתם השלם לפי דרישות תב״ע ג/2855: ה) איתור
 וחלוקה מהדש על פי היעדים והסדרת המגרשים למגרשים

 בעלי צורה נוחה תכנונית.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה, רת׳ טבור הארץ, ת״ד 508, טבריה,
 06-6739555, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 ב׳ בחשון התשס״א (ו3 באוקטובר 2000)

 ציון פיניאן

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
נה/  לתכנון ולבניה נהריה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/

 מק/30״, שינוי לתכניות ג/במ/03ו 1ג/10715.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש
 18175, חלקה 110, ח״ח 55.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קווי בנין (הקטנת קווי
 בנין) הקבועים בתכנית ג/5ו07ו.

 068 ו ילקוט הפרסומים 4948, י״ב בטבת התשס״א, 7.1.2001



 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

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

 מק/גא/17/00״, שינוי לתכניות ג/4289 וג/984.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש
 12209, ח״ח 71: מגרשים ג+71/1+2 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין צדדי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4922, התש״ס, עמי 4912.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טל׳
 06-65508508, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בחשון התשס״א (9 בנובמבר 2000)

 בדיע נקר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים

 מרחב תכנון מקומי גליל עליון

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

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

 לתכנון ולבניה גליל עליון, מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מקומית מס׳ גע/מק/020״, שינוי
 לתכניות ג/ו755 וג/4917.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית הלל - גוש
 13125, חלקה 34: מגרש 33.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד מגרשים וחלוקה
 מחדשי, ב) שינוי בקווי הבנין.

 (2) ״תכנית מפורטת מקומית מס׳ גע/מק/023״, שינוי
 לתכניות ג/7551 וג/7ו49.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: בית הלל - גוש
 13125, חלקה 33; מגרש 34.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד מגרשים ותלוקת
 מגרשים מחדש; ב) שינוי בקווי הבנין.

 בל מעוניין רשאי לעיין כתכניות, 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
 המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה גליל עליון, ת״ד 90000, ראש פינה
 00ו12, טל׳ 06-6816372. המתנגד ימציא את העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית 7000 ו, טלי 06-6508508.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש של
 מגרשים: ב) הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית לצורכי

 ציבור. :

 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 בכל הנוגע לתחום התלקה הנ״ל בלבד, וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי להגיד התנגדות
 בתוך שישים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים ובילקוט הפרסומים למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה עפולה, רח׳ יהושע 47, ת״ד 2016,
 עפולה 00ו8ו, טלי 06-6520333. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד

 הפנים,קרית הממשלה, נצרת עילית, טל׳ 06-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 למען הסר ספק התנגדויות יתקבלו בבל הנוגע לגוש
 והחלקה המוזכרים לעיל בלבד ולא באשר לתחום התבנית

 כולה.

 כ״א בחשון התשס״א (19 בנובמבר 2000)
 יצחק מירון

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עפולה

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת
 מקומית מסי אג/מק/025/5070״, שינוי לתכנית מפורטת מם׳

 ג/5070.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חצור הגלילית -
 גוש 13846, ח״ח 92.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי להוראות קו בנין
 הקבוע בתכנית ג/5070; ב) תוספת של 6% בהקלה לסך כל

 שטח הרצפה המותר: ג) תוספת שטחי שירות.

 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 לבך על פי סעיף 00 ו לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, קניון הגליל
 העליון, חצור הגלילית, טל׳ 06-6800077. המתנגד ימציא את
 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז 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.
 ביית בתשון התשס־א (26 בנובמבר 2000)

 יוסי אלול

 יושב ראש הועדה המקומית
ל י ל ג ז  לתכנון ולבניה אצבע ד

 ילקוט הפרסומים 4948, י״ב בטבת התשם״א, 7.1.2001 069 ו



 הפנים, נצרת עילית, טל׳ 06-6508508, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כ״ד בחשון התשס״א (22 בנובמבר 2000)

 יאיר ארז

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תבניות מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 7/מע/מק/08/7609״, שינוי לתכנית מיתאר
 מס׳ 7609.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין מאהל - גוש
 5ל179, חלקה ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת הקרקע למגרשים
 בלא הסכמת בעלים והגדרת קווי בנין והפרשות לצורכי

 ציבור: ב) הגדרת גודל מגרש מינימלי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.4.2000 ובילקוט הפרסומים 4890, התש״ם, עמי 3876.

 (2) ״תכנית מס׳ 6/מע/מק/1/5249ו״, שינוי לתכנית ג/5249
 שבתוקף.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה - גוש
 17530, הלקה 49: מגרש 49/4.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין למגרש הנ״ל
 למתן לגיטימציה לבנין קיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.4.2000 ובילקוט הפרסומים ו486, התש״ם, עמי 2856.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית,
 טל׳ 06-6468585, ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, בניני הממשלה, נצרת עילית, טלי 06-6508508,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 י״ת באלול התש״ס (18 בספטמבר 2000)

 גנדי קי&ניס

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר

 מקומית מס׳ מג/מק/16/96״, שינוי לתכנית ג/במ/109.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלה יוסף - גוש
, ח״ח ו, 11, 2 0 - 1 , חלקות 8, 3 ש 19893 ו , ח״ח 37, 38: ג 18408 

 ו2, 22: גוש 19894, ח״ח 2, 3, 6: גוש 19896, ח״ח ו-5, 9.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ח בחשון התשם״א (26 בנובמבר 2000)

ן ולנסי  אהרו

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גליל עליון

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים מופקדת ״תבנית מפורטת מם׳ מק/

 יז/ד01/365״, שינוי לתכנית מיתאר ג/ד365.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם - גוש
 04ווו, חלקות 62, 63.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בשטח
 חקלאי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניח, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, 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 יזרעאלים, מועצה אזורית
 עמק יזרעאל, ת״ד 90000, עפולה 18120, טלי 06-6520038.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

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

 יז/מק/03/3364״. שינוי לתכנית מיתאר 3364.

 השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: מנשית זבדה -
 גושים ד49ד1, 17499, חלקות בתחום תכנית 3364.

 עיקרי הודאות התכנית: הגדלת התכםית המותרת
 באזור המגורים מ־33% ל־45% בלא שינוי באחוזי הבניה

 הקיימים על פי תבנית 3364.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.8.2000 ובילקוט הפרסומים 4924, התשנ״ט, עמי 5003.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המק1מית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל, ת״ד
 90000, עפולה 20ו8ו, טלי 06-6520038 וכן במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, משרד

׳א, 7.1.2001  1070 ילקוט הפרסומים 4948, י״ב בטבת התשס׳



 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן 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 משגב, אזור תעשיה
 תרריון, ד״נ משגב 20179, טל׳ 02ו04-9990. המתנגד ימציא
 את ההעתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מתח הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, 7000 ו, טל׳

.06-6508508 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה בחשון התשס״א (22 בנובמבר 2000)

 אריק רז

 יושב ראש הועדה המקומיר
 לתכנון ולבניה משגב

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ד,-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 4/מק/

 2093״, שינוי לתבנית 4/במ/02ו.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכ׳
 שמשון, רח׳ עמיעוז - גוש 1727, חיית 16, 17; גוש 1728, ח״ח

 87: מגרשים 11 ו־2ו בשלמותם מתכנית 4/במ/102.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איתוד מגרשים מסי 11, 12;
 ב) שינוי בקווי בנין: ג) הגדלת מספר יח״ד; ד) שינוי

 בהנחיות הבינוי.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי 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 אשקלון, מרכז נפתי,
 אשקלון, ת״ד 9001, טל׳ 6770111 - 07. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, שד׳ יצחק רגר 23, ת״ד 68, באר שבע, טל׳ 6296414-

.07 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אשקלון
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 4/מק/2096״, שימי לתבנית 4/מק/2054.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי לזכויות והגבל1ת בניה
 (קווי בניה).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.2.1997 ובילקוט הפרסומים 9ו45, התשנ״ז, עמי 3335.

 המכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, משרדי הממשלה,
 טל׳ 06-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כ״א בחשון התשס״א (19 בנובמבר 2000)

 אבי קדמפה

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל

 מרתב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי מופקדת ״תכנית מס׳ מנ/מק/

 18-99״, שינוי לתכנית מיתאר ג/912.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש חלב - גוש
 14109, הלקה 43 בשלמות׳, שטח התכנית: 0.621 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות קווי הבנין:
 שינוי קו בנין מ־2 מ׳ ל־ ו מ׳ בכל צד בחלקה הנ״ל.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, מעלות, רח׳

 הארזים 131, מעלות.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ג׳ בתשרי התשס״א (2 באוקטובר 2000)

 שלמה בווובוט
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי

 מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה משגב מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מס׳

 מש/מק/2/6817״, שינוי לתכנית ג/6817.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלה צביה -
 ג1ש 19255, ח״ח 14.

 עיקרי הודאות התבנית: א) הרחבת זבות דרך לדרך
 וחניה: ב) שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לדרך וחניה.

 ילקוט הפרסומים 4948, י״ב בטבת התשם״א, 7.1.2001 ו07ו



 ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ 17/מק/
 2087״, שינוי לתכניות 301/03/17/ו, 1010 ו־7ו/01/03ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, אזור
 תעשיה, רח׳ 528 - גוש 00226ו בהסדר, חלקה חז וו

 בחלק.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין.

 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 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 רהט, ת״ד 8, רהט, טל׳
 07-9914873. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ הנשיאים, ת״ד 68,

 באר שבע, טל׳ 07-6296435.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 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, התשכ״ה-1965, ברבר אישור תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ 17/מק/2050״, שינוי לתכניות 17/
 345/03 ו־4/40/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכ׳ 17,
 מגרש 51, גוש 100425 (לא מוסדר).

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קווי בנין קדמי, צדדי
 ואחורי לבניה למגורים במגרש הנ״ל.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.2.2000 ובילקוט הפרסומים 4859, התש״ס, עמי 2786.

/  (2) ״תכנית מפורטת מסי 7ו/מק/2057״, שינוי לתכנית 7ו
.258/03 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכ׳ 5, מגרש
 24, גוש 100226 (בהסדר), חלקה בלא תביעות בעלות.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקת המגרש הנ״ל לשני
 מגרשים ושינוי קו בנין קדמי, צדדי ואחורי לבניה

 למגורים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4913, התש״ס, עמי 4562.

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

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה בחשון התשס״א (23 בנובמבר 2000)

מעה אלקעאעי י י  ג
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רהט

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, אזור
 התעשיה הצפוני, רח׳ המסלול 2 ורח׳ הכישור - גוש 1217,

 חלקה 70.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין בלא שינוי

 ביתר זכויות הבניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 23.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4909, התש״ס, עמי 4487.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר 23, רדד 68, באר שבע,
 טל׳ 07-6296414, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל.
 כ״ד בתשרי התשס״א (23 באוקטובר 2000)

 בני וקנין

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון

 מרחב תכנון מקומי ערד

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ערד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ 24/מק/

 2029״, שינוי לתכניות 24/מק/2022 ו־13/03/24ו/5.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ערד, שכ׳
 יהושפט.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי תלוקת שטתי הבניה
 המותרים בתכנית, בלי לשנות את סך בל השטח הבולל

 המותר לבניה, שינוי שטחי השירות במגרשים 4 ו־5.

 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 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד, מחנה קדמי, ת״ד 00ו,
 טלי 07-9951605. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, ת״ד 68, באר שבע,

 טלי 07-6296436.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ג׳ בתשרי התשס״א (2 באוקטובר 2000)

 יובל שחף

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ערד

 מרחב תכנון מקומי רהט
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

ן ו נ כ ת ק ה ו ח ף 89 ל י ע ס ם ל א ת ה , ב ה ע ד ו ה ה ז ת ב ר ם מ  נ

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רהט ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 1/3148 שניצר רחל 10/09/2000 שניצר יהודה
 1/3150 פיקר לאוו 01/08/2000 פיקר מרדכי מרק

ם ש , ר ר ל ד נ ה נ ס ק ה א מ ל  ש

 הרשם לעניני יתשה בתל אביב, רח׳ אידלסון ב1, תל אביב

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 אבו חן אביבה
 וויס לאה

 מולצדסקי דוד
 ברטל איתן

 משה ציפורה
 מורד ויאולט
 גויטע אליהו

 סרפזדה אהטרס
 גויטע אליהו
 גולדנברג חן

 לרנד זוהר
 ברדס מי רה

 שטיינברג חיים
 לפיד מרים

 יוסף שלומי
 פרזמן דוד

 אראל ראובן
 ברוש מרים

 שגב נתן
 רנד טובה

 שקלובסקי דוד
 זכריה אביבה

 גרינבאום דבקה
 קרניאל ברכה

 ערן נילי
 םגל קרל

 גרדשקו מלכה
 קאלו ביצה

 גורוחובסקי מאיה
 וירניק אריה

 בן ברק שמואל
 כהן שרה
 כהן שרה

ן צבי יצחק  אלו

11/03/2000 
24/04/2000 

26/03/1999 

29/10/1981 

14/05/2000 
09/10/1999 
16/06/2000 
05/10/1992 
25/06/1991 

15/08/2000 

08/06/2000 

16/10/1997 
20/08/2000 
06/12/1993 
25/01/1995 
18/08/2000 
27/09/2000 

04/08/2000 
29/03/1994 
03/12/1999 
16/06/2000 

17/02/2000 

15/08/2000 

02/09/2000 

03/09/2000 
20/05/2000 
03/08/2000 
06/02/1997 
20/04/2000 
24/06/1980 
28/07/2000 
21/03/1993 
01/06/1967 
26/07/2000 

 רוזנטל אסתר
 ווים אדולף

 מולצדסקי מירח
 בר טל לילי
 משה אליהו
 מורד יעקב

 גויטע יוליה לא
 תו־דיאר אכרהיכ

 גויטע יעקב
 גולדנברג חיה
 מרשוב שושנה
 גלברד גדליה

 שטיינברג רחל
 לפיד מרדכי
 שרעבי יפת
 פדרמן חיה

ל מרדכי  אברג׳
 ברוש אלעזר
 סיגנד מרדכי

 רנד יעקב
 סליק שרה

 זכריה אורי
 גדינבאום לב
 קרניאל אורי
 צרפתי בלה

 סגל אמי
 גרושקו שמוא?
 קאלו אלדו מנו
 גודומובסקי יע
 בורנשטיין לאו

 בן ברק מרים
 הדוש רחל
 כהן עבוד

 אלון טל משה

ת ו ש ו ר  י
2/17128 
1/20592 
1/20593 
1/20594 
1/20595 
1/20598 
1/20601 
1/20602 
1/20603 
1/20605 
1/20606 
1/20610 
1/20611 
1/20612 
1/20613 
1/20615 
1/20616 
1/20617 
1/20618 
1/20623 
1/20624 
1/20625 
1/20626 
1/20630 
1/20632 
1/20635 
1/20638 
1/20639 
1/20640 
1/20641 
1/20642 
1/20645 
1/20647 
1/20648 

 הודעות לפי חוק הירושה, התשב״ה-965ן

ואה או ו ירושה, צו קיום צו  הודעות על בקשות לצ
ל עזבון ה נ  מינוי מ

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה,
 התשכ״ה-965ו, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
נות בקשות לצו ירושה, לצו  לעניני ירושה בלשכות השו

 קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

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

 עשר ימים מיום פרסום זה.

 הרשם לעניני יחשה בירושלים, רח׳ יפו 216, ירושלים

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 שדמן אירינה
גן בת שבע ו  נ

 גליקסמן אלונה
 הורן יואב

הן דוח י נ ״ אל ע נ  מי
 חביבי יהודה

 דרומי ישראל אהרן
 ספרשטיין רוז

 אזדסר שרה
 מלמד ניצה

 לוי גאזלה גילי
 עבודי ווילסון

 נהן-קגו אלי
 עבודי ווילסון

 ביבי הרצל
 מהלל יחיאל
 רוזנפלד שרה

 ברגמן אברהם
 הללי דוד

 זילברמן אנטולי
 פיקר מרדכי מרק

 עזיז דורון
 פלדמן אליעזר

18/12/1999 
18/09/2000 
19/09/2000 
28/03/2000 
12/02/1999 
14/05/2000 
20/01/1975 
28/06/2000 
29/08/2000 
19/08/2000 
22/12/1999 
03/05/1990 
13/08/2000 
07/04/1960 
13/03/2000 
19/07/2000 
08/02/1990 
19/09/2000 
24/07/2000 
04/09/2000 
18/09/1998 
17/05/1996 
30/06/1988 

 שדמן פליקס

ן לואיס ג ו  נ
הו אדוארד  נ

 הורן גרדה
 פרוביין גרטה

ל גי  חביבי אבי

 פלינט ברינדל

 ספרשטיין וויליא

 אודסר חיים

 נולן דלי

 יחיא יפה
 עבודי רוזה

 כהן דוד
 עב ודי דוד

 ביבי רחל
 מלחי שרה
 נאה מאיר

 ברגמן חיה
 הללי עמומה

 זילברמן גריגור׳

 פיקר נינה
 מתן אהובה

 פלדמן מרים

 מרמלשטיין אבן 17/06/2000 פרקש אדריאו
 ורדי צפורה 02/03/1999 לוטן צבי

 חרמוני דובה 12/07/2000 תרמוני שלמה
 כץ פייירלה 25/08/2000 קן עליזה

 סוברי ניסים 08/07/2000 סובירי ישראל
זנברגיאן 25/11/1997 פריצרט גניה  מי

 עזאווי ביבי 17/09/1998 ביבי הרצל

ת ו ש ו ר  י
1/3120 
1/3122 
1/3123 

1/3125 
1/3130 
1/3131 

1/3132 

1/3133 

1/3134 
1/3135 

1/3136 
1/3137 

1/3138 

1/3139 
1/3142 

1/3143 
1/3144 
1/3145 
1/3146 
1/3147 
1/3149 

1/3151 

1/3152 

ת ו א ו ו  צ
1/3121 
1/3124 
1/3127 
1/3128 
1/3129 
1/3140 
1/3141 
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 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המטח/ה הפטירה

 מס׳

 תיק

 הרשם לענעי יחשה בתל אביב, רח׳ אידלסון 13, תל אביב

 שאקוב לב

 פרצסוו שיעה

 פלורין בארי

 ברקוביץ יוסף

 עטור אביר

 פדלון חיים

 הלפרין שרה

 שאלתיאל יוסף

 סלהוב פורטונה

 כהו מריס

 כהו מרים

 וסלי אליעזר

 וסלי אליעזר

 כלב חנה

 לייבנסון איריס

 יוסף משה

 יוסף משה

 בחבוט משה

 תמרי רמי

 גוילי דינה

 בסון שושנה

 מוסטקוב ליאון

 מתוקה חנן

 קוזנצוב סבטלנה

 נגר גבריאל

 נגר גבריאל

 פרל מיכל

 גבע עמי

 מור שמואל

 בן-יהודה י

 מכלוף רחל

 דוקטורי יורם

 בן גיגי ייה

 דון חניה

 דון הניה

 בדה נסים

 בדה נסים

 הרשקוביץ ישעיהו

 סודאי עמליה

 חבתן רגינה

 אלעזר מלכה

 כהן זהבה

 גייזלר יצחק

 דבח שזלמית

 גליק רותמה

05/05/2000 
18/09/1999 

24/08/2000 

09/05/2000 

26/05/2000 

27/12/1980 

24/07/1993 

26/07/2000 

05/04/2000 

02/12/1999 

31/08/2000 

09/12/1999 

19/08/1998 

01/11/1993 

15/08/2000 

17/01/1978 

09/03/1999 

13/07/2000 

09/05/1999 

04/01/1999 

09/06/1988 

05/12/1997 

13/10/1999 

07/09/2000 

15/09/1981 

15/07/2000 

31/08/2000 

30/05/2000 

06/10/1985 

10/11/1996 

13/12/1998 

05/61/1998 

07/07/1986 

16/01/1993 

03/09/2000 

20/08/1994 

30/06/2000 

15/07/2000 

18/07/2000 

19/09/2000 

13/12/1999 

26/05/1996 

10/09/2000 

01/01/1981 

10/08/1997 

 שאקוב רושל

 פרצסון דינה

 בארי אירית

 ברקוביץ מריה

 עטור יעקב

ן חמאני  פזלו

 הלפרין מרדכי

 שלתיאל נחמה

י שלום  אלגאו

 פיינקלשטיין יוסן

 פינקלשטיין קריי

 וסלו מלבינה

 וסלו זצלום

 שלכטר יעקב

 לייבנסוו הרמן

 יוסף אליהו

 יוסף שרה

 בחבוט סלומון

 תמרי מלכה

 רוזן יאיר

 בסון מלכיאל

 מוסטקוב רגינה

 חנן מרקו

 קחנצוב ולדימיו

 נגר שושנה

 נגר זכריה

 יצחקוב שרה

 גרנדיבול רבקה

 מזרביץ שלמה

 כה! מינה

 מחלוף עמזס

 דוקטורי יעל

 בן גיגי פורתונה

 הלפמן פייגה

 הלפמן מטיס

 בזה מזלטו

 בגה דוי

 קורן שרה

 סודאי לימור

 חבתן נגיב

 אלעזר משה

 שק שרה

 גייזלר חנה

 דבח זקן

 גליק שמואל

 20739/ו

1/20740 

1/20741 

1/20742 

1/20743 

1/20744 

1/20745 

1/20746 

1/20747 

1/20748 

1/20749 

1/20750 

1/20751 

1/20759 

1/20761 

1/20762 

1/20763 

1/20764 

1/20766 

1/20769 

1/20772 

1/20776 

1/20777 

1/20778 

1/20779 

1/20780 

1/20783 

1/20791 

1/20793 

1/20794 

1/20796 

1/20797 

1/20800 

1/20801 

1/20802 

1/20803 

1/20804 

1/20807 

1/20808 

1/20811 

1/20813 

1/20817 

1/20820 

1/20822 

1/20824 

 (המשך)

 מם׳ תאריך

 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

ת ו ש ו ר  י

 1/20653 גולדשטיין סוכר 06/11/1989 גולדשטיין חוה
 1/20654 פרידמן פני 15/01/1998 פרידמן בני

 1/20656 לוין לאוניד 18/06/2000 לוין ולנטינה
 1/20660 קרני לזר 11/07/2000 קרני איל

 1/20662 אמבך עליזה 07/06/1999 ארבל בנימיו אלי
 1/20663 כהן יפה 28/07/2000 כהן עמיר

נה ו י אל  1/20665 עמיאל יהושע 05/09/2000 עמי
י פרידה  1/20667 לוי ליאון 15/02/2000 לו

 1/20669 נדב יצחק 26/12/1999 נדב יונה
 1/20671 גלדשטיין איליה 22/08/2000 גלדשטייו ראיםה

 1/20673 פינפטר שלמה 17/01/1991 פינפטר יששכר
 1/20674 פינפטר אהובה 18/08/2000 פינפטר יששכר

 1/20675 האן ולדסלאב 26/12/1984 אילת סחן
 1/20676 בנטוב גבריאל יו 17/05/1999 בנטוב ראובן

 1/20677 רחמוט רחל 05/08/2000 רחמוט פליקס

 1/20678 סלע רמי משה 19/08/2000 סלע רקפת

 1/20681 רידר מרים 08/01/1991 רידר נח אסתר

 1/20685 הרמן סרנה 06/11/1977 שליט חנה

 1/20689 קרודו גקלין 27/07/1990 קרודו ויקטזר

 1/20691 ג׳אנר רפאל 13/09/1999 גיאנר קירסטן

 1/20692 סבירסקי בלה 29/08/2000 סבירסקי אברהם

 1/20693 גרוסמן סנדי 12/11/1994 גרוסמןמרים

 1/20698 זליג רבקה 06/09/1998 זילברשטיין בני

 1/20699' ברודסקי נינה 17/11/1994 ברודסקי ולדימיר

 1/20700 גירון משה 12/11/1995 גירת עדנה

 1/20702 גירון ציונה 09/06/1992 גירוןעדנה

 1/20705 עזר עזיז 19/07/1990 עזר דניאל

 1/20706 שינגוט שמעון 17/05/1991 שינגוט לילי

 1/20707 עזר בירח 16/03/1996 עזר דניאל

 1/20713 מנחם שמואל 30/08/2000 טולדנו ויויאן

 1/20715 מור אברהם 16/11/1999 בלנק נטלי מור

 1/20716 אלמלח מרי 15/05/2000 יצתקוב מלכה

 1/20718 טינול דוד 20/01/2000 אבידן נילי

ל יעקב 12/02/2000 מלול עיישה ו  1/20719 מל

 1/20720 רוטרמן עזריאל 11/09/2000 רוטרמן גרדה

 1/20721 ורנק רחיל 27/09/1999 זינקובסקי ולדימיר

 1/20731 כהן צדק ניסן 26/04/1986 כהן-צדק יוסף

 1/20733 כהן אליה מריס 19/08/1999 ברוריאןרחל

 1/20734 דניאל פנחס 19/05/2000 דניאל מרים

 1/20736 כהן חוה 21/08/2000 כהן אפרים

 1/20737 ברזילי מיכל 13/06/1999 ברזילי בנימין

 1/20738 גרוס יוסף יהוז 14/06/2000 גרום רחל לאה
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 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה

 מס׳
 תיק

 הרשם לעניני ירושה בתל אביב, רח׳ אידלסזן 13, תל אביב
 (הבושף

 רבקולבסקי פולין

 קרוגליאק ולנטינה

 ארליך טובה

 דינצמן רולנדה רול

 גויכמן אנז׳לה

י שיפרה  פארצ׳

 עדני חנה

 דבש קלרה קולט

 אבן צור ענת

 עב ודי הילדה

 קנטרוביץ׳ אליזבטה

 גרודר רחל

 קוסינסקי איבון נורמ

 אורן זכאי אורנה

 מאיר אבי

 מאיר אבי

 עמית רון

 בודיאנו דניאל

 תבורי מלה

 בר ניב תקוה

 רדושקביץ יעל סוניה

 עושרי אילה

 דקל רפי

 לבקוביץ גיזלה

 מירון טרזה

 רובישטין יוחנן יוסף

על  וולקני אלעזר י

 דוידזון יטה

 מועלם אברהם

 קירשנבוים אבינועם

 שרתי זהבה

 פנסוב אירינה

ר ראלף יהודית מ  ק

 קמחי אסתר

 בדלי יעקב

 נסרי אברהם

 שכטר לובה

 רוזנברג שמעון

 רוזנברג שמעון

 סדנב אינה

 סדנב אינה

 גיבן(גיבן) יצחק נחמיא

 יודלוביץיוסף

 אייכלר אלכסנדר

 קפלת פניה

09/09/2000 

08/09/2000 

24/08/2000 

26/03/1999 

26/05/1998 

06/09/2000 

13/02/2000 

27/07/2000 

12/04/2000 

23/07/2000 

09/11/1997 

17/08/2000 

01/02/1997 

12/12/1998 

02/07/2000 

17/11/1996 

02/08/2000 

01/03/2000 

23/07/2000 

20/01/1999 

01/08/2000 

04/03/1997 

17/04/2000 

11/03/1999 

26/08/2000 

18/08/2000 

28/08/2000 

06/08/2000 

11/06/1999 

11/05/2000 

05/08/1999 

05/08/2000 

18/08/2000 

26/07/2000 

30/12/1999 

19/09/2000 

04/08/2000 

28/11/1994 

16/08/2000 

22/06/1996 

03/07/1996 

04/12/1999 

11/09/2000 

16/12/1999 

23/04/2000 

 רבקולבסקי מטל

 קירייבסקי ולדי!

 בורשטין רחליה

 דינצמן משה

 ריבקוב לנה

י יוסף  פארצ׳

 מזרחי שמחה

 דבש גיורג׳ ברו

 כרמי זיו

 עבודי אהרן

 קוטליארבםקי פ

 אלטגנוג גרטרח

 קוסינסקי ישרא׳

ן נחה י  אותשטי

 אושיאוביץ אסר

 אושיאוביץ אידי

 עמית יוסף

 ביודיאנו מינה ר׳

 ולצמן פנחס

 יום טוב שמחה

 אלוף ארי

 שרעבי מרים

 מקדסי שוקרייו

 לבקזביץ הרש

 שטרן סבינה

 רובינשטיין גדל

 וולקני א לעזר צ

 דוידזון משה

 מועלם רחמים

 קירשנבויס אבו

י מאיר  שחנ

 פנסוב קונסטנט׳

 קרנר איטה

 קמחי דוד

 בדלי מזל טוב

 רחמים פאימה

 שכטר מיכאל

 רוזנברג דבורה

 רוזנברג פנחס

 פאפ מיכאל

 פאפ רוזה

 גיבן קלרה

 יודלוביץ לאה

 אייכלר אירינה׳

 קפלון גריגורי

1/20634 

1/20636 

1/20637 

1/20643 

1/20644 

1/20646 

1/20651 

1/20655 

1/20657 

1/20658 

1/20659 

1/20661 

1/20664 

1/20666 

1/20668 

1/20670 

1/20672 

1/20679 

1/20680 

2/11141 

1/20682 

1/20683 

1/20684 

1/20686 

1/20687 

1/20688 

1/20690 

1/20694 

1/20695 

1/20696 

1/20697 

1/20701 

1/20703 

1/20704 

1/20708 

1/20709 

1/20710 

1/20711 

1/20712 

1/20714 

1/20717 

1/20722 

1/20723 

1/20724 

1/20725 

 שם המבקש/ת

 מס־ תאריך

 תיק שם המנוח/ה הפטירה

 זליג דיאמנט גרש

 מרינגר בנימיו

 זליג דיאמנט גרש

 אוסמי יהודית

 אלמקיים מרים

 זלצשטיין עמליה רח

 אלמקייס מרים

 אשכנזי דוד

 שמש נעמי

 שמש נעמי

 לוריא נילי

 פישמן אלה

 פרג׳ דוד

 ספצק משה

 ספצק משה

 מילמן שמעון

 יקואל שושנה

 הברמן ליפשיץ אלה

 גרבם אמיר

 חכים אלי

 סופר גבריאל

 חבים אלי

 ליינר איטה

 זומרפלד דן ישראל

 להב ריג רות

 להב ריג רות

 נייברג לאון

 דוידוב שרה

 בבדזאנוב דורה

 נאק בלה

 כהן חיים

 זהריינו אריקה

 יערי דן

 ברנהזלץ עמזס

 ברגר צבי

 בר שלומית

 זינר ינון

 זינר ינון

 ספונר סימה

 שדה שמעון

25/08/1915 

17/03/1996 

15/01/1988 

26/04/1 993 

22/05/1999 

1 7/06/1999 

27/01/1984 

10/03/2000 

•19/03/1993 

05/08/2000 

11/09/2000 

13/09/2000 

09/02/1998 

10/03/1999 

30/07/2000 

31/01/2000 

22/05/1971 

04/09/2000 

03/03/1995 

16/03/1959 

29/05/2000 

19/03/1974 

21/04/1999 

14/09/2000 

22/02/1999 

30/08/2000 

18/09/2000 

05/08/1998 

19/09/2000 

05/09/2000 

18/09/2000 

03/11/1996 

11/09/2000 

24/08/2000 

06/07/2000 

03/02/2000 

12/03/1997 

20/12/1998 

08/09/2000 

30/09/1998 

 דיאמנט אהרון

 מרינגר יצחק

 דיאמנט גולדה

 קורץ מינה מרים

 כהן סולטנה

 זלצשטיין לאון

 כהן שמואל

 אשכנזי אסטריאו

 אשכנזי יוסף

 אשכנזי אסתר

 קופלר פרומה

 פישמן ולרי

 פרזי סלח

 ספצק מתילדה

 ספצק גרשון

 מילמן חוה

 שיינברג מנה

 הברמן ישראלי נ

 גרבס יצחק

 בקש דוד

 סופר שרה

 בקש עמם

 ליינר מיכאל

 זומרפלד הילדגו

 להב ליכטנשטי

 להב ליכטנשטי

 נייברג אלינה

נ בורים  אברמז

 בבדז׳אנוב מנשו

 אונטר שרלוסה

 הבשי כרמן

 פינדר מאיר

 לפשיץ לאה

 ברנהולץ חיה

 ברגר סילביה

 סולקובסקי צבי

 זינר דוד

 זינר יפה

 בן לוי רבקה

 שדה אינם חנה

ת ו ש ו ר  י

1/20829 

1/20830 

1/20831 

1/20832 

1/20833 

1/20834 

1/20835 

:1/20836 

1/20837 

1/20838 

1/20842 

1/20843 

1/20845 

1/20846 

1/20847 

1/20848 

1/20849 

1/20852 

1/20854 

1/20855 

1/20856 

1/20857 

ת ו א ו ו  צ
1/20591 

1/20596 

1/20597 

1/20599 

1/20600 

1/20604 

1/20607 

1/20609 

1/20614 

1/20619 

1/20620 

1/20621 

1/20622 

1/20627 

1/20628 

1/20629 

1/20631 

1/20633 
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 הרשם לעניני ירושה בתל אביב, רח׳ אידלסון נ1, תל אביב
 (המשך)

 מתן ירון

 יצמקי שלום

 יעקבי עדית

 טל נתמה

 למען הוזייל בישראל

 ונדר יעל

 ונדר יעל

 לוי חנה

 נרקיס יקותיאל

 וסומן זאב

 לוסטיג(קרינר ליאת

 ויצמן עפרון

 כספי מלכה

 רובנוב שושנה

 טז יהושע

 אהרזן ענת

 כסלו רן

25/09/2000 

19/05/2000 

18/07/2000 

22/09/2000 

06/09/2000 

20/08/2000 

28/12/1995 

14/09/2000 

31/08/2000 

21/09/2000 

13/06/2000 

26/07/2000 

07/09/2000 

29/06/2000 

02/09/2000 

30/07/2000 

12/03/1994 

 מתתיהו שושנה

 אהרן יונה

 יעקבי רפאל

ת שרה פ ל  ה

 אוקסנברג יהודי

 כהנא שרה

 כהנא משה אדיו

 שפירא זאטנה

 נרקיס חוה

 גינצברג אטלה

 קרינר נתן

 עפרון רבקה

 כספי אריה

 רובינוב ראובן

 טז יהודית

 אבן טוב שרה

 כסלו וקלסר צפ

1-/20815 

1/20816 

1/20818 

1/20819 

1/20821 

1/2082:3 

1/20825 

1/20826 

1/20827 

1/20828 

1/20839 

1/20840 

1/20841 

1/20844 

1/20850 

1/20851 

1/20853 

 07/08/2000 אבוחצירא שמעון

ם ש , ר ר ג י ב ל י ף ז ס ו  י

ת ו א ו ו צ ת ו ו ש ו ר  י
 1/20767 אבי חצירה מרי

 הרשם לעניני יחשה בחיפה, רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

ת ו ש ו ר  י
 1/7316 כבהה חסן 01/12/1998 כבהה מוחמד

 1/7318 שם טוב חיים 04/07/2000 שם טוב לוסיין

 1/7320 בולג סילביין 31/03/1985 בולג דרייפוס פרדי
 1/7324 סעד סימון 11/08/2000 סעד רחל

 1/7325 אנמליס יזרי 14/09/2000 אנטלים לודמילה
ילי דחו 15/02/2000 שללאשוילי נונו  1/7326 שללאשו

 1/7327 יצחקי אליעזר 11/07/2000 יצחקי נגה

 1/7328 אליאס חנא 05/06/1992 אליאס מעיד
 1/7329 אברגל רונן 01/05/1999 אברגיל משה

 1/7330 זלץ שלמה 21/04/1997 אקים לאפוטרופסו

 1/7331 אנגליק מלכה 03/02/1988 אקי״ם לאפוטרופסו
 1/7334 אנגליך נתן 06/04/1984 ״אקים״ לאפוטרופסו

 1/7339 סנונו תיליל 24/01/2000 סנונו סמיח

 1/7340 רוקר יוסף 04/05/1998 סדן שטוקמן אריה

 1/7341 ברדוגו פנחס 26/01/2000 אטדגי מרים

 1/7343 בן שיטרית דניז 13/09/2000 אדרי משה

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 נובסאום דינה

 יורם סיון

 עוקב חממה

 ססיטשוילי טטיאנה

 טויטו כרמלה

 דרורי יהושע

 מרדכייב יוסף

 אהרון יניב

 אופטובסקי אורלי

 קסטוריאנו מזל

 נובק יוראי יהוד

 לאוב טובה

 עדה מאיר

 לוינגר אלכסנדר

 כלב בנימין

 יהושע משה

 אשכנזי יצחק

 אנסבכר יהודית

 גנץ יצחק

 צדוק רות

 אליאס ברתה

 בקס רות

 ווטרמן אריאל דב

 אשר ג׳וליט

גאל  בלכר י

 שר דריל

 גורדון רחל

 עקיבא עמוס

 עקיבא עמוס

 פלוג יוסף

 קפולסקי אריה

 זיני מזל-טוב

 יצחקי ששון יצחק

 חן׳ דליה

 איינהורן עומר יוסף

 סוירפמן חדוה

 םוירפמן חדוה

 הופנגרטן אורית

 שוורץ ליאורה

 יצחקי רבקה

 מתן ירון

ת ו א ו ו  צ

 1/20726 גרי! פולה 20/08/2000

 1/20727 סולץ ראובן 09/08/2000

 1/20728 עוקב סלם 03/12/1999

י רבקה 24/01/1998  1/20729 גורדז׳

ו 23/01/2000  1/20730 טויטו רפאל ד

 1/20732 דרורי'מאיר 01/07/2000

 1/20735 מרדכייב טורי 22/06/1996

 1/20752 שרסטינסקי מר 23/08/2000

לנ 21/08/2000  1/20753 ביננשטוק אי

 1/20754 קסטרינו משה 20/06/2000

 1/20755 נובק מגדלינה 02/11/1999

 1/20756 בן דור ישעיהו 19/01/1999

 1/20757 גזטליב מרטין 21/08/2000

 1/20758 לוינגר חיה שר 16/08/2000

 1/20760 שלכטר לאה 18/08/2000

 1/20765 יהושע אברהם 22/08/1996

 1/20768 אשכנזי יעקב 09/10/1999

 1/20770 הרץ פאזל 01/09/2000

לי 06/04/2000  1/20771 פרייזלר צי

 1/20773 סלח דהרה 02/09/2000
 1/20774 אליאס שאול יי 26/07/2000

ו 07/09/2000 ולי  1/20775 ווסרטייל י

 1/20781 ווטרמן מריה ינ 15/07/1990

 1/20782 אשר עזרא 07/04/2000

 1/20784 בלכר לאה 08/08/2000

 1/20785 שר רוברט 22/05/2000

 1/20786 גורדון אורי 30/07/2000

 1/20787 עקיבא סלים 05/06/2000

 1/20788 עקיבא מרי 04/05/1995

 1/20789 פלוג זופיה אנה 05/09/2000

 1/20790 קפולסקי טוליה 00/00/0000

 1/20792 זיני יעקב 26/08/2000

 1/20795 יצחקי דוד 13/07/2000

 1/20798 דוד רוזוליה 29/08/2000

 1/20799 איינהורן מרים 26/09/2000

 1/20805 צוקרמן שינדל 10/06/1999

 1/20806 צוקרמן משה 15/08/2000

 1/20809 סלם ג׳ירפי נעמ 29/06/2000

 1/20810 רושצקי מנה 06/09/2000

 1/20812, כהן באבא 28/10/1998

 1/20814 מתתיהו עמנואל 08/10/1996

׳א, 7.1.2001 0 ו ילקוט הפרסומים 4948, י״ב בטבת התשם׳ 7 6 



ז תאריך  מ

 תיק שם המטדו/ה הפטירה שם המבקש/ת

 1/7348 מטלון מורים 07/08/1999 מרסן פרנסים

 1/7349 פולרביץ יוליוס 15/09/1999 שניידר לוסיל זלדה

 1/7350 גינגולד דורה 26/08/2000 רפפורט מרים

 1/7351 עחירם יצחק 13/09/2000 בלן סיגלית

 1/7353 בן טוב צבעונ ב; 07/05/2000 טל יפה

 1/7356 קרויטורו פאולה 20/03/1999 קרויטורו יוסף

 1/7357 ירוד יעקב 06/02/1994 רבט פלה

 1/7358 ברקוביץ גוטה 23/02/2000 בר לב עירית

 1/7360 ברקוביץברק 09/05/2000 בר לב עירית

 1/7361 גינתון אולגה 09/12/1999 גינתו! מאיר

 1/7362 סקס פאולין 29/08/2000 פרידברג גיניס

 1/7364 קופל דוד 21/07/2000 שניידר פנינה

 1/7365 אידלסברג חיה 24/04/2000 ברזילי יוכבד

 1/7367 נורםן טורגל 27/07/1995 האריס טורגל ויליאו

 1/7368 פיאצה אימא 31/05/2000 גל יומנו

 1/7369 ג׳יריס אליאס 25/07/1998 ג׳יריס מונא

 1/7372 גרשקוביץ סימה 10/09/2000 ירמולינסקי ממציה

 1/7374 לוי יהודית 01/04/2000 מיכאלוביץ פאולה

 1/7375 גרינברג איזבלה 28/09/2000 גרין יוסף

 1/7377 גיל אור יצחק 08/09/1999 ברקן רחל

 1/7378 לזובסקי חיה 25/03/1997 קרסניק יבגני

 1/7379 שכטר מקס 02/09/2000 נחמולי נורית

 1/7380 טורבן סוניה 09/03/1998 קושבצקי אלכסנדר

 1/7382 צרניק דורוטאה 14/09/2000 קמני יוחנן

 1/7383 אנגל יוסטינה 06/06/2000 אנגל אלכסנדר

 1/7385 רוזנברג משה 24/01/2000 רוזנברג סילביה

 1/7386 סלים בדיעה 03/02/2000 סלים אסד

 1/7388 הרשקוביץ גניה 15/08/2000 עברי יהודית

 1/7391 שינפלד יונה 23/08/2000 שינפלדזהבה

 1/7392 יאנכיאן גראבית 09/08/2000 איוזיאן בולט ורקינ

 1/7393 הנדלר משה 28/09/2000 הנדלר בלנש

 1/7395 ציגוריאנםקי יוסף 29/06/1999 דן מרגריטה

 1/7400 קניגסברג רני ז׳א! 13/08/2000 ארוני תמיר

 1/7401 שרייבר ברוך 20/02/2000 משה לייזר קליין

 1/7402 פישזף מטלה 27/07/2000 פישוף אליעזר

 1/7403 אפטיקר רות 22/09/2000 אפטיקר גדעון

ם ש ר עוז, ר ה ב נ ב  ל

 הרשם לעניני יחשה בבאר שבע, שד׳ שז״ר 3ב, באר שבע

 מסי תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

ת ו ש ו ר  י
 1/2754 קלצקו ולרי 25/05/2000 קלצקו גלינה

 1/2790 גירמטי ינו 29/08/2000 גרמטי אטל

ק שוקרי 2, חיפה  הרשם לעניני יחשה בחיפה, תו׳ ח
 (המשך)

 מס׳ תאריך

 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

ת ו ש ו ר  י

 1/7344 מקלדה רידאן 6/04/1994 ו מקלדה זאידה

 1/7345 חרמאןנאיף 14/12/1989 חרמאן פואד

 1/7352 שרישה סלימאן 29/08/1980 אבו נימר עפיפה

 1/7354 אבו נמר נורה 28/05/1978 אבו נימר סאלח

 1/7355 גבלבר רגינה 01/04/2000 אייכנבאום מרדכי

 1/7359 פפו סמי שמואל 28/06/1999 פפו שרה

 1/7363 כץ ברוך 19/03/1973 סבג אילנה

 1/7366 אידלסברג בצלא 04/09/1986 ברזילי יוכבד

 1/7370 כהן אסתר סוזן 22/04/2000 כהן יהודה

 1/7371 כהן זק 01/01/1978 כהן יהזדה

 1/7373 לוי אליעזר 18/09/2000 לוי ורדה

 1/7376 שייר גניה 23/08/2000 שניידר נפיגה צפורר

 1/7381 ברקוביץ ננדור 03/09/2000 ברקוביץ בליומה

 1/7384 כץ דוד 23/10/1996 כץיהזדה

 1/7387 כץ גוטה 27/09/2000 כץ יהודה

 1/7389 שפירובסקי מינו 30/08/2000 זייד לאה

 1/7390 דיאב מוסטפא 15/12/1989 דיאב האשם
 1/7394 וגנר ברכה 07/12/1999 וגנר ראובן

 1/7396 קוסמה יצחק 08/05/2000 קוסטה נטלי
 1/7397 עלוה עפיפה 15/10/1936 עלוה שכיב

 1/7398 עלוה אחמד 21/07/1998 עלוה שכיב

 1/7399 עוסמי מונירה 21/01/1997 עיסמי נביה

ח י ק צ י ת  1/7404 ברניצקי אברהנ 07/09/1999 ב

ת ו א ו ו  צ
ן) אתי י נו(לו י  3/3648 לוין דב 12/07/1999 ג׳

 2/5837 גורדון חיים 17/09/1991 גורדון יהושע
 1/7315 מאירסון רוזה 26/07/2000 מאיר יהודית
 1/7317 יודיקין יהודית 08/07/2000 יודיקין מאיר
 1/7319 מדאר משולם 08/12/1999 פוליטי תחיה

 1/7321 סעד שרה 03/06/1984 סעד רחל
 1/7322 סעד סימון 20/03/1990 סעד רחל

 1/7323 פיירמן יעקב 10/08/2000 פיירמ! רחל
 1/7332 פינשטין יוסף 04/07/1995 בטש נורית

 1/7333 ג׳הג׳אה בדיע 02/12/1997 ג׳הגיאה עיסאם
 4/3143 אברמסקו יקטריו 06/11/1998 אמרמסקו ויקטוריה

 1/7335 קובלסקי דניאל 13/08/2000 קובלסקי סימון

 1/7336 אלמגור מיקו 07/09/2000 אלמגור פלומה

 1/7337 ריידמן יעקב 02/10/1995 סוקצ׳ב אנה

 1/7338 זלגלר רפאל 02/08/2000 זלגלד ארזה

 1/7342 רחנברגר גרטל 22/02/1996 רוזנברגר מיכאל

 1/7346 פנסטר חריט 19/09/2000 קפה חנה
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 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנ1דו/ה הפטירה

 מסי

 תיק

 הרשם לעניני ירושה בבאר שבע, שד׳ שז׳׳ר 33, באר שבע
 (המשך)

 09/09/2000 שלף נורית
 11/09/1998 שרמן קיש לאה מו
 24/09/2000 אליהו כרמל סלח

ם ש . ר ר עדן ה ב נ ב  ל

ת ו א ו ו  צ
 1/1968 שלף יוסף

ל  1/1974 שרמןשאו
 1/1975 שמולי יעקב

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המטח/ה הפטירה
 מס׳

 תיק

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 פולםטר בע״מ
 (ח״פ 195063-6- 51)

 (בפירוק מרצון)

ת סופית י ל ל ל כינוס אסיפה כ  הודעה ע

 נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 338 לפקודת החברות, כי
 אסיפה כללית סופית של החברה הג״ל תתכנס ביום
 28.2.2001, בשעה 0.00ו, במשרדו של עו״ד יוסי אברהם,
 משד׳ שאול המלך 8, תל אביב, שבה יוצג ויוסבר הד1ח
 הסופי של מפרק ההברה אשר יראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי התברה וזאת כדי לפעול לחיסול

 החברה.

ג אזולאי, עו״ד, מפרק א י ל  א

 שוקק נכסים והשקעות בע״מ
 (ח״פ 956-0ו2ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

ת סופית י ל ל ל 3יגום אסיפה כ  הודעה ע

 נמסרת בזה הורעה, על פי סעיף 338(ב) לפקודת
 החברות [נוסח הדש], התשמ״ג-983ו, כי ביום 3.2001.ו,
 בשעה 6.00ו, תתכנס אסיפה כללית סופית של החברה הנ״ל

 במשרד עו״ד גיא ושות׳, ברח׳ דיזינגוף 158, תל אביב.

 על סדר היום: קבלת דוח המפרק והסבר אודותיו.

 אורלי גיא, עו״ד, מפרקת

 חלקה 455 בגוש 6043 בע״מ
 (ת״פ 51-025463-4)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק ו צ ר ר פירוק מ ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה שבאסיפה הכללית היוצאת מן
 הבלל של ההברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 14.12.2000 התקבלה התלטה מיותרת בדבר פירוק החברה
 מרצון ומינויה של חנה נוידרפר, משדי דוד המלך 55, תל

 אביב, למפרקת החברה.

ת ש א י ג ל י ״ נ ה ה ר ב ח ד ה ג נ ה כ ע י ב ו ת ש ל י ה ש ש ו ל נ  ב

, בצירוף ו  תביעותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה ז
 הוכחות, למפרק למען הנ״ל.

 אליה אבינועם
 בהן דוד מימון

 טלקר שמשון
ה ך  מיכלאשולי ת

 שטלרמן אנה
 טייב יוסף

 ארנפלד אביבה
 כהן גילה

 קפלון לודמילה
 גלמן יורי
 נגר גורוט

 גופר קירה
 הושנדר חנה
 גולן בנימין
 פרטוש רחל

 בר יוסף נסים
 אדרי איבט

17/09/2000 
11/07/1999 

06/07/1998 
15/04/2000 
19/09/1991 
11/06/2000 

11/09/2000 

16/03/2000 
16/11/1998 
05/05/2000 
23/10/1989 

03/12/1999 

07/06/1994 

20/07/1999 

21/08/2000 

27/06/1999 
17/09/2000 

 אליה אליהו
 כהן זימבול
 טלקר שרה

 מיכלאשוילי בני
 לייטקר רחל

 טייב אמה
 ארנפלד אלכסנד

 עמר אישה
 קפלון פליקם

 גלמן פאינה
 נגר אברהם
 מילטר לב

 הושנדר צבי
 גגולשבילי פנח!
 פרטוש גבריאל
 בר יוסף קהלה

 ווקנין מדלי!

 שינבוג אסתר 14/06/2000 שינברג זלמן

 אלקאיםחנה 15/06/1999 אלקאים משה

 טרטקובסקי ילנר 07/07/2000 טרטקובסקי אלכסנד
 ליברמן גניה 26/11/1998 קורציב פליקס

ם ש , ר ר י נ ש - ר ו ק נ ה א נ ש ו  ש

ת ו ש ו ר  י

1/2791 
1/2792 
1/2794 
1/2796 
1/2797 
1/2798 
1/2799 
1/2800 
1/2801 
1/2802 
1/2804 
1/2805 
1/2806 
1/2807 
1/2308 
1/2809 
1/2811 

ת ו א ו ו  צ
1/2793 

1/2795 
1/2803 
1/2810 

 הרשם לעגיני ירושה בנצרת, דחי גלבוע 9, נצרת

 מסי תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

ת ו ש ו ר  י
 1963/ 1 שטרן אלימלך 24/02/2000 פישל פנינה

 1/1964 לוי רחמים 18/06/2000 עזרא רותי
 1/1965 יצתק רחמים 19/11/1997 יצחק רחל

 1/1966 םוראד מנסור 09/12/1999 מוראד ערביה

 1/1967 עאבד נימר 14/04/1991 עאבד נעימה
ה אחמד 24/10/1994 כנאנה סובחייה נ א  1/1969 מ

 1/1970 ראדי יוסף 17/05/1998 ראדי ראוף

 1/1971 מרקו קלרה 28/07/2000 מרקו ג׳ק
 1/1972 סנדלר נושה 08/08/2000 סנדלר יוסי

 1/1973 טוזלוקוב ויטל י 17/01/1994 טוזלוקוב מירה

׳א, ו7.1.200  1078 ילקוט הפרסומים 4948, י״ב בטבת התשם׳



 מירב דגן בע״מ

 (ח״פ 51-207481-6)

 הודעה על פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כדין ביום 23.11.2000,

 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון.

 מיכל ארדיטי נעמה בן נחום פלג יורם

 דירקטורים

 חברת אפן בע״מ

 (ח״פ 51-095940-6)

 הודעה על פירוק מרצון ומימי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 10.12.2000,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את רפאל לסקי, מרת׳ פתתיה 20, שיכון דן, תל אביב, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

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

 רפאל לסקי, מפרק

 א. יהודאי (1995) בע״מ

 (ת״פ 51-188488-4)

 הודעה על פירוק מרצון של החברה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לפקודת החברות [נוסת
 הדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל,
 שנועדה ונתכנסה ביום 2.12.2000ו, הוחלט בהחלטה מיוחדת
 לפרק את ההברה מרצון ולמנות את אלישע יהודאי, ת״ז

 009451923, מרח׳ רמז 30, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
 למפרק את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום

 פרסום הודעה זו.

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

 אלישע יהודאי, מפרק

 דוד גודר השקעות בע״מ

 (ח״פ 217053-1-ו5)

 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת בדבר פירוק מדצ1ן

 נמסרת בזה הודעה על פי סעיף 9ו3(2) לפקודה, בי
 באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנתכנסה
 ביום 20.12.2000, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את דוד גודר, מרח׳ הגולן 66, יבנה, למפרק

 החברה.

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

 חנה נוידרפר, מפרקת

דו בע״מ ג. מגי  א.

 (ח״פ 51-130562-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה כללית
 שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה
 ביום 17.12.2000, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את עו״ד חגית בבלי, ממרכז עזריאלי ו, תל

 אביב 67021, למפרקת ההברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרקת לפי המען הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו בתוך

 המועד האמור - לא ייענה.

 חגית בבלי, עו״ד, מפרקת

 איי.טי.סי גלוב טרייד בע״מ
 (ח״פ 243729-4-ו5)

 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת
 נמסרת בזה הודעה על פי סעיף 319(2) לפקודת
 החברות, כי באסיפה כללית שלא מן המנין, שנתכנסה ביום
 14.12.2000, קיבלה החברה החלטה מיותרת בדבר פירוקה

 מרצון ומינויו של עו״ד עזרא קסירר למפרק החברה.

 עזרא קסירר, עו׳יד, מפרק

 חברת גורתם בע״מ
 (חי׳פ 51-145769-9)

 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון ומינוי
 מפרקים

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 10
 בדצמבר 2000, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה
 מרצון ולמנות עו׳׳ד גיורא רובננקו, מרח׳ דיזנגוף 205, תל
 אביב, ורו״ח רוני אבידור למפרקי החברה, זאת לאחר
 שהחברה ומנהליה הגישו למשרדי רשם החברות הצהרת

 כושר פירעון בהתאם לכל דין.
 בל נושה שיש לו תביעות כנגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרקים הנ״ל.
 הערה: שם התבדה שונה, בהתאם לכל דין, משמה הקודם

 פורטרט א.ת. בע״מ.

 גיורא רובננקו, עו״ד רוני אבידור, רו״ח
 מפרקים
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 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המען

 הנ׳׳ל.

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

 דן תלם, מפרק

ה. קפיטל 2000 (1997) בע״מ  א.

 (ח״פ 51-245878-7)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של ההברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כדין ביום 2.2000 ו,0 ו,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את איל הון, ת״ז 6478ו0580, ממשרד עו״ד י• גבעון, מדרך

 הים 6 ו, חיפה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות כנגד החברה הג״ל, יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

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

 איל הון, מפרק

ם בע״מ י ת מ ש  אקטיב שווק ו

 (ת״פ 51-046102-3)

 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת

 נמסרת בזה הודעה, על פי סעיף 319(2) לפקודת
 החברות, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 2.2000ו.7ו קיבלה החברה החלטה

 מיוחדת בדבר פירוקה מרצון.

 אברהם שוב, יושב ראש האסיפה

 עיזבון המנוח סנדר שמידט

 (ת״ע 4660/00)

 הודעה בדבר הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון

 נמסרת בזה הודעה בי לבית המשפט לעניני משפחה
 ברמת גן הוגשה בקשה על ידי שרה לנדאו(מילר) באמצעות
 עו״ד ליפא לזנובסקי, מרח׳ ר׳ עקיבא 164, בני ברק, למינוי
 מנהלים לעיזבונו של המנוח הג״ל (ת״ז 041844333), שנפטר

 ביום 999ו.8.8ו.

 כל התובע טובת הנאה וכל מעוניין שיש לו סיבה
 לתתנגד מוזמן להגיש התנגדות לבקשה בתוך 4ו ימים מיום

 פרסום הודעה זו.

 ליפא לזנובסקי, עו״ד

 כל נושה שיש לו תביעה נגד ההברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק, לפי המען הנ״ל.

 נושה שיגיש את תביעתו לאחר המועד הנ״ל - לא
 ייענה.

 דוד גודד, מפרק

 מוביקס תקשורת בע״מ

 (ח״פ 51-196146-8)

 הודעה בדבר פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה, בי באסיפה כללית מיוחדת של
 החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 26.11.2000,
 נתקבלה החלטה מיותרת לפרק את החברה מרצון ולמנות

 את אסתר המלי, ת״ד 7160, פתח תקוה, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרקת הנ״ל.

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

 אסתר המלי, מפרקת

קל םרויםס (אל.אם.אס.) בע״מ זר מדי י  לי

 (ח״פ 252385-3- 51)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 321 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 22.12.2000,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק אה החברה מרצון ולמנות
 את יואב חסון, מרת׳ זלוציסטי 5, תל אביב, למפרק

 ההברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

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

 יואב חסון, מפרק

 תלם אלקטרוניקה (ל.ד.) בע״מ

 (ח״פ 51-225827-8)

 הודעה על פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 שנתכנסה ביום 13 בדצמבר 2000, נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן תלם מיקנעם

 מושבה, למפרק החברה.
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