
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
ו במרס 2003  ט׳ באדר ב׳ התשם״ג 5166 ג

 עמוד

 הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון 1816

 הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2003 לפי

 תקנות רואי חשבון 1817

 הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרעים ... 1818

 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים 1818

 תיקון טעות בהודעה על אישור ׳שיכונים ציבוריים ... 1818

 הוי־עה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 1819
 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 1819
 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 1824
 הודעות לפי חוק הצהרות מוות 1840
 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 1842
 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 1847
 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי 1849
 הודעה מאת הכונס הרשמי 1849
 הודעות מאת הציבור 1850

 תיקון טעות

 עמוד
 הודעה על מינוי ועדת השגה לפי חוק שירות

 הביטתון הכללי 1806
 הודעה על מינוי חבר בועדת השגה לפי החוק

 האמור 806 ו
 הודעה על מינוי שופט 1806

 מינוי תברים לועדת ההיתרים לפי תקנות שירות
 הציבור (מתנות) 1806

 היתר לפי תוק התביעות של קרבנות השואה
 (הסדר הטיפול) 1806
 מינוי שופטת נוער 1806

 הודעה בדבר מינוי חברים לועדה המייעצת לפי
 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח 1807
 הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך 1807

 מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות
 למוסדות ציבור 1807

 הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת חלקת קבר
 בחיים לפי חוק שירותי הדת היהודיים 1809

 מוסדות ציבור מקבלי תמיכוח בידי משרד העבודה
 והרווחה 1810



 משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית
 המשפט העליון, מיום כ״ז באדר א׳ התשס״ג ו.ז במרס 2003)

 עד יום ג׳ באלול התשס־ג (ו3 באוגוסט 12003.

 ט״ז באדר א׳ התשם״ג (18 בפברואר 003
 מאיר שטרית (חמ 3-60)

 שר המשפטים

ת ההיתרים ד ע ו י חברים ל נו  מי

 לפי תקנות שירות הציבור (מתנות:, התש״ם-980ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(0 לתקנות שירות הציבור
 (מתנות), התש״ם-980וו (להלן - התקנות; אני ממנה את
 אריה רומנוב, שופט של בית משפט שלום ואת אורי בהן,
 סגן היועץ המשפטי של נציבות שירות המדינה, לחברים
 בועדת ההיתרים לביצוע התקנות, כניפיי־ט בתקנה נ(א)

 בהן.

 השופט אריה רומנוב יכהן כיושב ראש הועדה.

 כ־א באדר א׳ התשס״ג (23 בפברואר 2003¡

 מאיר שטרית
 שר המשפטים

 (דומ 1131—3)

 ק״ת התש״ם, עמי 1646; התשס״ב, עמי 848.

תר  הי
 לפי חוק התביעות של קרבנות השואה ,הסדר הטיפול).

 התשי״ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(3) לחוק התביעות של
 קרבנות השואה (הסדר הטיפול), התשי־ז-ד95ו' (להלן -
 החוק), אני נותן היתר ללאה באלינט. לטפל בתביעות

 לפיצויים לפי החוק.

 בפברואר 2004).

 כ״א באדר א׳ התשס״ג (23 בפברואר 2003;

) מאיר שטרית ג ־ 4 2 מ 4 ח ) 

 שי המשפטים
 סייח התשי״ז, עמי 74.

פטת נוער י שו נו  מי
 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),

 התשל״א- 1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחיק הנוער (שפיטה,
 ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו197'. ובהסכמת שר
 המשפטים, אני מטיל על השופטת ורדה מדוז ת״ז 5005314,
 לשמש שופטת נוער בבית המשפט המחוז•־ בבאר שבע עד

 יום ב״ג בכסלו התשס״ז (14 בדצמבר 1:006.

 י״ז באדר אי התשס״ג (19 בפברואר 2003)
) אהרן ברק ג ~ 6 8 מ 6 ח ) 

 נשיא ביה המשפט העליון

ת השגה ד ע י ו ו נ דעה על מי  הו

 לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב-2002

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(בץ1) לחוק
 שירות הביטחון הכללי, התשס״ב-2002י, לאחר התייעצות
 עם שר המשפטים, ובהתאם לתקנה 2ו(א) בתקנות שירות
 הביטחון הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג
 ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי התאמה ביטחונית
 וועדת השגה על קביעת אי התאמה ביטחונית), התשס״ג-
 22003, מיניתי ועדה להשגה על החלטה בדבר אי התאמה
 ביטחונית למשרה או לתפקיד שסווגו בסיווג ביטחוני,

 בהרכב כמפורט להלן:

 אפרים לרון, ת״ז 937872-0, שופט (דימי! - יושב ראש
 ערן דולב, ת״ז 8091027 - חבר

 שבתאי זיו, ת״ז 5070024 - תבר

 תוקף המינוי לשנתיים.

 י״ח באדר א׳ התשס״ג (20 בפברואר 2003)

) אריאל שרון ג ־ ג 2 ג מ 8 ח ) 

 ראש הממשלה
 סייח התשס״ב, עמי 179.
 ק״ת התשס״ג, עמי 462.

ה ג ש עדת ה י חבר בו נו דעה על מי  הו

 לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב-'2002
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי.סעיף 5ו(ב») לחוק
 שירות הביטחון הכללי, התשס״ב-2002', לאחר התייעצות
 עם שר המשפטים, ובהתאם לתקנה 2ו(א) בתקנות ישירות
 הביטחון הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג
 ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי התאמה ביטחונית
 וועדת השגה על קביעת אי התאמה ביטחונית), התשס״ג-
 2003', מיניתי את יואב בן דוד, ת״ז 52618824, לחבר נוסף
 בועדה להשגה על החלטה בדבר אי התאמה ביטתונית
 למשרה או לתפקיד שסווגו בסיווג ביטחוני,. וזאת לצורך

 דיוניה בהשגה של חייל.

 תוקף המינוי לשנתיים.

 ט״ו באדר א׳ התשכ״ג (17 בפברואר 2003)

 שאול מופז
 שר הביטחון

 (חמ 3-3238)

 סייח התשס״ב, עמי 179.
 ק״ת התשס״ג, עמי 462.
 י״פ התשכ״ג, עמי 1806.

י שופט נו דעה על מי  הו
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט ונוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
^ לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, א ) ו 0 
 מיניתי את אסתר חיות, ת״ז 052045044, שופטח של בית

 סייח התשמ״ד, עמי 98ו.
 סייח התשל״א, עמי 134.

 1806 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ ההשם״ג, 13.3.2003



 (ב) מוסד ציבור יהיה זכאי לתמיכה בהתאם למבחנים
 אלה, אם קיימים באזור 000 1 חדרי אכסון לפחות,
 ובלבד שנציגי מרביתם חברים בו: חדרי מלון
 ומקומות אכסון אחרים שאינם משמשים דרך קבע

 לאירוח תיירים, לא ייכללו במנין החדרים.

 (ג) תקציב מוסד ציבור יהיה מורכב ברובו מתקציבים
 חוץ ממשלתיים, בגון דמי חבר של החברים

 במוסד.

 (ד) למוסד הציבור ניסיון של שנתיים לפחות בפעולות
 שיווק תיירות פנים.

 (ה) הפעילות הנתמכת של מוסד הציבור תאושר
 מראש בידי האגף.

 3. פעולות השיווק הזכאיות לתמיכה

 (א) הסיוע יינתן למוסדות ציבור בעבור כל פעולות
 השיווק שלהם לעידוד תיירות הפנים, במפורט

 להלן:

 (ו) פרסומת - עיתינות, אינטרנט, רדיו
 וטלוויזיה:

 (2) פיתוח אתרי אינטרנט:
 (ג) יתסי ציבור:

 (4) דיוור ישיר למארגני תיירות ולקהל:
 (5) קידום מכירות (סיורי ס־כנים, עיתונאים) שלא

 במסגרת הפעילות עם המשרד:
 (6) פעולות להעשרת חבילת התיירות באזור (עד

 0%ו מהתמיכה שתינתן למי סד הציבור׳
 (ב; המשרד יהיה רשאי •שלא להכיר בהוצאות להפקת
 חומר פרסומי כולל סרטים ומפות לצירך קבלת

 התמיכה.

 (ג; פעולות השיווק יזכו את מיסד הציבור בהשתתפות
 המשרד ביחס של עד 2 שקלים הרשים של המשרד
״י הציבור, באופן  לעומת 1 שקל חדש של מי
 שוויוני בכפוף לאפשרויות תקציביות של האגף

 ולאישור האגף, ובכפוף לאישיר ועדת התמיכוה.

 (ד) עלה סכום הבקשות המאושרות לתמיכה על סכום
 התמיכה הכולל, תינתן תמיכה ;יכל מוסד ציבור
 לפי חלקה היחסי ישל בקשתו מכלל הבק׳שות

 שאושרו כאמור.

 4. חלוקת סכום התמיכה במוסדות עיבור אזוריים-בפריים
 ואזוריים-עירוניים

 (א) ועדת התמיכות תחלק אה הככוב שנקבע בהתאם
 לסעיף 3 בעבור בל אחת מפעול־ת השיווק
 הזכאיות לתמיכה: קביעת הלוקה הסכום תיעשה

 לפי הנוסחה המפורטת להלן:

 (ו) לכל מוסד ציבור אזורי-כפרי תינתן תמיכה
 בסיסית שווה בגובה של עד 300,000 •שקלים
 חדשים ובלבד שסך התמיכה הכולל בסעיף זה
 לא יעלה על 4043 מתקציב התמיכות

 הכולל:

 (2) שאר התקציב יחולק בהתאם למפתח המפורט
 להלן: תינתן תמיכה לפי כמות חדרי המלון
 היחסית שיש לכל מוסד ציבור אזירי-עיר־ני

ת צ ע י י מ עדה ה ו י חברים ל נו ר מי ב ד דעה ב  הו
 לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-ו96ו

 אני מודיע בזה, בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק הפיקוה על
 עסקי ביטוח, התשמ״א-1981' (להלן - החוק), בי בתוקף
 סמכותי לפי סעיף 4 לתוק מיניתי את המנויים להלן לחברים
 בועדה המייעצת לפי החוק, החל ביום כ״א באדר א׳

 התשס״ג (23 בפברואר 2003):

 עו״ד אלדר דוכן, ת״ז 027898733 - עובד המדינה
 עו״ד אבנר הקו, ת״ז 022666382 - נציג ציבור

 יוסף מעלם, ת״ז 058489923 - נציג ציבור
 כ״א באדר א׳ התשס״ג (23 בפברואר 2003)

 (חמ 3-1184) םילבן שלום

 סייח התשמ״א, עמי 208.

רות ערך י י ת נ ו ש ר ר ב י ח ו נ דעה על מי  הו
 לפי חוק נייר1ת ערך, התשכ״חד1968

 «יי

 בהתאם לסעיף 3(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968',
 אני מודיע כי מינ־תי את שרונה ארליך, ת״ז 23754039,
 לחברה ברשות ניירות ערך, החל ביום ב״ו בחשון התשם״ג

 (1 בנובמבר 2002).

 סילבן שלום
 שר האוצר

 י״ז בחשון התשס״ג (23 באוקטובר 2002)
 (חמ 3-84)

 ״יה התש^״ח, עמי 234.

רות י ד התי ר ש ל מ ת ש ו כ י מ ן ת ת מ ם ל י  מבחנ
ר ו ב י ת צ ו ד ס ו מ  ל

 לפי חוק יסודית התקציב, התשמ״ה-985ו

 בהתאם להוראות סעיף 3א לתוק יסודות התקציב,
המשפטי לממשלה,  התשמ״ה-985ו', ובהתייעצות עם היועץי
 מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות

 (להלן - המשרד) למוסדות ציבור:

 תקנה תקציבית 37021502

 1. כללי

 (א) מבחנים אלה מסדירים את נוהלי העבודה של
 האגף לעידוד תיירות 9גים במשרד (להלן - האגף)
 עם עמותות תיירות ומוסדות ציבור אחרים

 העוסקים בתחום (להלן - מוסדות הציבור).

 (ב) המשרד מסייע למוסדות ציבור המבקשים לשווק
 באזור מסוים ולרבות אתרי התיירות שבו.

 2. דרישות סף

 (א) מוסד ציבור העוסק בתתום תיירות אזורית-בפרית
 או אזורית-עירונית (להלן - מוסד ציבור אזורי-
 כפרי או אזורי-עירוני) יהיה מורכב מנציגי מרבית
 הגורמים התיירותיים באזור, ובכלל זה בתי מלון,
 יחידות אירות כפרי, אתרי תיירות, אטרקציות

 תיירותיות ומרכזי מידע תיירותיים.

 סייח התשמ״ה, עמי 60: התשנ״ב, עמי 34.

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, 3.2003.גו 1807



 (ה) במהלך השנה יהיה מוסד הציבור רשאי לבקש
 תמיכה נוספת לפעולות מיוחדות בכפוף לתכנית

 שיווק מסודרת בהחלטת ועדת התמיכות.

 התמיכה הנוספת תינתן אם יתקיימו התנאים
 כלהלן:

 (ו) לאגף נותר תקציב תמיכה לא מנוצל, לאחר
 חלוקת התמיכה לפי סעיף ג:

 (2) מוסד הציבור ניצל את התמיכה שנמצא זכאי
 לה לפי סעיף 3 באופן יחסי לתכניות שהגיש

 ולחלוף הזמן.

 7. הפעולות הכלולות בתכנית

 (א) לבקשת מוסד ציבור לערוך שינוי בפעולה שיווקית
 שאישרה ועדת התמיכות: תצורף חוות דעת האגף:
 הבקשה תידון על ידי ועדת התמיכות: תידון
 בקשה לשינוי באמור, שכבר בוצעה בידי מוסד

 הציבור.

 (ב) ניתן להשתמש בסמל של המשרד עם קבלת אישור
 מראש ובכתב מאת האגף.

 8. תשלומים

 (א) בתום ביצוע פעולת השיווק או בסיום מחציתה
 הראשונה, יעביר מנהל מוסד הציבור לאגף בקשה
 לתשלום כדי לאפשר למוסד הציבור מימון

 ביניים.

 (ב) על מנהל מוסד הציבור לציין אח מספר החשבונית
 ולהעביר את החשבוניות בהתאם למספריהן בסדר

 עולה.

 (ג) מנהל מוסד הציבור יצרף תצהיר של רואה חשבון
 על היקף התמיכה של גורמים ציבוריים או פרטיים

 במימון הפעילות השיווקית של המוסד.

 (ד) המשרד רשאי לבדוק מיזמתו את המימון שקיבל
 מוסד הציבור מגורמים ציבוריים אחרים לרבות
 משרדי ממשלה אחרים, רשויות מקומיות, הסוכנות
 היהודית ועוד: מנהל מוסד הציבור יעביר למשרד
 התחייבות נפרדת על שמירת הזכויות של הקניין
 הרוחני; המשרד שומר לעצמו את הזכות להעביר
 מידע בדבר גובה התמיכה למוסד הציבור לגורמים

 השונים התומכים בפעולותיו.
 (ה) לכל חשבונית יצורפו חשבון הספק ודוגמת

 הפעולה (חוברת, מודעות, קלטות וכוי).

 (ו) כל בקשה של מוסד ציבור לחשלום מהמשרד
 תלווה בדוח רואה חשבון.

 (ז) מועדי התשלום ייקבעו לפי הוראות החשב הכללי
 וחשב המשרד.

 ז. תחילה

 תחילתם של מבחנים אלה ביום כ״ז בטבת התשס״ג
 (ו בינואר 2003).

 י־ז באדר א׳ התשס״ג (19 בפברואר ב200)

) יצחק ליי ג ־ י 8 8 מ 8 ח ) 

 שר התיירות

 ולכל מוסד ציבורי אזורי-בפרי מכלל מוסדות
 הציבור הנתמכים; לחדר מלון בתהום מוסד
 ציבורי אזורי-עירוני תינתן נקודה אחת,
 ולחדר מלון בתחום מוסד ציבורי אזורי-כפרי

 תינתן חצי נקודה.

 (ב) לא תאושר תמיכה בעבור פעילות שניתנה לה
 חמיכה לפי מבחני תמיכה או סיוע אחרים.

 5. הערות

 (א) אם תחליט הממשלה לסייע לאזור מוגדר של
 המדינה בעקבות אירועים ביטתוניים או אחרים
 שפגעו בתיירות באותו אזור תבדוק ועדת
 התמיכות, בהתייעצות עם משרד האוצר ומשרד
 המשפטים, את האופן ישבו תינתן התמיכה
 האמורה (לדוגמה - סיוע לקו עימות בצפון
 בעקבות ירי קטיושות); המשרד לא ייתן תמיכה

 לאתר בודד בחחום מוסד הציבור.

 (ב) במקרים של העברת תקציב תמיכה נוסף בשל
 פגיעה בתיירות בתוצאה ממשבר בענף התיירות
 או פגיעה ביטחונית, תשקול ועדת התמיכות
 הענקת תמיכה נוספת על פי בקשות חדשות
 שיוגשו כמקובל וכפוף לכל דין, בהתאם לכללים

 שייקבעו בהתייעצות עם משרד המשפטים.

 6. בקשות לתמיכה

 (א) הבקשות יוגשו בהתאם לנוהל להגשת בקשות
 לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון

 בהן2 ובהתאם למבחנים אלה.

 (ב) הבקשות יבללו את תבנית העבודה לפעולות
 לעידוד תיירות פנים המתייחסות לשנת התקציב

 הקלנדרית הבאה, ושבעבורן מבוקשת התמיכה.

 (ג) הבקשות יועברו לאגף עד יום 30 בנובמבר של כל
 שנה ויכללו את הפרטים האלה:

 (ו) סיכום הפעולות של השנה החולפת
 ותוצאותיהן כולל הפעולות שלא ניתנה

 בעבור{ תמיכה מטעם האגף-,
 (2) תכנית עבודה לשנת הפעילות הקרובה;

 (3) הצעת תקציב לשנת הפעילות הבאה כולל
 עלות הפעולות שאינן נתמכות בידי האגף;

 עצם הגשת הבקשה אינה מחייבת את המשרד
 להיענות לה והתמיכה תתאפשר בכפוף לתקציב
 המדינה שייקבע לשנת הפעילות שבה ניתנת

 התמיכה.

 (ד) לאחר קבלת בקשות התמיכה יקיים האגף פגישת
 עבודה עם מוסד הציבור במהלך חודש ינזאר של
 השנה הקריבה, ושבה יוסברו השתתפות האגף
 בפעולות והאופן שבו יחולק תקציב התמיכה
 בפעילות מוסד הציבור בכפוף לאישור ועדת

 תמיכות.

 2 י״פ התשנ״ב, עמי 2569; התשנ״ד, עמי 4716; התשנ״ז, עמי

 0ו7ו: התיש״ס, עמי 3264; התשם״א, עמי 402 ועמי 1628;
 התשס״ב, עמי 761; התשס״ג, עמי 1358.
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 תעריפים
 החברה קדישא (בשקלים חדשים)

 במעלות 1וד,ב
 במצפה רמון 5,770
 במיתר ו 3,02
 בנהריה 03ו,3
 בנס ציונה 7,343
 בנצרת עילית 3,021
 בנשר 3,146
 בנתיבות 3,021
 בנתניה 7,541
 בסביון 3,021
 בעומר 3,021
 בעפולה 3,436
 בעכו 4,465
 בערד 3,711
 בעתלית 1 3,31
 בפרדס חנה 2,946
 בפתח תקוה 6,885
 בפרדסיה 3,311
 בצפת 6,363
 בקרית מוצקין 4,026
 בקרית אתא 4,602
 בקדימה 3,237
 בקיסריה 3,021
 בקרית ארבע 3,021
 בקרית טבעון 2,994
 בקרית עקרון 3,021
 בקרית ביאליק 4,077
 בקרית גת 2,965
 בקרית ים 4,077
 בקרית מלאכי 3.021
 בקרית שמונה 1 3,71
 ברמלה 6,011
 בראש העין 3.389
 ברעננה 1,050
 ברחובות 8,795
 ברחובוח-מרמורק- 8,795

 שעדיים
 בראש פינה 3.021
 ברמת השרון 1 ,־3,7
 ברמת ישי 3,021
 בראשון לציון 27 0,1
 בשדרות 5,711
 בשלומי 3.711
 בשבי ציון 3,021
 בתל מונד 1 3,71

 החברות קדישא במועצות הא1וריות
 ובהתיישבות אשר אינן מפורטות לעיל 4,051

 קבורה באמצעות מועצות דתיות
 שאינן חברה קדישא 4,051

 כ״ב באדר א׳ ההשס״ג (24 בפברואר 2003)
 (חמ 3-3050)

 אשר אוחנה
 השר לעניני דתות

ת חלקת ש י כ י ר פ י ן תער ו כ ר עד ב ד דעה ב  הו
 קבר בחיים

 לפי חוק שירותי הרת היהודיים ונוסח משולב],
 התשל״א- 1971

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 14א6 לחוק שירותי הדת
 היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-ו97ו', התעריפים
 לרכישת חלקת קבר בחיים, המפורטים בתוספת, הם החל

 ביום כ״ז בטבת התשס״ג (ו בינואר 2003) כלהלן:

 תעריפים
 ההברה קדישא (בשקלים תרשים)

 בירושלים 11,726
 בתל אביב 8,708

 בחיפה 11,726
 באשקלון 6,324
 באשדוד 4,659
 באופקים 3,711
 באבן יהודה 3,311
 באור עקיבא 3,311
 באילת 1 3,71
 באריאל 3,711
 בבאר שבע 6,445
 בבאר יעקב 3,021
 בבית דגן 3,021
 בבית שאן 3,711
 בבית שמש 5,046
 בבנימינה 3,021
 בבני עי יש 3,021
 בגבעת עדה 3,021
 בגדרה 3,711
 בגן יבנה 3,021
 בדימונה 1 3,71

 בהרצליה 11,726
 בהוד השרון 3,143
 בזברון יעקב 3,021
 בחדרה 6,781
 בחצור הגלילית 3,711
 בטירת הכרמל 3,711
 בטבריה 6,363
 ביבנאל 3,711
 ביקנעם 3,711
 ביבנה .7,488
 ביהוד 3,916
 בכפר סבא 9,754
 בכפר חסידים 4,077
 בכפר יונה 3,095
 בכפר הבור 3,021
 בכרמיאל ו 3,71
 בלוד ו ו 6,0
 במגדל העמק 1 3,71
 במודיעין 1 3,71
 במזכרת בתיה 3,021
 במטולה 1 3,71
 במנחמיה 3,021

 סייח התשל״א, עמי 130: התשם״א, עמי 523.
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 סכום
 בש״וז

 מסי שם האגף והעמותה
 עמותה

 580279321 מרכז חרדי ירושלים ו6,43

 580103471 מכללת צפת 30,319

 580063659 מכללת אשקלון 52,369

 580253607 מכללת לב הגליל 8,269
 580220895 מכללת הצפון 27,562
 512063850 מכללת ידע 38,587

 512315797 אפיק מרכז 41,344
 510631575 מכללת תל תי 95,550
 510137615 מדרשת רופין 99,225
 559008040 רשת עמל 38,587

 580017150 מכללת הגליל המערבי 114,834
 520017245 אורט ישראל 547,575
 589931187 הנדסאים תל אביב 275,000

 סך הכל - אגף להכשרה 9,448,463
 מקצועית

 מחלקת עזבונות - בתי תמחוי:
 580262517 אש״ל אשקלון 42,840

 580062073 אש׳׳ל ירושלים 207,060
 580352144 אש״ל בנימין 42,840

 580352185 באר שובע 214,200
 580223386 בית מוריה 203,347
 580245249 גמילות חסדים יום טוב 68,544

 580330181 חזון ישעיה 342,720
 580240828 תכמה ודעת לב חם 17,850

 580126167 תסדי יוסף 321,300
 580369726 תסדי שמתה 35,700

 580224863 לתיות בכבוד 142,800
 512926833 מפעל חיים מאיר פנים 325,584
 580031987 נועם שבת 29,274
 580312858 עזר יולדות המרכזי 36ו,17

 580079978 עזר מציון 500,000
 580086221 רומם קרן דוד 495,516

 סך הכל - מחלקת עזבונות ־ 3,006,711
 בית תמחוי

 מחלקת עזבונות - סלי מזון:
 580043669 אור לאה 76ו,6ו
 580249647 אמת ליעקב תסד לאברהם 6ו56,6
 580318756 המרכז לעזרת הזולת 24,262
 580330181 תזון ישעיה 40,440
 580346971 חסד יד רחמים 20,220

ד ר ש י מ ד ת בי כו י תמי ת עיב1ר מקבל ו סד  מו
דה והרווחה  העבו

 לפי דוק יסודית התקציב, התשמ״ה-1985

 בהתאם להחלטת הממשלה מסי 61»ו בק/4, מיום ב׳
 בניסן התשנ״ז 91 באפריל 1997) הוראת תב״ם מסי
 1-01.01.01.12 ובהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
 התשמ״ה-1985'. מתפ־־סמת בזה רשימת מוסדות ציבור
 שאושרה להם תמיכה ג־מהלך המחצית השניה של ישנת

 2002, בציון סכום התנדבה שאושר לכל מוסד:

 סכום
 בפו׳ח

 מסי שם האגף והעמותה
 עמותה

 אגף להכשרה מקצועית (כולל
 גופים אחרים מקבלי!ממיכה):

 559008040 רשת עמל 2,624,000
 510328636 תדמור 43,500
 560001968 ליגת נשים 82,000
 500250006 סדל״מ ארז 31,000

 580015055 נוער עובד והלומד 278,500
 511508186 רשת עתיד 497,000

 520017245 רשת אורט 1,766,000
 580109817 תורה ומלאכה 228,500
 580044261 נעמי׳ ת 125,000
 580016897 יד נתן 76,500

 511579252 סכני! 507,500
 559008461 האוניברסיטה העברית 21,500
 580057321 ויצו 39,500
 580097475 קדמו; 64,500
 98298015 קמ״ג דימונה 49,000
 580022820 בית הפקיד 31,000

 580025344 הנדסאים חיפה 148,837
 589931187 הנדסאים תל אביב 113,006
 580361582 מכללות באר שבע 160,781
 580051050 מכללות תל אביב 314,213
 580012599 מכללת הנגב 180,075
 580116697 מכללת וצרת 62,475

 580040525 מכללת יהודה ושומרון 108,412
 580022820 מכללת ראשון לציון 90,037

 580022820 מכללת אשדוד 110,250
 580022820 מכללת חיפה 29,400
 511508186 עתיד חיפה 51,450
 511508186 עתיד תל אביב 33,994

 510683816 מכללת עמק הירדן 188,344
 511579252 מכללת סכנין 16,537

 סייח התשמ - '׳'-" י&
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 סכום
 בהרת

 מסי שם האגף והעמותה
 ץמותה

 האגף לסיפול באדם המפגר קרו קצבת
 נכות 30%:

 511906349 הוסטל רמת טבריה 179,970
 511928186 עמית מערך דיור בעי׳מ 393,933
 511946261 הוסטל נהריה בית קשר 125,824
 512076613 אלבסמה בע״מ 131,628
 512330804 בית עזרה עדן בע׳׳מ 118,423
 512419573 מעון אתגר בע״מ 298,023
 512739590 אביב פנימיה חינוכית בעי׳מ 340,908
 512996612 מעון השלושה בע״מ 69,302

 520037565 דנאל ירושלים 811,842
 557131257 מעון נוה נטוע 702,123

 557526142 מעון ידידה 1,041,585
 557557873 מעון הוד 543,267
 557644432 מעון גלעד(מרגוע) 290,749
 559000179 סנט וינסנט 464,658
 580002335 אקיים חיפה 392,694
 580008100 אקיים חדרה 349,368
 580009728 שק״ל בת ים 79,095
 580010908 האגודה לתכנון ולפיתוח 67,192

 580015519 אקיים ירושלים 718,854
 580020287 עמותת שק״ל 929,401

 580034924 אקיים 8,702,635
 580038545 מכון ״בית דוד׳ 494,648
 580041051 מטי׳ב 180,085

 580060952 אלווין ירושלים 1,814,263
 580064970 כפר כנא • מעון מפגרים 559,673
 580085140 אהל שרה 255,731
 580088821 בית אורי 466,768
 580094381 מוריה מפעלי רווחה 518,031
 580107787 צהר לטהר 20,000

 עלי שיח ־ עמותה לשיקום 281,799
 ילד

580172831 

 320620024 מעון נווה רם 455,735
 500800123 ביח חולים פוריה 30,265

 510913205 רמח טבריה 108,400
 511153033 מבנה שרוחי רפואה בע״מ 3,800

 511313215 שלה שרותי שיניים בע״מ 104,467
 511397101 אמריקן מדיקל טנטר 290,933

 513083766 שנטל מעבדות שיניים 3,382

1811 

 סכום
 בשרת

5 שם האגף והעמותה 5 
 עמותה

 580126167 תסדי יוסף 56,616
 580073146 תסדי נעמי 80,880
 580102952 טל תיים 64,704

 580060069 יד אליעזר 404,400
 580362226 יד ביד 161,760
 580331841 יד לנצרך 20,200

 580313641 יד עזרא ושולמית 258,816
 580154284 כתר שלמה ושרה 177,936
 580353563 לב ת״ש 21,028
 580267763 לב לזולת ו9,41ו
 580224863 לחיות בכבוד 32,352
 580303071 משביע לכל חי רצון 21,028
 580336121 מתן בסתר 32,352
 580204931 מתנדבים למען הזולת 35,587
 580183812 עזרת יוסף 22,646

 580328839 פתחון לב 283,080
 580086221 רומם קרן דוד 44,484
 580168557 תומכי שבת 42,057
 580263291 תפארת ימין 64,704

 סה״כ - מחלקת עזבונות - 2,001,775
 סלי מזון

 מחלקת עזבונות - ילקוטים
 (כולל כספי ועדת עזבונות):

 580358471 ארגון חסד למען אח׳׳י 2,010
 580367910 ברכת מרגלית 35,510

 580146827 יהודה יעלה 171,225
 580053981 מלבי 2,211

 512926833 מפעל חיים 49,580
 580350486 עזר בנימין 4,113
 580138220 שעלי תורה 2,479

 580356004 תפארת חן 13,400
 580362226 יד ביד 7,705

 סך הכל - מחלקת עזבונות - 288,233
 ילקוטים

 אגף השיקום:
 580115319 צעד קדימה 115,000
 580174225 מכון ה.ל.כ.ה 40,000
 580319580 יד אחוה 40,000

 סך הכל - אגף השיקום 195,000

 ילקוט הפרסומים 66י5. ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, ג200.ג.ג1



 סכום
ח ר  מ

 מסי שם האגף והעמותה
 עמותה

 ו81וו5802 ישיבת שמעון דריהם 131,783

 580228583 מותות - אולפנת נריה 43,956

 580282416 ונקרא בשם 16,640
 580316792 אולפנת לבונה 146,847
 580345726 אוהל אשר 111,888
 580339398 מרכז תורני שערי תורה 48,880
 580011633 קרית חינוך מעלות 11,440

 580267599 באור שמואל 207,792
 580327310 אורחות תורה 123,876
 580340040 ים התורה רמות ירושלים 235,764
 580326809 ברכת יוסף 91,908
 580323988 ישיבת אבן ישראל 39,960
 580342921 באר יצחק ירושלים 27,040
 580252872 מוסדוח חסידי דאראג 49,400

 580206134 פאר יוסף נווה יעקב 115,884
 580008589 כסא רחמים מתביתא 81,105
 510096019 גבעת וושינגטון 46,974
 580317089 ישיבת בני עקיבא סוסיא 22,150
 580338366 אור אליצור 10,827
 580114973 ישיבת זכר יצחק 20,520

 580312742 מרכז תורני זכות לעמי 139,860
 580286391 מוסדות פניני מנתם 127,572
 580311090 תפארת בנות 15,010
 580343523 ברכת ישראל מאיר 17,160
 580045755 מגדל אור - בנות 86,080
 580080141 נחלת צבי מכון לימודי 55,625

 580152791 נחלת יוסף 111,888
 580107613 בית מדרש עליון 195,634
 580185924 תכמת התורה ותפארתה 279,720
 580329548 ועד ק׳׳ק קוממיות 139,845
ז יונתן׳ 55,944  580228138 "עו
 580329407 נפש החיים בני ברק 14,560
 580312783 ניגוני דוד 51,948
 580220440 קרית חינוך ודבש 70,200
 580316602 ישיבה לצעירים בית שמש 11,440
 580294106 ישיבת כנסת הגדולה 89,232
 580193837 זהר הגליל 3,935

 580074581 אגודת נפש התיים 59,940
 580053247 בית מדרש עוד יוסף חי 51,938

 580058014 מאור ירושלים אור אלתנן 159,755

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, ב200.ב.גו

 סכום
 בעו׳ח

 מסי שם האגף והעמותה
 עמותה

 557036878 "שן פד צפון 30,050
 8423ו5574 ארדנט מעבדות שיניים 6,841
 557602927 מעבדה א.א. 2000 5,312

 קרן מחקרים -• בית תולים 46,279
 בני ציון

580300739 

 570884700 מה כינרת 1,231,176
 500975180 בית עמאן 216,397
 510158611 סנטוריום נס ציונה 115,455
 510792575 מעון סביון 178,392
 511347445 מעון רמים בע״מ 281,164
 511369720 כרמל פנימיה חינוכית בע״מ 103,461
 511416596 אוו - טיפול וחינוך נע״מ 106,993
 511628984 מעון דרור ירכא בע־׳מ 181,693
 511371865 הוטסל ביח פלדמן 18,488

 512739590 אביב פנימיה חינוכית בע׳׳מ 107,788
 580018497 כפר רפאל 95,019

 האגף לטיפול באדמ המפגר 25,063,962
 קרן קצבת נכות 30%

 מוסדות ציבור:
 580100154 נוה בית סמינר ליהדות 79,580

 580315604 תפארת לוי ־ קול סיני 191,808
 580303501 אוהל יהושע 107,308
 580291334 חוכמת מנחם 39,368

 580240513 דעת ותבונה להנחיל 143,856
 580051373 המעיין - קרן מרכז למחוננים 171,828
 580303212 יחד בתורה 20,532
 580323368 עטרת יצחק 10,400
 580007466 בית מתתיהו ־ מאור יצחק 59,940
 580148047 נר לרחל ובניה 75,839
 580216273 אגודת נועם שמעון 55,929

 580319481 ישיבה דעת חיים 110,595
 580305472 עטרת הלויים 127,872
 580117877 מגן ישראל - נתיבות 17,680

 580088060 שלהבת הדרום בנים 173,745
 580160984 מוסדות ירים משה 359,640
 580210326 מגדל תורה 105,660
 580325066 מוסדות משכן התורה 191,308
 580057685 נפש חיה - ישיבה וכולל 42,381
 580275527 ישיבת כנסת שלמה 15,600
 580271518 עוז ליששכר 69,520
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 סכום
 בש־׳ח

 מסי שם האגף והעמותה
 עמותה

 0270ו5800 ישיבת משכנותך ישראל 387,442

 580266047 ישיבת בית חדש 75,839
 580115921 מתיבתא ירושלים | 321,528
 580244705 ישיבת חברון 191,793
 580059426 קרית נוער ירושלים 214,765
335,604 

i 
 580058014 ישיבת אור אלחנן

 580037927 ישיבת נחלת משה 115,824
134,699 | 

1 
 580101277 ישיבת בית אברהם סלונים

219,780 j 580057354 ישיבת תפארת ישראל 
 580075158 ישיבת תורת אמת חב״ד 131,868
 580224483 תברון גאולה יחזקאל 51,948

 580011740 ישיבת כוכב מיעקב 187,812
 580024313 ישיבת מאור עיניים 263,736
 580007433 ישיבת שמעון מערלוי 181,617
 580037844 ישיבת צעיר׳ גור 175,824

 580002996 ישיבת קרלין סטולין 462,094
 580010577 ישיבת בית מרדכי זועהיל 129,756
 580018935 מוסדות ויזניץ אור חיים 339,345
 580049187 אולפנת בנות קרית ארבע 10,400
 580216968 יעקב ואניטה פנזר 11,440
 580059756 ישיבת הגדולה שפת 91,908

 580019263 ישיבת דתםידי בעלז 161,940
 580043784 ישיבת מעלות התורה 184,345
 580065316 ישיבת תפארת התלמוד 174,387
 580004992 מוסדות באר אברהם 31,200
 580028686 ישיבת אמשינוב שערי עולם 44,200

 580042943 ישיבת מאור התורה 296,385
 580111532 ישיבת תפארת יעקב 287,712
 580097939 ישיבת צעירים מ.אליהו 107,892
 580044972 ישיבת נר שמואל 71,898
 580142693 תפארת משה בצלאל 48,360

 580097236 עטרת התורה 139,860
 580075737 ישיבת תורה אור ירושלים 207,792
 580070183 הדרת ירושלים 591,408
 בית מדרש עליון לתורה יד 55,859

 אהרון
580020246 

 580143386 מרכז תינוכי דרכי שלום 45,872
 580179844 מעלות חיים 147,657
 580162717 ישיבה תיי משה לצעירים 303,561
 580024479 ישיבת פתד יצחק 91,908

 580194611 ישיבח מרחשת משכן ישראל 263,556
 580205714 ישיבת מטילת החיים בן עטר 171,828
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 סכום
 בערת

 מסי שם האגף והעמ1תה
 עמותה

 580024313 ישיבת מאור עיניים 71,928
 580295426 ישיבת באר יהודה 255,744
 580026359 פורת יוסף גאולה 12,480
 580026359 פורת יוסף כותל מערבי 10,355

 580019263 דחסידי בעלזא 139,830
 580336675 תורת חסד בגליל 47,952
 580168615 קרנות עולם נוה יעקב 87,912
 580276566 אור מאיר שמחה 51,528

 580340958 תורה חסד עם רם 131,817
 580162915 תורני בני בנות ציון 55,005
 580122604 נר הצפון 39,960

 580343531 שערי תורה נתניה 183,816
 580322873 לתם הביכורים 17,680
 580008423 תפארת ציון 91,908
 580264208 שובו 12,346

 580366789 פאר השלום 115,884
 580072213 תפארת נהוראי 14,560
 580063097 טטריקוב - קול יעקב 86,441
 580315513 כל בניך 10,400
 580070183 הדרת ירושלים 32,240
 580231074 כנםת יששכר 49,563
 580128700 תפארת טבריא 10,400
 580358869 מיר מודיעין עילית 45,072
 580137438 זכרון נחום טלטטון 60,776

 580048817 קול ברמה - גבעת שאול 279,740
 580048817 קול ברמה - בר אילן 182,244
 580062644 חזון עובדיה 10,400
 580060721 ישיבת אוהל מועד 37,440

 580025872 ישיבת אור ברוך 210,579
 580289114 מוטדות אורות שלמה 315,684
 580256774 משכן ציון ירושלים 132,532
 580088201 בית אשר טטולין 283,716
 580114445 ישיבת זוהר התורה 87,912
 580103596 בית עולות 29,581
 580006443 ישיבת הפקדתי שומרים 51,969

 580029122 ישיבת יקירי ירושלים 310,457
 580026359 פורת יוסף נוה שלום 46,710

 580022051 ישיבת עטרת ישראל 190,261
 580021806 ישיבת קול - יעקב 67,932

 ו58002559 ישיבת קול - תורה 186,615
 580ו58004 ישיבת ראשית תכמה 203,796

 ילקוט הפרסומים 5146, ט׳ באדר ב׳ התשם־ג, 2003.ג.גו



 סכום
 בש״ח

 מסי שמ האגף והעמותה
 עמותה

 580037208 ישיבת חידושי 3,520 ו
 580058311 ישיבת נזר ישראל 207,792
 580150704 ישיבת תורת ישראל 131,233
 580121655 תורת חסד ברכת יצחק 182,888
 580193530 ישיבת צעירים יסודית 32,516

 580258663 ישיבה דובר שלום 183,816
 580209989 אולפנא רעיה 147,852
 580191690 מוסדות חינוך חב״ד 103,430
 580240034 ישיבת כנסת מאיר 139,650
 580210409 ישיבת חכמת שלמה 95,796
 580280386 בני צבי ־ בית אל 83,916
 580043909 מוסדות אהל משה 27,057

 580057339 מוסדות חינוך אור החיים 212,238
 580003168 ישיבת אור ישראל 136,506
 580041101 ישיבת בית מאיר 135,864
 580276715 מוסדות התורה והתסד 85,454
 580033272 היכל אברהם אלימלך 59,940
 580000529 ישיבת חומת ציון 17,126
 580008589 ישיבת כסא רחמים 76,856
 580010023 ישיבת מגן הילד 79,796
 580115384 ישיבת אור גאון 27,338
 ישיבת בני עקיבא נתלת 33,800

 יצתק
580080794 

 580063634 ישיבת בית ישראל רוז׳יו 198,885
 580008423 ישיבת תפארת ציון 243,756
 580033173 ישיבת בית רבי שמעיהו 259,709
 580000503 מוסדות תורה ושלום 362,550

 580025286 בית אבות פונוביץ 7,100
 580007466 ישיבת בית מתתיהו 83,916

 580027605 ישיבת םלבוטקה 275,724
 580018919 מוסדות ישיבת וזניץ 253,263
 580028066 מרכז קהילתי קרית צאנז 468,720
 580045193 אמרי אמה חסידי גור 114,400
 580032548 מרכז מוסדות נדבורנה 275,394
 580031680 מוסדות חסידי בעלז 317,200
 580051159 מוטדות סטולין קרלין 39,000
 580068104 ישיבת ברטלב 96,187

 580050292 ישיבת תכמי לובלין 170,523
 580049989 ישיבח חוג תתם סופר 91,980

 580025286 ישיבת פונוביץ 467,532
 580004992 מוסדות באר אברהם 63,440

 סנומ
 בש״ת

 מסי שמ האגף והעמותה
 עמותה

 580162139 נשמת אהרן ויעקב 111,688

 580220630 מוסדות נתלת אשר 111,888
 580029239 ישיבת קמניץ - כנסת יצחק 343,656
 580026037 ישיבת ישמח משה 114,984
 580047009 היכל התורה בציון 83,901

 580032795 תלמוד תורה - תוות דעת ים 287,712
 580194207 ישיבת עמוד דוד 267,732
 580048155 בית אליהו - היכל אוריה 167,662
 580162873 ישיבת תיכונית קרית ארבע 51,948

 580013605 אתרית הימים נר יוסף 109,200
 580243319 מעלה תבר - שבי חברון 59,940

 580174316 ישיבה מתיבתא אהל תורה 607,032
 580065589 בית המדרש אור השלום 113,062
 580224103 ישיבה לצעירים קניני תורה 153,544

 580225456 ישיבת באר התורה 104,000

 580144723 מוסדות תוטפות יום טוב 191,808
 580141869 ישיבת לוית חן 78,000

 580062438 ישיבת שארית יעקב בית דוד 182,476
 580277952 תורה ותסד ־ אמרי נעם 99,840

 580031854 ישיבת מענה שמתה 122,400
 580236388 ישיבת נתיבות התלמוד 197,793
 580276855 ישיבת נתיבות יעקב 308,328
 580203313 והודעתם לבניך 375,624
 580287555 נעם מנחם 44,587
 580251775 מעין ההלכה - באר רפאל 99,900
 580293132 מוסדות דרך פיקודיך 73,320
 580083210 ישיבת אורות 22,776
 580031052 בית ציון - בלומנטל ים 75,924
 580288454 ים התורה 57,200

 580055499 ישיבת בני עקיבא אדרת 111,888
 580053536 מוסרות תורה - בית אל 43,400
 580029064 סמינר באר יעקב 90,541

 580113991 ישיבת שארית יוטף 103,381
 580029528 שדה חמד כפר נוער חקלאי 162,112
 580027738 ישיבת תורה והוראה 199,530
 580122612 ישיבה לצעירים 47,296

 580012672 בית ספר למלאכה 172,117
 580069243 ישיבת מאור התלמוד 227,772
 580090595 ישיבה אור משה תורת משה 10,730

 בית חינוך לתינוקות של בית 130,896
 רב!

580024610 
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 סכום
 י בש׳׳ח

 מס! שני׳.׳
 עמותה

 87763ו580 אייזיל; ו! י 64ו,56
 580250496 ישיבת ת!,- 908,ו9
 580105690 משכנות א; 0,400 ו

 580172666 תומכי חני׳. י•׳־׳ העמק 99,920 ו
 580027472 ישיבת אי! 107,772
. ל 99,900  580175867 ישיבת נוי.'. י

 580061851 הנגב • ,•׳׳ : 189,739
 580029858 ישיבת ה. י, 75,903
 580069250 אולפנת ׳; 9,360
 580025294 בית יעי, ו <.; 9,880

 580035988 חזון יחז>;׳• 109,824
 580046589 קרית היני > ;׳יי 31,975

111,888 ; י  580182301 ישיבת י
147,852  ב  580082139 ישיבה ו
 580062164 ישיבת צדי־ •י 135,864
 580025286 ישיבת.£>•־ 207,792
 580037265 בית ישי.•׳ • ־ 206,920
 580130482 מוסדו,״ ה• י ־ו 73,080
 580136570 ישיבת בני 75,924

 580084614 ישיבת ריי: •• 114,130
 580037281 תלמוד יזו־. 127,872
 580173292 ישיבה ד,(״.׳. יי־ מרדכי 299,490
 580075893 תורת חייה .־ י־ ׳:זר 79,920
 580088060 שלהבת ב.״ ־. 21,472

471,408 z 580061851 הנגב חוו״ ־ ׳.׳•״ 

 580165595 ישיבת ימי!׳׳,׳ 131,618
 580029841 ישיבת הדי.׳ 119,660
 580264158 ישיבת הדיו. . 95,904

 580288090 ויזניץ אשד • r צדיק 207,687
 580228583 מותרי ת - :• ••;1הנה 95,904
 580132868 מרכז תוריי ;׳ ־ י דמים 63,936
!״ 22,116  580083756 מעיין שי,

 סך הכל ־ נ. . ציבור 37,188,545

 ג׳ בשבט התשס״ג :6 ר י •
 יצחק חזן

י של משרד  י ־כלי
 ״־׳;.־־י־ •הרווחה

1815 

 סנומ
 בערה

 מס׳ שם האגף והעמותה
 עמותה

 580029262 מוסדות שומרי אמונים 27,040
 580055747 ישיבה אמרי שאול מודזייץ 59,940

 50332 ו580 ישיבת נתלת דוד 185,142
 0054וו580 ישיבת תפארת משה 147,605
 580042828 ישיבה שערי תשובה ותיים 35,020

 580085447 ישיבת ברכת אפרים 168,540
 06763 ו580 ישיבת פאר משה 86,720

 94ו580078 מוסדות מאור ישראל 171,828
 580005288 מוסדות שערי ציון 102,113
 2ו689ו580 זכרון סיני נר התורה 79,920

 580137438 ישיבת תזון נחום 252,705
 580195758 ישיבת רבני תיים עוזר 316,972
 580180479 אור שרגא יצחק 84,181

 580197937 ישיבת גאון צבי 112,328
 580042877 ישיבת בית ישראל אלכסנדר 70,167
 580227809 דרך תקוה כנסת התורה 55,944
 580160737 מעיין החינוך התורני 36,400
 580249001 ישיבת קול יהודה 39,801

 580098895 ישיבת זכרון דוד 187,812
 580063980 ישיבת ראתן 16,640
 580225431 ישיבת נטעי אורה 34,312
 580012094 אור חדש מ.ח.בגליל 2,120

 580033249 ביח לוי יצחק 118,230
 580045755 מגדל אור לימוד חורה 413,765
 580038222 מרכז חינוכי תורני בנים 288,616
 580278448 מעוז יהודה 79,920
 580045490 נתיב אור ־ חדרה 28,080
 580044303 המתיבתא גבעת אולגה 75,347
 580023729 ישיבת כנסת חזקיהו 29,586
 580009181 ישיבת שפתי צדיק 53,208
 580040491 ישיבת חסידי גור 34,104
 580029312 ישיבת משכן יעקב 14,040

 580056448 ישיבת יחל ישראל 255,609
 580124220 ישיבת נחלת הלווים 119,880
 580013589 קרן אורה כרמיאל 63,816
 580068203 ישיבת בר יותאי בני עקיבא 18,720

 580107571 ישיבת כנסת יצתק 219,780
 580237220 ישיבת טבריה 159,525

 ילקוט הפרסומים 5166. ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, 3.3.2003 ו



 מועד הגשת
 שם המבקש ומען משרדו הבקשה

 גגון עפר, מלכי ישראל (ביבר רבץ) 5,
 תל אביב

 גרץ אהרון אליק, מעלות הנביאים 19,
 חיפה 33095

 דימנשטיין אירינה, בן יהודה 10, ירושלים
 דרורי אסתר, מנוחה ונחלה 4וב,

 ת״ד 15003, רחובות 76209
 הרכבי זאב, גאולה 37, תל אביב 63304

 וולנסקי צביה, יקותיאל אדם 14, כפר סבא
 ויטשנר ישראל, רבי עקיבא 164, בני

 ברק 51523
 ורמוט משה שלמה, דפנה 16, תל אביב
 זוסמנוביץ נטליה, צה״ל 3/201, אשקלון
 זינגר חיה, ויסוצקי 4ו, תל אביב 62338

 חותה אסנת, נוף איילון ב׳, ת״ד 252,
 ד״נ שמשון 99785

 חזאן האני, בן עמי 44, עכו
 חטיב מוחמד, ת״ד 4352, טירה 44915

 חטיב קאסם, צלאח אלדין 182/13,
 עכו העתיקה

 חטר־ישי תמר, דניאל פריש 3, הל אביב
 חרומיך ליובוב, דרך עבו 140 משרד 24,

 קרית ביאליק
 חסון איתן, ברקוביץ 8, פתח תקוה 49461

 הפץ אורי, ז׳בוטינסקי 33, רמת גן
 טאהא מרואן, כפר בועיינה-נוגידאת,

 ת־ד 178, 16924
 טיקטינסקי אלימלך חיים, אחד העם 108,

 תל אביב 65208
 טל יחיאל, שדי משה גושן 23, ת״ד 296,

 קרית מוצקין
 כהן גדעון דנים, ז׳בוטינסקי 35. רמת גן

 לבון אלכסנדר, הרצל 71/11, ראשון לציון
 לוטן אביהו, אבן גבירול 52, תל

 אביב 64364
 לוי־סלהוב רויטל, הנגב 13, נתניה 42274

 לוי תמירה, גורדון 3, נתניה 42288
 לוי רביב, הנגב 13, .נתניה 42274

 לית אריה, ארם 27, ירושלים 93782
 לנגה דורון, רמב״ן 32, ירושלים 92280

 מאיר פרנק אילן, דובגוב 8וג, תל אביב
 מחאג׳נה מוחמד, אל מידאן, ת״ד 244,

 אום אל פחם
 מובסוביץ יצחק, קיבוץ שלוחוח,

 עמק בית שאן 0ו09ו
 מכלוף אשר, שד׳ בנימין 13, נחניה 1 4231
 מרק מירה תהילה, פרישמן 77, תל אביב

11.12.2002 
1.10.2002 

2.10.2002 
16.12.2002 
25.1 1.2002 

8.12.2002 
16.12.2002 
2.10 2002 
9,1.2003 

8.12.2002 
20.10.2002 
2.10.2002 

2.10.2002 
16.12.2002 

1.10.2002 
23 1.2003 
13.1 2003 

2.10.2002 
16.12.2002 
9.1.2003 

16.12.2002 
2.10.2002 
4.12.2002 
22.10.2002 
9.12.2002 

31.12.2002 
25.11.2002 

2.10.2002 
1.1.2003 

ן ו ן לכהן כנוטרי ו שו י ר ת ל ר בקשו ב ד דעה ב  הו

 לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-976ו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לתקנה 31(א) לתקנות
 הנוטריונים, התשל״ז-977וי, כי ועדית הרישיונות לפי חוק
 הנוטריתים, התשל״ו-21976 (להלן - החוק), דנה בישיבחה
 מיום הי, כ״ז בשבט התשם״ג (30 בינואר 2003) בבקשות
 עורכי הדין המפורטים להלן, ומצאה כי נתמלאו כמבקשים,

 לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2(א) לחוק:

 מועד הגשת
 שם המבקש ומען משרדו הבקשה

 אגבאריה עאהד, כיכר אלמידאן, ת״׳־ 26ו,
 אום אל פחם 30010

 איזפס־דריימן דבורה, מרידוד 0ו/9ו,
 תל ברוך, תל אביב 69411

 איתן אביטל שרה יוכבד, שנקר 7, מרכז גב
 ים 2, הרצליה 46725

 אקסנהנדלר שלמה, מעלה הזית 5,
 אפרת 90435

16.12.2002 
5.1.2003 

9.9.2002 
9.10.2002 
31.12.2002 
9.1.2003 

2.10.2002 
17.12.2002 
22.8.2002 

22.10.2002 

20.8.2002 
7.1.2003 
11.9.2002 

13.1.2003 
8.12.2002 
15.1.2003 

 אשורי איתן, דבוטינסקי 130, בני ברק
 אשר אברהם, שמריהו לוין 3ו,

 תל אביב 64357
 ביאדסה תופיק, באקה אלגירבייה 00ו30

 בן דוד איתן, ההגנה 25, פתח תקוה 49372
 בן דוד דוד, יבניאלי 4, גבעתיים 53603

 בן יצחק עליזה, סוקולוב 48, רמת
 השרון 47235

 בן צבי עפר, יגאל אלון 57ו, תל אביב
 בר תמר, הרצל 49, ראשון לציון

 בר־און יעקב, ביאליק 79, רמת גן 52461
 בר־ששת תיים ויקטור, וייצמן 0ו.

 'קרית ים 29124
 גאון דוד, החשמונאים 103, בית ויסוצקי,

 תל אביב 67133
 גבעתי חיים, דיזנגוף 10, תל אביב

 גיבארה ראסם, טייבה 40400
 גוהר אורן, הרצל 75, תייר 322,

 נהריה 22102
 גוהר עדיאל, הרצל 75, ת״ד -322,

 נהריה 22102
 גולדברג יהודה, ז־בוטינסקי 35, מגדלי

 התאומים 2, רמת גן 1 5251
 גולדברג פנינה, מונטיפיורי 33,

 פתח תק1ה 49490
 גולן ציונה, הרצל 25, נתניה 42390

 גורי אריה, הנשיא 15, עפולה 8390ו
 גרינברג גיורא, אחד העם 116,

 תל אביב 65208

 ק״ת התשל״ז, עמי 1724.
 סייח התשל״ו, עמי 196.

ו ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר בי התשס״ג, 13.3.2003 8 ו 6 



 מועד הגשת
 שם המבקש ומען משרדו הבקשה

 רחמים גדי, כיכר רבין 4, תל אביב 64951 ב200.ו.ד
 שושן יצחק, רוגוזין 42, אשדוד 2.10.2002
 שפירא רחל, אחד העם 2, נתניה 2003.ו.29
 שריג אהרן, בלפור 0וא, ירושלים 5.1.2003

 שרעבי נסים, חבצלח 6, שב׳ בנה ביתך, 22.1.2003
 ת־ד 870, קרית ים 29083

 תובל יורם, חיבת ציון 11, רמת גן 52391 31.12.2002
 תמיר דניאל, יהודה גור 9, תל אביב 16.12.2002

 כל אדם הטוען.שמבקש מהמבקשים האמורים אינו
 מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט
 בחוק, רשאי להגיש לועדת הרישיונות בתוך שלושים ימים
 מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני
 עותקים לפי מען הועדה: ועדת רישיונות, משרד המשפטים,
 רדו׳ בית הדפוס 11, בנין ״לב הגבעה״, קומה 3, גבעת שאול,

 ת־ד 34357, ירושלים 91342.

 י־ח באדר א• התשס־ג (20 בפברואר 2003)

) אהרון אברמוביץ ג ־ ג 0 מ ג ח ) 

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
 יושב ראש ועדת הרישיונות

ב 2003 י ד אב ע ו ות מ נ דעה על קיום בחי  הו

 לפי תקנות רואי חשבון, התשט״ז-1955

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות רואי חשבון, התשט״ז-955ו',
 מודיעים בזה כי בחינוח מועצת רואי חשבון למועד אביב

 2003 יתקיימו בתל אביב בתאריכים המפורטים להלן:

 מועד הגשת
 שם המבקש ומען משרדו הבקשה

 הנושא התאריך

 י׳ באייר התשס־ג
 (12 במאי 2003)

 כ׳ באייר התשס־ג
 (22 במאי 2003)

 כ״ז באייר התשס״ג
 (29 במאי 2003)

 כ״ד באייר התשס־ג
 (26 במאי 2003)

 י״ז באייר התשס־ג
 (19 במאי 2003)

 י״ב בסיון התשס־ג
 (12 ביוני 2003)

 ב׳ בסיון התשס־ג
 (2 ביוני 2003)

 ט״ו בסיון התשס־ג
 (15 במאי 2003)

 בחינות ביניים חלק א׳

 מבוא לחשבונאות

 מתמטיקה וחישובים מסחריים

 יסודות המשפט

 בחינות ביניים חלק ב׳

 כלכלה

 יסודות ביקורת החשבונות

 תמחיר וחשבונאות ניהולית

 בחינות סומיות חלק א׳
 סטטיסטיקה

 חשבונאות פיננסית

 ק־ת התשט־ז, עמי 34 (62).

 מרקוב לודמיל, ירמיהו 43, סנטר ,1 26.12.2002
 ירושלים

 נוימן מאיר דוד, אבני מר ,4 2.10.2002
 בני ברק 51394

 נועם מאיר צבי, בית הדפום 12, אגף 13, 2.10.2002
 ירושלים

 נסים אמנון. הרצל 16, ת״ד ,1528 16.1.2003
 נתניה 42400

 נרקיס יצחק, קרמניצקי 10, תל אביב 67899 26.1.2003
 עזריאל יוסף ג׳ורג׳, לאונרדו דה וינצ׳י 19, 22.12.2002

 תל אביב
 עמית־כהן עוזי מרק, שד׳ בן מימון ,24 9.12.2002

 ירושלים
 עמל אנור, מרכז מסחרי כיכר צה״ל, 8.1.2003

 ת״ד 385, קרית שמונה 11012
 עמר יוסף, כיכר רסקו, תייר ,1789 2.10.2002

 טבריה 14207
 פורי רחמים, רח׳ גרוזנברג ,14 7.7.2002

 תל אביב 65811
 פורת לאה. רוטשילד 60, כפר סבא 44201 30.12.2002.
 פיגל דורית, סוקולוב 69, רמת השרון 22.10.2002
 פלג יריב, יגאל אלון 157, בית 8.1.2003

 ״פנינת אילון״, תל אביב 67443
 פלגר פנחס, שפירא 22. פתח תקוה 16.12.2002
 פלד אליצור, יצחק שדה 17, תל אביב 2.10.2002
 פנחס רן, סוקולוב 58, הרצליה 46497 30.12.2002
 פרידמן זיקה, המעיין 28, גבעתיים 53376 15.1.2003
 פרלוב יוסף, יגאל אלון 57, אשדר 2000, 13.1.2003

 קומה 4, תל אביב 67891
 פרשני שמשון, יעקב 3, רחובות 20.10.2002
 קבלאן יוסף, בן עמי 65/47, תייר 248, עכו 22.10.2002
 קויתי בלפור, הפלמ״ח 75, באר שבע 77391 9.10.2002
 קול יקיר, חיבת ציון 11, רמת גן ו5239 1.2003.ו
 קירשנר סימה, מאנה 10, תל אביב 68ו64 1.9.2002
 קליינהויז צירלס יהושע, משה הס ,12 2.1.2003

 ירושלים 94185
 קלינגר דוד יונתן, יפו 97, מרכז כלל, 15.1.2003

 ירושלים 94340
 קנת חיים, אבן גבירול 129, תל אביב 19.1.2003
 קפט נטלי, הרצל 33, פתח תקוה 49437 3.9.2002

 קפלן יהודה, ברקת 10, פתת תקוה 49170 25.11,2002
 קרמר שלום, בן יהודה 36, ירושלים 2.10.2002
 ראוך מרדכי, היצירה 3, רמת גן 16.12.2002
 רבי זדה משה, דרך נמיר 29 (פינת 31.12.2002

 דפנה 40), קומה אי, תל אביב 64920
 רוט יורם, שדי רוטשילד 138, תל 17.9.2002

 אביב 65272
 ריבלין ישראל אהרון, שלומציון המלכה 2.10.2002

 18, ירושלים 94146

18 ו  ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 13.3.2003 ד



נים ׳ציבוריים כו ר שי שו דעה על אי  הו

 לפי חוק רישום שיבונים ציבוריים (הוראת שעה),
 התשב״ד-964ו

 בחוקף סמבוחי לפי סעיף וא לחוק רישום שיכונים
 ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-964ו י, אני מאשר כי
 בנינים שהוקמו בירי המדינה או מטעמה אי ביזמתה, או
 שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני בייט בטבת
 התשנ״ה (1 בינואר 1995), או נכללו בתכניה שאושרה לפי
 חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו', עד יום י״ב בטבת
 התשנ״ט (31 בדצמבר 1998) ובנייתם החלה בתוך שנתיים
 ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים
 להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט דם שיכונים

 ציבוריים:

 הנושא .־!אר״ך

 המקום גושים חלקוה
 באר שבע, 38325 25-1

 שב׳ ט־ 38326 78-43

 נתיבות, 39586 5
 שב׳ מערבית

 נתניה, 8730 10-2, 15 -20, 24, 25, 27,
 עמליה 45-41, 61-47 70-63,

92-81 
-44 ,36-51 ,25-21 ,11 8731 
-64 ,61 -57 ,55-50 ,47 

74 ,71 
 התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי
 והשיכון וניתן לעיין בהם בימי ם ובשעות שהמשרד פחוח

 ט״ז באדר א׳ התשס״ג (18 בפברואר 2003;
ט איתן לחיבסקי ־ ד מ » ח ) 

 סגן מנהל אגף הפרוגרמות
 משרד הבינוי והשיכון

 י סייח החשכ״ד, עמי 52: ההשנ״ד, עמי 147. התשנ״ט, עמי
 93: י״פ התשנ״ה, עמי 1646.

 י ם״ח החשכ״ה, עמי 307.

ר שיכונים שו דעה על אי ן טעות בהו  תיקו
ים רי בו  צי

 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעהו,
 התשכ״ד-1964

 בהודעה על אישור שיכונים ציבוריים, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 5146, התשס״ג, עמי 1114. מיום ט׳ בשבט
 התשם״ג (12 בינואר 2003), בטור ׳׳התכניות׳ לצד היישוב
 בית דגן, בגושים 6075, 6076, במקום ״2005״ צריך להיות
 ״ממ/2005״, במקום ״2016 (חלקו״ צריך דהי־ת ״ממ,2016
 (חלק)״ ובמקום ״2015״ צריך להיות ״ממ 2015 1, ממ־2015/

 2״.

 כ״ב באדר א׳ החשס״ג (24 בפברואר 2003)
 יוסי הם

 מנהל תחום רישום שיכונים
 מנהל מקרקעי ישראל

 י; בסיון התשם״ג
-יו ביוני 2003)

 : י־ כםיון התשסיג
 יי׳ל. דייני 2003)

 .:עיון התשס״ג
 י־ ביתי 2003)

 ־ יסיין התשס״ג
-ו ביוני 2003)

 . בתמוז התשס״ג
 י. ־יולי 2003)

 בי׳יון תתשסיג
 יי;׳ ביוני 2003)

 ״ י. בתמוז התשם״ג
 ..! ביולי 2003)

 ; על גבי טופס שניתן

 כוס ו ו, בנין לב הגבעה,

 יי־ וי שכר 20, תל אביב.
 .׳.יג, בר אילן. חיפה ובן
 !במכללה האקדמית

 ...יבללת רמת גן, רח׳

 <!ה.ין אברמוביץ
 •:• מועצת רואי חשבון

י ר י ש כ ן ת רו  :,׳ל מחי

 •1 ;••שירותים (מחירים
 • ־׳-•.•ם/ התשס״א- 2001

 י ;ר) לצו הפיקוח על
 ־ביים לתכשירים שהם
 : י ייודיעה כי עקב שינוי
 'ר; על שלושה אחוזים
 •י1 בשבט התשס״ג (22
 מרביים2 של תכשירי
 ,? במרס 2003) עדכון

 !.־ויד: מוהליבר
 ־;תת על המחירים

 ,שרד הבריאות

 בחינות סופיות הלי
 דיני תאגידים

 דיני מסחר ועב־ד׳;
 אחרים
 מימון

 בחינות סופיות חדק
 תמחיר וחשבונאית •

 מתקדמת
 חשבונאות פיננסי•.״

 ביקורת חשבונית •ר
 מיוהדות

• • ו י ג  ההרשמה לבהי
 להשיגו:

 במזכירות דמוע׳!
רשי י  קומה 3-, י
 בלשכת רואי ־!־
 באוניברהיט:.,וד•

 גוריון בנגב
 למינהל בי־;ישי;

 במכללות ירי•:
 זיבוטינסקי ייי י
 כי ח באדר א׳ החש י

 (חמ 3-372)

דעה על עד;:!  הו

 לפי צו הפיקוה :י•
 מרביים לתכשירים
 בתוקף סמגוו:•
 מחירי מצרכים ישייר
 תכשירי מרשם'׳ יזה•
׳ ד ח  בממוצע ׳שעדי ה
י ר ע  לעומת ממוצע ש
 בינואר 2003) יעוד
 מרשם ביום כיח ב;

ל  מיוחד בשיעור ש

 כ״א בארד א׳
 (חמ 3-2722¡

 ק״ת התשס״א
 י״פ התשס״ג ;
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פים 5 ו־ ד י סעי פ דעה ל  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציג,יד). 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית
 מס׳ רצ/22/1 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3625, התשמ״ט עמי 1791,
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 י •ד לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 1943־. הודעה בי הק״קע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערכי עיבור ־כי הועדה

 מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכיונה ללניה מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה. והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החלקה

 בה.
 הוספה

 גוש 4241, ח״ח 254: גוש 4242. ה״ח 235, 236.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשון
 לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בי בשעיה העבודה

 הרגילות.

 יי׳ח באדר א׳ התשס״ג (20 בפבריאר 2003׳
 (חמ 3-2)

 מאיר ניצן
 יושב ראש היערה המקומ־ת
 לתכנון ולבניה ראשון לציון

י סעיפים 5 ו־ 7 דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציביר1. 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה התשביה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 139 ו־90ו לחוק החכנ־ן
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכניה מיהאר מקימית
 מס׳ רצ/50/22/1 (להלן - התכנית), •שהודעה בדבר אישורה
;׳:׳:, עמי 1465 מיסרת  פורסמה בילקוט הפרסומים 5054, הר,,
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשץ לציון (להלן -
 מועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודה הקרקעית ,,רכישה
 לצרבי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתיארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור יכי הועדה מוכנה

 לישא וליהן בדבר רכישה הקרקע האמורה

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,

 ם״ת התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, ת1ס׳ ו, עמי 32.

ות י כו ת לוחות הז ג צ ר ה ב ד דעה ב  הו
 לפי סעיף 57 לפקודה הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשב״ט-1969
 נמסרת בזה הורעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום
 מס׳ 30321, 30331 ו־30446 (מבשרת ציין) נפת ירושלים,
 הוצגו ביום י״ח באדר אי התשם״ג (20 בפברואר 2003) למשך
 שלושים יום לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, רח׳ בן
 יהודה 34, ירושלים, במשרד הפנים, לשכת הממונה על מחוז
 ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים ובמועצה
 המקומית מבשרת ציון, רח׳ החוצבים 3, מבשרת ציון

.90805 
 י־ח באדר א׳ התשס״ג :20 בפברואר 2003)

 דניאל אוהטר
 פקיד הסדר מקרקעין

 מהוז ירושלים

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

 1לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו להוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר פת/
 57/1241 (להלן - התכנית). ישה1רעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4540, התשנ״ז, עמי 4367, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן -
 הועדה) בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 943ו;, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכוה אי טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברישומות, 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 והיישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת כזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה •־מסור מיד את החזקה

 כה.
 תוספת

 פתח תקוה - ג1ש 6367, ח״ח 5, בשטח של 1,126 מייד:
 הייעוד: דרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח
 תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעוח העבודה

 הרגילות.
 ט״ז באדר א׳ התשס״ג (18 בפברואר 2003)

) יצחק אוחיון ג ־ מ 2 ח ' 
 יושב ראש הועדה המקומית
 לחכנון ולבניה פתח תק1ה

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
 ! עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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 תוספת
 גוש 3939ו, ח״ח דג, 43, 46, ו5, 54; בשטה כולל של

 740,32 מ״ר.

 העתק התכנית, לרבות פירוט השטה המופקע מכל
 חלקה, מופקד במשרדי הועדה בחצור הגלילית, בקניון
 הגליל העליון, קומה בי, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות,

 כ״ג בחשון התשס״ג (29 באוקטובר 2002)
 (חמ 3-2) , ,
 יוסי אלול

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אצבע הגליל

־ד דעה לפי סעיפים 5 ו  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי עיבור;, 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר ג/10387
 (להלן - החכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4958, התשס״א, עמי 1531, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת תקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 943ו2, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מובנה לישא וליתן

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרוישה באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 גוש 19354, חלקה 27.

 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכבין 20173, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 י״ז באדר אי התשס״ג (19 בפברואר 2003)

) חנוכה סולומון ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובה ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין יהודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תיבע וחישיב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.
 כן נמסרו׳, בזה הודעה כ־ הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמירה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה. והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.
 תוספת

 גוש 4247, ח״ח 384, 385
 העתק התכנית מופקר במשרדי הועדה בעיריית ראשון
 לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 י״ח באדר א׳ התש־״ג !20 בפברואר 2003)

f מאיר ניצן ' ' ־ מ 2 ח ) 

 •־ושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון

דעה לפי סעיפים 5 ו־7  הו
 לפקודת הקרקעות :רכישה לערכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 139 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ׳ ה-1965 י ובהתאם לתכנית מיתאר מסי
 ג/5626 (להלן - ההבניה), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3394, התשנ״א, עמי 2909, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל שבחצור
 הגלילית ׳:להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת
 הקרקעית :רכישה לציבי ציבורי. 43«ר. הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין למטרה
 הציבורית ישלה נועדה בהרניה, והנזכרת בסעיף 20 לפקודה,
 וכי הועדה סבורה כ־ בגלל הוראותיו של סעיף 20 לפקודה
 אין פיצויים או פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בשל

 אותה קרלע

 כל התובע לעצמו זכות או טובר. הנאה כלשהן בקרקע
 האנלוי יים על בך, נדרש לשלוח לועדה,

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
 ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה. בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתי שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא הובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
 וסעיף: ואם נתבעים פיצויים מתוך נ־מוק שייגרם סבל אם
 לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים - ראיות

 תתומכית בטענה בי ייגרם סבל
 בן נמסרת בוה הידעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציביר •שלמענם עומדים לייבשה, והועדה מורה בזה
 שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 סייח ההשכ״ה, עמי 307.
 ע יר 1943. תוכי ו. עמי ל3

 1820 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, 13.3.2003



 לחלוטין לערכי ציבור וכי הועדה סבורה בי בגלל הוראות
 הפקודה, אין עשויים להשתלם פיצויים מופחתים בשל

 אותה קרקע.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
 וסעיף: ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם
 לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים - ראיות

 התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנוח מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לערבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 8048, ח־ח 20, ו2, 23, 24: הייעוד: שב־ע, המסומן
 בעבע חום מותחם חום כהה ודרך המסומנח בצבע חום

 ואדום: והכל כמסומן בתשריט התכנית המאושרת.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בטייבה, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ־א באדר א־ התשס־ג (23 בפברואר 2003)
 (חמ 3-2) ,

 םלאח גיבארה
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה טייבה

ף •4 ו י סעי דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89ו ו־90ו לחוק
 התכנון והבניה, החשכ־ה-965ו', ובהתאם לסעיף 14
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור), 943וי (להלן -
 הפקודה), כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
 חוזרת בה מכוונתה לרכוש את המקרקעין המתוארים
 בתוספת, שביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודה, בילקוט הפרסומים 3749, החשץ. עמי 20ו2.

 ירושלים, רח־ שושן - חלק ממגרש מס׳ 28 לפי תכנית
 3555, והידוע גם כחלק מחלקה ו בגוש 30035, בשטח של
 כ־700 מ־ר: כמסומן בעבע אדום, בחשריט התכנית

 המאושרת.

 אורי לוטוליאנםקי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

 ג־ באב התשנ־ח (26 ביולי 1998)
 (חמ ג-3)

ד ־ י סעיפים 5 ו דעה לפ  הו

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס־ ממ/28/560
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2181, התשל״ו, עמ׳ 871, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה טייבה (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור),
 943ו2, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה סבורה. כי בגלל הוראות
 הפקודה, אין עשויים להשתלם פיצויים מופחתים בשל

 אותה קרקע.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בעירוף
 ראיות לתיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
 וסעיף: ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם
 לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים - ראיות

 התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שבל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד אח החזקה

 בה.

 גוש 7842, ח״ח 14-10; הייעוד: שב״ע המסומן בעבע
 חום החום בקו חום: שצ״פ המסומן בצבע ירוק: והכל

 כמסומן בתשריט התכנית המאושרת.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בטייבה, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ׳ בשבט התשס״ג (23 בינואר 2003)
 (חמ 3-2) ,

 סלאח גיבארה
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה טייבה

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מסי טב/במ/2503
 (להלן ־־ התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4089, התשנ״ג, עמי 1881, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה טייבה (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור),
 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה

 ם־ח התשכ־ה, ענד 307.
 סייח התשכ״ה, עמי 307. ע־ר 1943, תוס־ 1, עמי 32.

 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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 גוש 6433, חלקה 300, בשטח של 747 מ״ר: סך כל שטח
 ההפקעה: 03 ו מ״ר: הייעוד: דרך.

 העתק התבנית ומפת ההפקעה מופקדים במשרדי
 הועדה בעיריית כפר סבא, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם

 בשעות שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.

 ב׳ באדר א׳ התשם״ג (4 בפברואר 2003)
 (חמ 3-4) ,

 יצחק ולד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כפר סבא

ף 9 ו דעה לפי סעי  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו', ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית
 מס׳ ממ/במ/3072/ב (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4394, התשנ״ו, עמי
 2425, מצהירה בזה הועדה המקומית להכנון ולבניה המרכז
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 9 ו לפקודת הקרקעות
2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע  (רכישה לצרבי ציבור), 943 ו
 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5126, התשס״ג,
 עמי 408, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה

 המקומית גבעת שמואל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש ו9ו6, חלקה 0ו, בשטח של 500 מ״ר: הייעוד:
 דרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומיח
 לתכנון ולבניה המרכז, דחי גליס 9, פתח תקוה, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בו בשעות שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.

 ז׳ באדר א׳ התשם״ג (9 בפברואר 2003)
( ג ־ ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרכז

ף 19 דעה לפי סעי  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובתתאם לתכנית הצ׳30ו (להלן -
 התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2092, התשל״ה, עמי 181 ו, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שרונים (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943
 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביתס

דעה לפי סעויף! 19  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳ כס/
 ו/6ו (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2735, התשמ״א, עמי 2535, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפוי סבא (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 943ו2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה
 בילקוט הפרסומים 4752, התשנ״ט, עמי 3220, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עיריית בפר סבא מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 גוש 6428 -
 חלקי שטח החלקה סך כל שטח

 חלקה במ״ר ההפקעה במ״ר

52 749 267 
54 750 268 
54 750 272 
54 750 273 
55 749 275 

 הייעוד: דרך.

 העתק התכנית ומפת ההפקעה מופקדים
 הועדה בעיריית כפר סבא, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם

 בשעות שמשרדי הועדה פחוחים לקהל.
 י״ח באדר א׳ התשכ״ג (20 בפברואר 2003)

t (3-4 חמ) 
 יצחק ולד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר סבא

ף 19 דעה לפי סעי  הו

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מפורטת מסי כס/
 ו/וג (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2199, התשל״ו, עמי 1327, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעוח (רכישה לצרכי ציבור),
 21943 (להלן - הפקודה), כי תקרקע תמתוארת בתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 5107, התשס״ב, עמי 3904, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

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

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 5047, התשס־ב, עמי 184 ו, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקורח הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 1943* (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספח,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים s ו־ד לפקודה
 בילקוט הפרסומים 5138, התשס״ג, עמי 771, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של המועצה המקומית כנרת מיום פרסום

 הודעה זו ברשומוח.

 גוש 15308, ח״ח 94, בשטח של כ־5,000 מ־ר: הייעוד:
 שטח למבני ציבור.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, מגדל השעון,
 ת־ד 5ו5, כפר תבור, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.

 י־ח באדר א׳ התשס־ג (20 בפברואר 2003)

״ נתנאל אלפסי ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

 י ע־ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

ף 9 ו י סעי דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק החכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965', ובהחאם לתכנית מפורטת מם׳
 טב/2507 (להלן - החכניח), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4933, החשס״א, עמי 376, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
2 (להלן - הפקודח), כי הקרקע המתוארת בתוםפת,  943 ו
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 4995, התשם־א, עמ׳ 3019, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עיריית טייבה מיום פרסום הודעה זו

 כרשומוח.

 גוש 7854, ח״ח 51, 56׳, הייעוד: שב״צ, כמםומן בחום
 מותחם חום כהה בתשריט התכנית המאושרת.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טייבה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.
 ד־ באדר א׳ התשס״ג (6 בפברואר 2003)
 (חמ 3-4) ,

 סלאח ג־בארה
 יושב ראש הועדה המקומיח

 לחכנון ולבניה טייבה

 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 5119, התשס״ג, עמי 161, חהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של המועצה המקומית קדימה מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.

 קדימה - גוש 8037, ח״ח 37-30, 42, 48-45, 53-51, 58,
 59, 61, 64, 65, 79-69; הייעור: הרחבח הדרך על פי המסומן

 בתשריט.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ הצורן 1,
 אזור התעשיה, רמת פולג, נתניה דרום, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בו בשעות שמשרדי הועדה פחותים לקהל.

 ח׳ באדר א׳ התשס״ג (9 בפברואר 2003)
 יצחק שאולי (חמ 3-4)

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים

ף 19 י סעי פ דעה ל  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965י, ובהתאם לתכנית תכנון עיר מסי
 ג/637ו (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2358, התשל״ז, עמי 2171, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הורעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה
 בילקוט הפרסומים 5137, התשס״ג, עמי 735, תהיה לקניינה
 הגמור והמותלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 גוש 18112, חלקה 42 בשלמותה (מקודם ח״ח 2 בגוש
 18022); בשטח של 14.856 דונם.

 העתק התשריט מופקד במחלקת רישוי הבניה, בעיריית
 עבו, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות שמשרדי הועדה

 פתוחים לקהל.

 י״א באדר א׳ התשס״ג (13 בפברואר 2003)
 (חמ 3-4)

 שמריהו בירן
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עכו

 ם־ח החשכ־ה, עמי 307.
 ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 סייח התשכ״ת, עמי 307.
 2 עייר 1943, חוס־ 1, עמי 32.

ף 19 דעה לפי סעי  הו

 לפקודת תקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מם׳ ג/2'802

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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ן טעות  תיקו

 בהודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3523,
 התשמ״ח, עמי 719, לענין תכנית מיתאר מסי ו85 נהריה,
 בתוספת, בגוש 18148, השורות שבהן מופיעות חלקות ״111״,
 ־146־ ו־"25״ - יימחקו, ובגוש 18150. השורות שבהן

 מופיעות חלקות ״37״ ו־״85״ - יימחקו.

 (חמ 3-2)

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965

ם י ל ש ו ר ז י ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

ות מי ר מקו א ת י ות מ י ר הפקדת תבנ ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 3959׳,ב״, שינוי לתכנית
 3959/א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ הר
 נוף, דחי הרב רפאל קצנלבוגן, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 632.615-632.525 לבין קואורדינטות רוחב 217.050-
 217.125; גוש 30332, ח״ח 28; מגרש 2 בהתאם לתכנית

 3959/א.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת בניה,
 לשם הרחבת הישיבה הקיימת בשטח. כמפורט להלן: ו)
 קביעת בינוי לתוספת שתי קומות במפלסים 21.86-
 ו־8.76ו—, 2) קביעת בינוי להרחבות קומות במפלסים
 15.66-, 12.56- 9.46-, 6.36-. 3.45- 0.00+; 3) התרת
 הפיכת שטח קומת מפלס 6.36- לחניה במקום מגורי
 פנימיה; 4) קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה במפלס
 3.00+; 5) התרת שינוי במיקום גשרי הכניסה לישיבה
 מרח׳ קצנלבוגך, ב) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות
 הבניה כאמור; ג) הגדלת מספר הקומות המרבי מ־6
 קומות ל־9 קומות: ד) קביעת שטחי הבניה המרביים
 לתוספת 2,323 מ״ר, מתוכם 1,885 מ״ר שטחים עיקריים:
 ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר

 בניה בשטת: ו) קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מסי 3960/א״, שינוי לתכנית

.3960 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ הר
 נוף, השטח הידוע כבית חולים כפר שאול, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 167.100-166.820 לבין קואורדינטות
 רוחב 132.800-132.500: גוש 30332, חלקה 18 במלואת,

 ח״ח 17; מגרש 1 בהתאם לתכנית 3960.
 עיקרי הוראות התבנית: א) ביטול הבינוי המאושר
 בתכנית 3960 להקמת אגף חדש לחדר המיון של בית

ף 19 דעה לפי סעי  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים ?18 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
 ממ/25/560ב (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1747, התשל״א, עמ׳ 2471,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 9ו לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרבי ציבור), 943ו2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 תמתוארת בתוספת, אישר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים 5112, התשס״ג,
 עמי 9, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית טייבה

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 גוש 7827, ח״ח 70, 72; הייעוד: שב״צ, כמםומן בצבע
 חום מותחם חום כהה בתשריט התכנית תמאושרת.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טייבה, וכל מעוניין ־שאי לעיין בו בשעות

 שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.

 ד׳ באדר א' התשס״ג (6 בפברואר 2003)
 (חמ 3-4) ,

 יושב ראש הועדה המקומית סלאח ג׳בארה
 לתכנון ולבניה טייבה

דעה לפי סעיןם 19  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצי־כי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מסי גי,9378 - כמאלה (להלן - התבנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4906, התש״ס, עמי 4383,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 943ו2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספח, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים 5138, התשס״ג,
 עמי 772, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה

 האזורית משגב מיום פרסום הודעה וו ברשומות.

 גוש 19154, ח״ח 9: שטח ההפקעה: 5,148 מ״ר; מטרת
 ההפקעה: דרכים.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בו בשעות שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.

 כ״ב באדר א׳ התשם״ג (24 בפברואר 2003)

) אריק רז ג ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה משגב

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תוס׳ ו. עמי 32.
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 בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור: ד) הגדלת מספר
 קומות מרבי מיג קומות ל־4 קומות: ה) הגדלת שטחי
 בניה מרביים בשטח וקביעתם ל־351.7 מ״ר: ו) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח.

 (6) ״תבנית מיתאר מקומית מסי 7926״. שינוי לתבנית
 023 ו/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שבי
 גבעת שאול, רה׳ עמרם גאון 2, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 218.450-218.375 לבין קואורדינטות
 רוחב 633.275-633.150; גוש 30094, חלקות 6-3 במלואן,

 ח״ח 2, 8, 42, 43.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 2 לאזור מגורים מיוחד ולשטח עיבורי פתוח: ב)
 קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן: ו) להרחבת
 קומת חניה תתתונה (מפלס 5.67-) לשם תוספת
 מחסנים, חניה ושטת לשימוש ציבורי: 2) להרחבת קומת
 הקרקע (מפלס 2ו.3-) לשם תוספת חניה: 3) לתוספות
 בניה במפלסים 3.12—, 0.00, 2ו.3+, 6.24+, 9.36+, לשם
 הרחבת יחידות דיור קיימות: 4) להקמה שטח לשימוש
 ציבורי במפלס 5.67- במקום מחסנים וחניה קיימים
 שייהרסו: 5) לתוספת שתי קומות ושלישית נסוגה לשם
 תוספת 9 יחידות דיור חדשות כבנין: ג) שינוי קווי בנין
 וקביעת קווי בנין חרשים, לרבות קווי בנין תת־קרקעיים
 אפם: ד) הגדלת מספר הקומות המרבי ל־8 קומות מעל
 קומת חניה תחתונה: ה) קביעת הוראות בינוי ופיחות
 תנאים למתן היתר בניה: ו) קביעת שטת עם זיקת
 הנאה לציבור והוראות לפיתוח ולתחזוקתו: ז) קביעת

 מתחם לאיחוד וחלוקה מחדש, בהסכמת הבעלים.

 (7) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7951״, שינוי לתכניות 1582.
 2023 ו־8000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית
 וגן, השטח שבין שדי הרצל לרח׳ עין כרם ;כביש הגישה
 לשבי עין כרם), השטת שבין קואורדינטות אורך
 217.350-217.140 לבין קואורדינטות רוחב 630.750-
 000.ו63: גוש 30343, ח״ח 5, 6, 44: גוש 30348, ח״ח 3,

.13-8 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטה משטח
 ציבורי פתוח לדרך חדשה: ב) קביעת בינוי להקמת
 חניון ציבורי לכלי רכב פרטיים, בתחום התכנית: ג)
 קביעת הוראות בינוי להקמת החניון, כאמור לרבות קווי
 בנין מרביים, מספר קומות מרבי, גובה בניה מרבי.
 שטחי בניה מרביים וכדי: ד) קביעת הוראות לפיתוח
 השטח, לרבות הקמת קירות תומכים ונטיעת צמחיה: ה)
 קביעת תנאים למתן היתר בניה ושלבים לביצועם; ו)
 קביעת הוראות בגין פסל להעתקה, גדרות וקירות

 להריסה: ז) קביעה הוראות בגין עצים לעקירה.
 (8) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8206״. שינוי לתכניות 5032

 ו־1873/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 גבעת שאול, רה׳ המלמד, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 7.225ו7.325-2ו2 לבין קואורדינטות רוחב 632.800-
 632.900: גוש 30269, חלקה 153 במלואה: מגרש 8

 בהתאם לתכנית 1875/א.

1825 

 החולים וקביעה בינוי במקומו להקמת בנין חדש למח׳
 המיון של בית החולים: ב) ביטול קווי בנין מאושרים
 וקביעת קווי בנין תרשים לבנין האמור: ג) קביעת שטחי
 הבניה המרביים לבנין החדש ל־3,800 מ״ר, מתוכם
 3,000 מ״ר שטחים לשימושים עיקריים: ד) קביעת
 הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בניה בשטח:
 ה) קביעת הוראות בגין מבנה להריסה; ו) קביעת

 הוראות בגין שימיר. עקירת והעתקת עצים.

 (3) ״תבנית מיתאר מקומית מסי 7044״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 שועפט, שטה הידוע בשם ראם חימים ממזרח לשד׳
 משה דיין, השטח שבין קואורדינטות אורך 223.025-
 223.100 לבין קואורדינטות רוחב 635.525-635.475: גוש

 30541, חלקה 36 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת ייעוד שטח לאזור
 מגורים מיוחד ולדרך: ב) קביעת בינוי להקמת בנין חדש
 בן 3 קומות מעל קומת חניה ומחסנים בעבור 5 יח־ד
 תדשות: ג) קביעת שטחי בניה מרביים בשטת החלקה
 763.24 מ״ר מתוכם כ־547.05 מ״ר לשימושים עיקריים:
 ד) קביעח מספר יח״ד מרבי ל־5 יח״ד בשטח התכנית:
 ה) קביעת קווי בנין מרביים לבניה המוצעת כאמור: ו)
 קביעת מספר קומות וגובה בניה מרבי: ז) קביעת
 הוראות בינוי ופיתוח וקביעת תנאים למתן היתר בניה
 בשטח התבנית: ח) קביעת הוראות בגין גדר להריסה; ט)

 קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7182״, שינוי לתכנית 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירוש־לים, שכ׳ מאה
 שערים, רת׳ אדמון 2 ו, השטת שבין קואורדינטות אורך
 221.330-221.310 לבין קואורדינטות רוחב 632.505-

 632.525: גוש 30061, חלקה 46 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מסחרי לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת הוראות להריסת
 בנין קיים וקביעת בינוי להקמת בנין חדש במקומו,
 לשם יצירת 4 יח״ד (במקום 4 יחידות דיור שנהרסו): ג)
 קביעת קווי בנין חדשים לבניה המוצעת כאמור לרבות
 בניה בקו בנין אפס ב־4 התזיתות: ד) הגדלת מספר
 תקומות המרבי מ־3 קומות ל־4 קומות (קומה עליונה
 מובלעת בחלל גג רעפים); ה) הגדלת שטחי בניה
 מרביים בחלקה וקביעתם ל־285.30 מ״ר: ו) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:
 ז) קביעה הוראות בגין בנין להריסה: ח) ביטול הוראות
 בתכנית המיתאר המקומית לירושלים בדבר חובת

 הסכמת השכנים לבניה בקיר משותף.

 (5) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 7836״, שינוי לתבנית 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 נחלת אחים, רח׳ הירשנברג 9, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 50ו.80-220ו,220 לבין קואורדינטות רוחב 50י.ו63-

 765.ו63: גוש 30041, חלקה 59 במלואה.

 עיקרי הוראות התכניח: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 3
 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת הבינייים האלה בשטח:
 1) תוספת מעלית, חדר מכונות ומדרגות בחזית
 הצפונית של הבנין־, 2) תוספת קומה עליונה לבנין לשם
 הרחבת יח״ד קיימת בקומות שמתחתיה; ג) קביעת קווי

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 13.3.2003



 מרחב תכנון מקומי ירושלים

ר מקומית א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ 7509״, שינוי לתכניות 5053 ובמ/5053/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, דרום
 העיר, הר חומה, שטח מדרום לשכ׳ צור באהר ולקיבוץ רמת
 רחל, השטח שבין קואורדינטות אורך 70.500ו-172.000 לבין

 קואורדינטות רוחב 126.500-124.500: חלקי גוש 30293.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת מערך ייעודי הקרקע
 לשלב ב׳ של שכונת הר חומה, כמפורט להלן: אזורי מגורים,
 שטחים לשימושים מעורבים, שטחים למסחר, שטחים למבני
 ציבור, שטחים למוסדות, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים
 למיחקנים הנדסיים, שטחים לדרכים משולבות שטחי דרכים
 ציבוריות, שטחים לעיצוב נוף וכוי: ב) קביעת מערכת
 הדרכים שבתוך השכונה: ג) קביעת בינוי מנחה להקמת
 בניני המגורים, בניני הציבור, בניני מסחר והמוסדות; ד)
 קביעת הוראוח בינוי במגרשים המיועדים לבניה, לרבוח
 מספר תדרי מדרגות במגרש, שטחי בניה מרביים, מספר
 קומות מרבי, מספר יחידות דיור מרבי, קווי הבנין המרביים
 בכל מגרש, קווי בנין מחייבים הוראות עיצוב ארכיטקטוני
 ובדי: ה) קביעת הוראות לפיתות שטה התכניח, לרבות
 בשטחים המיועדים לבניה, בשטחים ציבוריים פחותים
 ובשטחי הדרכים: ו) קביעת תנאים למתן היתרי בניה
 ושלבים לביצועם: ז) קביעת חזיתות מסחריות: ח) קביעה
 מעברים מקורים בחזיתות מבנים: ט) קביעת השימושים
 המותרים . בשטחים לבנינו ציבור ובשטחים למוסדות: י)
 קביעת הוראות להקמת תחנות טרנספורמציה וחדרי ״בזק״
 בתחום התכנית; יא) קביעת הוראות בדבר הקמת מיתקנים
 הנדסיים לתחנות סניקה וביוב, מיתקן לטיהור שפכים, תחנת
 מעבר לאשפה והוראות להקמת תחנת מישנה של הברח

 החשמל; יב) איחוד וחלוקה חדשה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.2.2002 ובילקוט הפרסומים 5054, התשס״ב, עמי 1454.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ביכר ספרא ו, ירושלים,
 טלי 02-6296811, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

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

 מקומית מסי 7584״, שינוי לתכנית 1358.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שני

 גאולה, רה׳ נחמיה 8 ו - גוש 30084, חלקה 29.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 3 לאזור מגורים מיותר: ב) קביעת בינוי לתוספת
 קומה לשם הרתבת יחידות הדיור הקיימות בקומה
 שמתחתיה-, ג) קביעת בינוי לתוספת מחסנים בקומת המרתף:
 ד) קביעת שטחי י הבניה המרביים ל־0ו9 מ״ר, מתוכם 750

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד דרך קיימת או
 מאושרת לאזור לתעשיה: ב) קביעת בינוי לבניית בנין
 בן 6 קומות + קומה טכנית מעל 2 קומות חניה: ג)
 קביעת השימושים המותרים בשטח למרכז שירות
 לרכב, תצוגת רכב, תעשיה עתירת ידע וחניה׳, ד)
 קביעת קווי בנין חדשים לבניה כאמור: ה) קביעת גובה
 בניה מרבי ומספר קומות מרבי: ו) הגדלת אחוזי הבניה
 המוחרים לשטחים עיקריים מ־0׳,50°ו ל־224% וקביעת
 שטחי הבניה המרביים ל־00.ו7,73 מ״ר: ז) קביעח
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:
 ח) קביעת הוראות בגין עצים לעקירה: ט) קביעת

 הוראות בגין דרך לביטול.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקה7. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכניח, 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
 המחוזיח לחכנון ולבניה מחוז ירושלים, דחי שלומציון
 המלכה ו, ירושלים 91010. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1,

 ירושלים, טלי 02-6296811.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
מית ד מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי ועדת המשנה
 הנקודתית ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8490״, שינוי

 לתבנית 2878.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גונן,
 רח׳ רחל אמנו 38, השטח שבין קואורדינטות אורך 220.075-
 220.125 לבין קואורדינטות •דוחב 639.170-240.630, גוש 30007,

 חלקה 76 במלואה.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי אזור מגורים 1 מיוחד
 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת
 קרקע, לשם הרחבת יחידת דיור קיימת: ג) קביעת קווי בנין
 תרשים לתוספת הבניה, כאמור: ד) תוספת 38.9 מ״ר וקביעת
 שטחי הבניה המרביים בחלקה 1,039.21 מ״ר; ה) קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ועדת
 המשנה הנקודתית, רח שלומציון המלבה 1, ירושלים 91010.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ 02-6296811.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 826 ו ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 2003.«.3ו



 6003, חלקה 140 במלואה, ח״ח 163: גוש 6004, ח״ח 27; גוש
 6026, חלקוה 42-31, 61, 64 במלואן: גוש 6039, ח״ח 96; גוש
 6040, חלקה 122 במלואה; גוש 6041, חלקה 155 במלואה׳,
 גוש 6042, חלקה 162 במלואה, ח״ח 161, 163; גבולות

 התכנית: תחום תכנית מאא/במ/ו2/א.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הנחיות להקמת
 בריכות שחיה פרטיות, מחסנים, פרגולות וגדרות בחזית

 המגרש.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 8.2.2002 ובילקוט הפרסומים 5054, התשס״ב, עמי 1459.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז תל־אביב, רח־ אחד העם 9, תל־אביב-
 יפו 61290, טלי 6ו932ו03-5, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור, רה׳ ההגנה 100, אור
 יהודה, טלי 08ו05-5388, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גבעתיים

ת מי ר מקו א ת י ת מ י ר הטקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה תמתוזית
 לתכנון ולבניה מתוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעתיים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי גב/390/א/מח״, שינוי לתכנית גב/390.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים - גוש
 6167, חלקות 43, 44, 46, 109, 218-215 במלואן, ח״ח 37, 99,
 107, 260, 284: גבולות התכנית: בצפון - החלקות הגובלות
 בצדו הצפוני של רח׳ בורוכוב, במערב - רח׳ גולדשטיין,
 בדרום - רחי השניים, במזרח - מתחם בי״ם בורוכוב (ח׳ 99

 ו־42).

 עיקרי הוראות התכנית: א) 1) ׳שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים מיוחד, לשצ״פ ושפ״פ תוך הגדלת סך כל השטחים
 לציבור: 2) שינוי ייעוד שצ״פ ומבנה ציבור מתתת לשציפ,
 לשפ״פ ולאזור מגורים מיוחד: 3) שינוי ייעור שטח מאזור
 מגורים מיוחד למבנה ציבור: ב) קביעת הוראות וזכויות
 בניה כמפורט להלן: ו) אזור מגורים מיותר: קביעת זכויות
 בניה לשני מבנים בני 25-17 קומות, מספר קומות מגורים
 מרבי לשני בנינים יחד 42 קומות, מעל קומת קרקע בגובה
 6 מ׳ נטו ביחס לרה׳ יפה נוף (הכניסה הקובעת) ומעל 6
 קומות מרתף. בקומת הכניסה או במרתף תותר תוספת של
 500 מ״ר שטח עיקרי הכוללת בריכה ומועדון בריאות
 שיירשמו בבעלות כל בעלי הדירות בבנין. סך כל השטח
 העיקרי למגורים 18,650 מ״ר כולל 500 מ״ר שטחים משותפים
 לרווחה. סך כל שטחי השירות מעל מפלס הכניסה הקובעת
 יהיו 30% מסך השטח העיקרי באותה קומה בממוצע. מספר
 יח״ד מרבי - 65ו בשטח ממוצע 110 מ״ר שטח עיקרי: 2)
 אזור מסחר ומשרדים: סך כל השטח העיקרי 4,000 מ״ר כולל
 400 מ״ר אטריום (תוספת של עד 2,400 מ״ר לקיים), ב־4
 קומות מתוכן 2 קומות למשרדים: 3) שטח למבני ציבור: סך
 כל השטח העיקרי 1,408 מ״ר ב ־4 קומות, סך כל שטחי
 השירות 700 מ״ר מעל הקרקע ו־1,760 מ״ר מתתת לקרקע
 ב־2 קומות: ג) הגדרת אזורי זיקת הנאה לציבור: ד) שחזור
 ושיפור התצפית תציבורית, שימור הרחובות הקיימים
 ופיחוח השצ״פ: ה) קביעת מתחם לאיהוד וחלוקה חדשה.

 מ״ר שטחים המהווים שימושים עיקריים: ה) שינוי קווי בנין
 וקביעת קווי בנין הדשים לתוספת הבניה: ו) הגדלת מספר
 הקומות המרבי מ־3 קומות ל־4 קומות מעל קומת מרתף: ז)
 קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח ושלבים לביצוע

 הבניה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 28.3.2002 ובילקוט הפרסומים 5061, התשס״ב, עמי 1714.
 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טל׳ 02-6290222, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, כיכר ספרא ו,
 ירושלים, טלי וו02-62968, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעוח שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הראל

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 מקומית מסי הל/234״, שינוי לתכניות מי/250 ומי/ו43/ג.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: מבשרת ציון, שבי
 ד׳, רה׳ הדרור 30 - גוש 30537, תלקה 32 במלואה: מגרש 32

 בהתאם לתכנית מי/ו43/ג.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלה בשטח קומת המרתף,
 בשטח כולל של 00.07 ו מ״ר, כמפורט להלן: א) הגדלת שטח
 שירות בקומת המרתף ב־9 מ״ר מ־45 מ״ר המותרים לפי
 תכנית מי/ו43/ג עד 55 מ״ר לפי תכנית זו: ב) הגדלת שטת
 עיקרי למגורים בקומת המרתף ב־46 מ״ר מ־90ו מ״ר לפי

 תכנית מי/ו43/ג ועד ל־236.00 מ״ר לפי תכנית זו.

 הודעה על הפקדת תתבנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.3.2003 ובילקוט הפרסומים 4862, התש״ם, עמי 2886.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירוישלים, רה׳ שלומציון המלכה ו,
 ירושלים 0ו0ו9, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הראל, רח׳ החוצבים 2, מבשרת
 ציון, טלי 02-5333125, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ג׳ באדר אי התשס״ג (5 בפברואר 2003)

 מתתיהו חותה
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

ב י ב א ־ ל ז ת ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור
מית ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 1הבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי מאא/222״, שינוי לתכנית מאא/במ/21/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור - גוש 6001,
 תלקות 58, 59, 106-103, 139, 143 במלואן, ח״ח 117: גוש

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, 13.3.2003 827ו



 עיקרי הוראות התכנית: א) שמוי ייעוד קרקע
 מחקלאית למגורים ג׳ ושביל: ב) קביעת הנחיות פיתוח

 באזורים הנ־ל.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונוה ביום

 20.5.2001 ובילקוט הפרסומים 4947, התשס״א, עמי 1044.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה, טלי
 04-8616252, וכן במשרדי הועדה תמקומית לתכנון ולבניה
 רכס הכרמל, שדי אבא חושי 10, עספיא 30090, טלי 8399382-
 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פחותים לקהל.

 א׳ באדר א׳ התשם״ג (3 בפברואר 2003)

 חיים קופלמן
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לחבנון ולבניה מחוז חיפה

ז כ ר מ ז ה ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי יהוד

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מסי יד/6098/א״, שינוי לתכניות יד/865, יד׳.865י.4,

 יד/865/ב, יד/מק/5000, יד/מק/ו500 ויד/6098.

 השטחים הכלולים בתכניה ומקומם: יהוד, רח׳ שבזי 10
 ו־12 - גוש וו67, חלקות 474, 475 במלואו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת זכויות בניה וקביעת
 שטחי שירות מעל ומתחת לקרקע: ב) הוספת שימושים של

 משרדים ותעשיית הייטק לאזור תעשיה מאוישת

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.8.2002 ובילקוט הפרסומים 5105, התשס״ב, עמי 3743.

 התכנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 יהוד, רח׳ מרבד הקסמים 6, יהוד 56100, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
 מס׳ פת/68/1232״, שינוי לתכניות פת/232ו/9/א, פת/1232י

 9/ב ופת/2000.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פחח תקוה - גוש

 6354, חלקה 41 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משב״צ
 לתעשיה: ב) קביעת ייעוד לדרך: ג) הרחבת שצ״פ: ד) ביטול

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחותים לקהל. כל מעוניין בקרקע.
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח 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 המחוזיח לחכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד
 העם 9, תל־אביב-יפו 290 ו6. העתק ההתנגדות יונמנא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים, רח־

 שינקין 2, גבעתיים, טל׳ 03-5722210.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תיד1ן אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 א׳ באדר א׳ התשס־ג (3 בפברואר 2:003)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חל אביב

ה פ י ז ח ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי ריפה

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ חפ/2082״, שינוי לחכניוח חפ/1400, חפ/ו/ד

 וחפ/229.

 השטחים הכלולים בתכניה ומקומם: חיפה, רח׳
 סמולנסקין 3 - גוש 10786, חלקה 35 במלואה, ח־ח 13.

 עיקרי הוראות התכניח: א) שינוי ייעוד חלקה 35 בגוש
 .10786 ממגורים א־ לאתר למוסד: ב) קביעת קו בנין לתוספת

 בניה ולבניה חדשה: ג) הרחבת רח׳ סמולנסקין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.6.2001 ובילקוט הפרסומים 4996, התשס־א, עמי 3071.

 התבניח האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה, טלי
 04-8616252, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה, רח׳ ביאליק 3, חיפה, טל׳ 04-8356807, . וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פחותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רכס הכרמל

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

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

 מקומית מס־ עד/224״, שינוי לתכנית ג/604.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עספיא - גוש
 17131, ח״ח 17, 29, 31, 32, 43, 46, 47.

 828 ו ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר בי התשס״ג, 13.3.2003



 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת שטח שירות •.:׳ד
 כ־50 מ״ר אשר ייתוםפו לדירה הצפונית: ב) קביעת קווי
 בנין 0 צדי ואחורי לשטח השירות הנוסף הנ־י׳ י)

 קביעת קו בנין קדמי של ב־0ד.4 מי במקום 5 מי.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/750י׳א/63״, שינוי
 לתבנית רח/750/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח ליין
 אפשטין - גוש 3703, חלקה 379 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטח עיקרי ושטח
 שירות בקומת עמודים מפולשת שניה.(75 ק״מ שיצורפו

 לדירה הקיימת בקומת העמודים) ללא תוספת יחיד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
 ידי תכנית, 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
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל ו9, ומלה
 72430. העתק ההחנגדוח יומצא למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רחובוח, רח׳ ביל״ו 2, רחובות 76442.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/550/ג/5ו״, שינוי
 לחכניוח רח/143/ו/ג ורת/550/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, ויחי אחד
 העם 19 - גוש 3703, חלקה 175 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) תוספת של 133 מ״ ר לדיית
 הגג: ב) חלוקת דירת הגג ל־2 ית״ד כך שיהיו סך הכי1

 22 יח״ד על החלקה במקום 21 יח״ד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.9.2002 ובילקוט הפרסומים 5117, התשס״ג, עמי 129

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/06ו5/2", שינוי לתכויות
 רח/מק/1/2106 ורח/במ/2106.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רחובות - גוש
 5697, חלקות 21, 248-243״ 259-254, 268 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי מגבלת גובה מבניים
 הנובעת מהימצאות התכנית בתהום השפעה של
 המראות ונחיתות של מטוסים ללא ׳שינוי במספר
 יחידות הדיור הקבוע בתכנית רח/מק/06ו2י. ו, לא ג,ולל
 בנינים קיימים: ב) קביעת הוראות בניה בגין גובה
 מבנים באזור מסחרי, באזור מגורים ג׳, באזור מגורים
 מיוחד ובאזור למבני ציבור: ג) צמצום מספר מביים

 למגורים לפי תכנית בינוי שתאושר בועדה מקומית

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט חבנוני 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלה 72430. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה, רת׳ העליה השניה ו,

 פתח תקוה 49100.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

מית ד מקו א ת י ת מ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, תתשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
 מסי רצ/ו/70/6״, שינוי לתכניות רצ/1/ו, רצ/1/1/ג ורצ/ו/

 6׳,ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון -
 גוש 3938, ח״ח 78, 79 ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משביל להולכי
 רגל ושטח ציבורי פתוח לדרך: ב) קביעת קווי בנין: ג) קביעת
 רצועת הפרדה של שצ״פ - לא יותר מעבר לרכב בתחום

 השצ״פ.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלה 72430. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 תמקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח׳ זיבוטינסקי 16,

 ראשון לציון 75100, טלי 03-9647694.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

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

 לתכנון ולבניה רחובות מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/550/א/6/א״, שינוי
 לתבנית רה/550/א/6.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳
 פינסקר 5 - גוש 3694, חלקה 57 במלואה.

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 13.3.2003 879ו



 בבנין או בכל פרט הפנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91,
ק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה ת ע ה S  רמלה 724. 0
 המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון, בפר מל״ל 45100, טלי

.09-7476047 

 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

רטת ת מפו י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

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

 צש/22/5/וו״, שינוי לתכניות שגפ/125 וצש׳ במ/50/2/0.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצני עז - גוש
 8156, ח״ח 33-31, 45, 46, 52, 59.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית של
 אזורי מגורים על ידי שינוי בייעודי הקרקע משטה ציבורי
 פחוח לדרכים, מגורים (16 יח־ד) ושטתי ציבור, תוך קביעת

 הנחיות בניה בהתאם.

 הודעה על הפקדת תתכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.5.2002 ובילקוט הפרסומים 5079, התשס״ב. עמי 2525.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי היעדה המחוזיה
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל רמלה 72430, טלי
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 לב השרון, תל מונד 40600, וכל מעיי י ין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים בתותים לקהל.

 מרחבי תכנון מקומיים מרדיע־ן .ילודים

מית ר מקו א ת י ר הפקדת תכנית מ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרי-י הועדות המקומיות
 לתכנון ולבניה מודיעין ולודים מופקדת ״תכנית מיתאר
 מקומית מסי מת/52ו״, שינוי לתכניות מד 20:0, מד/ד, גזי,

 במ/1/14/28/א ומשמ־,129.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שעלבים, רח׳
 שעלבים - גוש 5779, חלקה וו במלו.יוה, חח 2. 3, 5, 8. 10,

 14-12, 16, 17: גוש 5781, ח״ח 2 4, 8,
 עיקרי הוראות התכנית: א) ח־בור קיביץ שעלבים נוף
 אילון וקרית החינוך שעלבים לכביש ניס׳ 2 במודיעין; ב)
 קביעת המותר והאסור בשטח התכנית וגבולותיה: ג) קביעת
 קווי בנין: ד) סגירה וביטול של דרכיי־ -׳ ייעוד שטחים

 בתחום התבנית לטיפול נופי.
 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 בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,

 ילקוט הפרסומים 5166, טי באדר ב׳ התשס״ג, 13.3.2003

 הזרעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.12.2001 ובילקוט הפרסומים 5045, התשס״ב, עמי

,109« 

 התבניות האמורית נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 788444 י-08. :•י_ן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רחובות. והי ביל״ו ל. רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים יבשעית שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מוי הב תכנון מקומי רמלה

ר מקומית א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד  הודעה ב

 נמסרת בוה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה- 1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון (לבני,־ מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניזל רמלה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 מחי 151 י, שינו־ לתבניות לה/1000 ומח/87.

 ־״.־טחים ׳:כלולים בתכנית ומקומם: רמלה, מרחבי
 תכנו; מקומיים ־מלה, מחלף רמלוד 40/44 - גוש 4374,
 חלקות 5י-18. 0־, 64, 70 במלואן, ת״ת 13-11, 65, 71: גוש
 4375, ח״ח 4. 8. הו 11. 35: גוש 4378. חלקות 5-2, 26, 48, 50,

 51 במלואן. הלז 6 23, י2. 47-44, 49; גוש 4404, ח״ח 3.

 עיקרי היייאית התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי
 לדרך לעיי׳!״ י ״׳:::ת רמפות במחלף רמלוד (דרבים 40/44).

 כל מעוני•; ושאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשיידיט האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבני; או בכל יידע תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע• על
 ידי ההבניה. יכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש -להיגדיה בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדו־ הנזחו־ית לתבנין ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91,
 רמלה 72430 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית להכוון ׳לבניה רמלה, שדי ויצמן 1, רמלה 72100.

 התנגדות לתכניה לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 המשל־ בבת:״׳ בפי־־יג: הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 הע:בד״ת שעל• דדן היא מסתמכת.

 :::־הב תכנון מקומי דרום השרון

רטת ת מפו י ר הפקדת תבנ ב ד  הודיעה ב
 נמסרה בה; הודעה. בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
, בי במשרדי הועדת המתוזית ו  ודבנ־ה. התשב ה-**
 לתכנה ולבנ־ל ליה!! המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רדו ס השרון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳
 שלל״ ?1׳ •ביו.-•־ לתכניות שד/54/ד (שלב א׳ בלבד) ושד/

 90׳ ג
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת ח״ן, כביש
 עוקף גבעת ח ; - גוי:, 6585, חלקה 44 במלואה, ת״ת 30,

 38-33: גוש 89s6 הלקה 68 במלואה66-58ח״ח , , 70.

 עיקרי ה׳ ראיה התבנית: א) שינוי ייעוד מקרקע
 חקלאית לדרך: בי. קביעת קווי בנין לדרך המוצעת: ג) קביעת

 תנאים לניתוק הדרך.

 בל מעיניי; רשאי לעיין בתכלית, בימים ובשעות
ג הלזי—ו ס פחותים לקהל בל מעוניין בקרקע, י ו  שדבשי

 830 ו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גנות - ג ו ע ^-6
 חלקה 4 במלואה: מגרש 9 בהתאם לתכניות גז/509 ,2 ומשבי

.64 
 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת מגרש 9 שבאזור
 מגורים ביישוב תקלאי לשני מגרשים, כדלקמן: 1) מגרש 9א
 בשטח של 10,913 מ״ר (לאחר פיצול); 2) מגרש 9ב בשטח של
 672 מ״ר: ב) שינוי ייעוד מגרש מס׳ 9ב ממגורים ביישיב
 חקלאי למגורים א: ג) קביעת זכויות בניה במגרשים 9א
 ו־9ב, לנושא המגורים בלבד ללא שינוי בזכויות הבניה
 המותרות לשימושים האחרים בחלקה המקורית: דו קביעת

 קווי בנין למגרשים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיה
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע.
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל תזכאי לכך על פי סעיף 100 ל־וק.
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91,
 רמלה 72430. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה לודים, רח׳ טשרניח1בסקי 1, רבילה

.72444 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא חידון אלא אט כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי המרכז
רטת ת מפו י נ ר הפקדת תב ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 69 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המהיזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ממ.

 3156״, שינוי לתכניות ממ/3025, ממי׳853 וממ׳,2,10004.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואי רה׳
 תזיתים 37 - גוש 6189, חלקה 225 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) תוספת שטחים להדי על
 הגג ומעלית: ב) הקטנת קו בנין צד למעלית: ג) הקטנה קו

 בנין אחורי לפי קיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים יבשעות
 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 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה •של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91,
 רמלה 72430. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה המרכז, רח׳ גלים 9. פתח הקוה

 49277, טל׳ ו03-930205.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אבי כן
 הוגשה בכתב, בפירוט תנמקות ובליווי תצהיר המאניה את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלה 72430. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מודיעין, רח׳ דם המכבים 1,
 מודיעין, ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים,

 רח׳ טשרניהובסקי ו, רמלה 72444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחבי תכנון מקומיים זמורה ולודים

מית ר מקו א ת י ת מ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 מקומית מס׳ מת/99״, שינוי לתבניות גז/ 4/11 וגז/6/14.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משמר דוד, כביש
 מסי 411 - גוש 3148, ח״ח 10: גוש 3149, ח״ח 8: גוש 3150,
 ח״ח 6, 7, 23: גוש 3889, ח״ח 28, 35, 36, 38, 39: גוש 3899,
 ח״ח 19, 20, 54, 55, 65; גוש 3900, ח״ח 29, 52, 55; גוש 3901,
 ח״ח 1, 24-15, 26, 27, 43: גוש 3902, חלקה 57 במלואה, ח״ח
 1, 2, 13-4, 24-18, 53-51, 56, 58; גוש 3903, חלקה 37
 במלואה, ח״ח 36-1, 57-38, 67-59, 74-69, 80, 81; גוש 5141,
 ח״ח 4, 5, 8, 10, 13, 19, 22, 30, 36, 38, 46-44, 51-49; גוש

 5143, ח״ח 32: גוש 5146, ח״ח 9.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי תוואי דרך ציבורית
 תר־מסלולית לצורך סלילת דרך דו־מסלולית בין צומת
 מזכרת בתיה לצומח חולדה: ב) שינוי ייעוד משטח חקלאי
 לדרך אזורית 411; ג) בניית גשר להפרדה דו־מפלסית מעל
 שתי מסילות ברזל לוד-באר שבע בק״מ 15.2 על דרך 411
 קיימת: ד) פתרון תמעבר מעל נתל שחם בק״מ 19.7 על דרך
 411 קיימת: ה) ביטול תוואי קיים של דרך מסי 411 בקטע יער

 חילדה קיבוץ משמר דוד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 ו2.200ו.4ו ובילקוט הפרסומים 5040, התשס״ב, עמי 785.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 זמורה, דחי ביה הפועלים 6, רחובות 76261, טל׳ 45ו08-9365,
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים, רח׳
 טשרניחובסקי ו, רמלה 72444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרתב תכנון מקומי לודים

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לודים מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ גז/509/
 26״, שינוי לתבניות גז/2/509, גז/2/509/א, גז/2/509/ב, גז/

 2/509/ג ומשמ/64.

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 13.3.2003 1851



 מרחב תכנון מקומי שרונים
ות ר מקומי א ת י ות מ י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

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

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/ו/ו/8ד2״, שינוי
 לתכניות הצ/22ו והצ/6/122/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן יהודה - גוש
 5ו80, חלקוח 100, 102 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד חלק מהאזור
 החקלאי בחלקות 100 ו־02ו לאזור מגורים אי, לאזור
 מגורים א׳ מיוחד ולדרך משולבח: ב) חלוקה אזורי
 המגורים למגרשים וקביעת קווי בנין ובינוי מנחה; ג)
 שינוי תנאי בניה לבריכות שחיה (הע/22ו/6ג); ד)
 קביעת מבנים להריסה ותנאים להריםתם: ה) קביעת

 הוראות בניה בתחום התכנית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.11.2001 ובילקוט הפרסומים 5058, התשם״ב, עני

.710 
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/60/1/2/ב״, שינוי

 לתכנית הצ/60/1/2.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה - גוש

 8154, חלקות 110-97 במלואן (חלקוה 7, 8 לשעבר).
 עיקרי הוראות התכניח: א) ביטול דרך גישה פרטית
 ברוחב 5 מי; ב) התוויית דרך גישה ציבורית למגרשים

 2134, 2135 (חלקות 102, 103) ברוחב משתנה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונוח ביום
 23.5.2001 ובילקוט הפרסומים 4977, התשס״א, ענד

.2198 
 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מס• הצי,154/12/א־, שינוי

 לתכניות הצ/50ו והצ־.2/ו/55.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בפר יונה - גוש
 8125, חלקוח 26-23, 38-33, 50-45, 55, 56 במלואן, ח־ח

.54-51 ,44-39 ,32-27 
 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול ד מתוך 13 דרכי
 הגישה הפרטיות בתוך מגרשי המגורים: ב) ייעוד
 שטחים למעבר רבב והולכי רגל בין מגרשים על ידי
 רישום זיקת הנאה הדדית, ג) חלוקת מגרשי מגורים אי,
 סך הכל 66 יח״ד בתכנית: ד) קביעת תוואי למעבר קווי
 תשתית: ה) שינוי ייעוד ממגורים א ומשצ״פ (שביל)
 לדרך משולבת: ו) שינוי ייעוד מדרך משולבת (רחבת

 סיבוב) למגורים א• (הלקה 39).
 הודעה על הפקדת ההבניה פורסמה בעיתונות ביום
 21.12.2001 ובילקוט הפרסומים 5047, התשס״ב, עמי

.1179 
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי
 88444ד08-9, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שרונים, אזור התעשיה דרום. נתניה 42504, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 כ־ז בשבט החשס״ג (30 בינואר 2003)

 שוקי אמדני
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי המרכז

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשבי ה-1965, בדבר איישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ ממ56נ,:,ו״, שינוי לתכנית ממ/5056.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני תקוה - גוש
 6720. חלקות 351. /:יי, במלואן.

 עיקרי הוראית התכנית: א) תכנית איחוד וחלוקה
 בהסכמת בעלים•, ב) שינוי ייעוד משטח לבניני ציבור לדרך,
 בעבור כניסה למגרשים למגורים: ג) שינוי ייעוד משביל

 משולב לדרך: דן שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך.

 הודעה על הכקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.9.2002 ובילקוט הפרסומים 5114, התשס״ג, עמי 54.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל ו9, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444. וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 המרכז, רה׳ גליס ;׳, פתח תקוה 49277, טלי 03-9302051, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פחותים לקהל,

 מרחב תכנון מקומי שרונים

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק.התכנון
 והבניה, התשב־ה ••1965. כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים מופקרת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳

 הצ/1/1 ׳,357־ . שינוי לתכנית הצ/22ו.

 השטחים הרל־ליס בתבנית ומקומם: אבן יהודה - גוש
 7793, חלקה נ! 1 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת חלקה 143 ל־2
 מגרשי מגורים א, בהסכמת בעלי הקרקע: ב) שינוי גודל
 מגרש מינימלי לבי •־יר. ידיד אתת מ־450 מ״ר ל־412 מ״ר: ג)
 קביעת קווי בנין והקטנת קו בנין קדמי לרח׳ ההדרים
 מ־0ו מ׳ ל־5 מ: ר) קביעת בינוי מנחה עקרוני בתחום האזור
 למגורים אי: ה• מת, הקלה של 6% באחוזי הבניה; ו) שינוי
 התכסית המיתית כמגיש 2171 מ־0/30° ל־ס*37: ז) קביעת

 מבנים וגדרות להי־יטה ותנאים להריטתם.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האגברינב פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פיט 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלה 72430. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכניו ולבניה שרונים, אזור התעשיה דרום,

 נתניה 42504,
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפיריט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אה

 העובדות שעליה,׳ היא מסתמכת.

 1832 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 3.3.2003ו



 מרתב תכנון מקומי גערת
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחיק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הוערה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נצרת מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 ג/420וו״, שינוי לתכנית ג׳,4070.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרה - גוש

 6564ו, חלקה 25 במלואה.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד חלקה 25
 משפ״פ למגורים ג ודרך: ב) קביעת הוראות וזכויות בניה: ג)
 קביעת הוראות שמירת איכות הסביבה (אקוסטיקה) להגנה

 על מגורים גי: ד) קביעת הוראות בינוי וחניה מנחות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית. בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 0סו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית וו75ו. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרהי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת, נצרת,

.04-6459200 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקימי עכו
רטת ו יה מפ ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחיק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עכו מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/12250״,

 שינוי לתכנית ג/ג706.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו - גו׳ש 18002,
 חלקוח 1, 2, 5, 14, 22, 35-29, 40, 41 במלואן, ח״ח 87-85,

.91 

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעיד הקרקע משטח
 מרכז האזרחי, מסחרי ומגורים ג׳ לישטה מלונאות: ב) שינוי
 ייעוד קרקע משטח למרכז אזרחי, מסחרי ומגורים ג׳ לשטח
 לדרך: ג) שינוי ייעוד קרקע מכיכר להולכי רנל לשטח
 למלונאות; ד) קביעת התכליות המותרות בשטח למלונאות

 ובשטח דרך בשילוב מלונאות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובישעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מע־נ־יי בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי החכנית, 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית

ן ו פ צ ז ה ו ח  מ

 מרתב תכנון מקומי מגדל העמק

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

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

 ג/45ו13״, שינוי לתבנית ג.במ/42.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל העמק -
 נוש 17803, ח״ח 5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) התוויית מסגרת תכנית
 להרחבת מוסדות מגדלאור על ידי: א) שינוי ייעוד שטח
 ציבורי פתות לשטח ציבורי פתוח משולב עם מבני ציבור: ב)
 הרחבת שטת למוסד על ידי הצמדתו לנ״ל: ג) קביעת תנאים

 והוראות לפיתות: ד) הגרלת זכויות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.8.2002 ובילקוט הפרסומים 5112, התשס״ג, עמ׳ 24.

 התבנית האמורת נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508518, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מגדל העמק, מגדל העמק, טל׳ 04-6507715, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרתב תכנון מקומי נהריה
ת ט ר ו פ ת מ י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה מופקדת ״תבנית מפורטת מם׳ ג/

 12293", שינוי לתבניות ג/8628 וג/5ו107.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש
 18168, חלקה 79 במלואה, חייה 3, 40, 80.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת 54 יח״ד בשלושה
 בנינים + 6 קומות על גבי קומת עמודים ומרחף לאחסון; ב)

 שינוי ייעוד מאזור מלונאות למגורים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עיליח 7511ו. העחק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה, נהריה, טל׳

.04-9879827 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת,

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, 13.3.2003 833 ו



 מרחב תכנון מקומי בקעת ביה שאן

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ ג/2505ו״, שינוי לתכנית ג/7465.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: מלכישוע - גוש
 20885, ח״ח 3-1, ד, 10.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת שטח למבני ציבור
- מוסד גמילה: ב) התאמת מערכת הדרכים: ג) הקטנת שטח
 ציבורי פתוח: ד) הקטנת קו בנין קדמי מ־5 מי ל־3 מי: ה)

 איחוד וחלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמת בעיתונות ביום
 22.3.2002 ובילקוט הפרסומים 0ד50, התשס״ב, עמי 42ו2.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 511דו, טלי 04-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית שאן. בית שאן, טלי
 04-6065850, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים תאמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גולן
מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק תתבנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי ג/6394״, שינוי לתכניות תמ״א 31 ותמ״מ/2.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אתר בטיחה בנחל

 דליות - גוש 200000, ח״ח 3, 36; גוש 201000, ח״ח ד, 28.
 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת אתר הבדיה על בל
 מיתקניו בנתל דליות, על ידי: א) פיתוח המחפורת: כריית
 ״חומר ואדי״ באפיק נחל דליות ועיבודו על ידי גריסה וניפוי
 לאגראטים שונים: ב) קביעת ייעודי הקרקע בתחום
 המחפורת: ג) קביעת פתרון להסדרת המחפורת במהלך
 הכריה ובתומת: ד) קביעת אופן ביצוע התכנית: ו) דרך
 הוצאת ההיתרים: 2) תפעול תמחפורת (הוראות לשמירה על

 איכות הסביבה); 3) אמצעי בקרה ופיקוח.

 הודעה על תפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 ו4.200.ד2 ובילקוט הפרסומים 4986, התשם״א, עמי 2697.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה תמתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, 'טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבנית גולן, קצרין 12900, טל׳ 2וד04-6969,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שתמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע
רטות ת מפו ו י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

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

 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו, רח׳ ויצמן 35,

 עכו. טלי 04-9956118.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עפולה

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

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

 מקימית מסי ג/3327ו״, שינוי לתכנית ג/1863ו.

 השטחים תכלולים בתכנית ומקומם: עפולה - גוש
 16695, חלקה 49 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת תכלית נוספת למוסדות
 קהילתיים - בית משפט.

 ה1דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5124, התשס״ג, עמי 380.

 התבנית האמורה נמצאת במשידי ה1עדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה עפולה, עפולה, טל׳ 6520344 - 04,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 1הבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מהוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי ג/6ד30ו״, שינוי לתכנית ג/9ו34.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חצור הגלילית -
 גוש 13841, ח״ח 48, 49, 9ד.

 עיקרי הוראוח התכנית: א) תוס£1ת זכויות בניה כולל
 תוספת קומת לשתי קומות מותרות: ב) קביעת הוראות
 לשימוש ומהן לגיטימציה למבנה מגורים •קייס: ג) קביעת

 קווי בניה בהתאם למצב הקיים.

 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 ימיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה תמתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 511ד1. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון !לבניה אצבע הגליל,

 חצור הגלילית, טלי 7ד04-68000.

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

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 1834 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 13.3.2003



  מרחב תכנון מקומי הגליל ז־,מ׳־ ו

מית ת בניתאר מקו י נ ר הפקדת תב ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ;3 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המהיזית
 לתכנון ולבניה מתוז הצפון ובמשידי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מיהאר

 מקומית מסי ג/53ו3ו״, שינוי לתכנית ג,5516

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עי״לבין - גיש
 15424, ח״ח 19, 20, 31, 49.

 עיקרי הוראות תתבנית: א) שינוי בתוואי הדרך ב)
 שינוי ייעוד מדרך למגורים ושינוי ייעור ממגורים לדרך
 משולבת: ג) איחוד וחלוקת הקרקע מהדש בהסכמת

 הבעלים-, ד) הקמת 128 יחידות דיור חוטיה.

 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 בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לריק.
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשי־די
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפין, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יימלא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,

 כפר תבור, טלי 04-6772333.

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

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכ׳י

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ת-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 ג/2398ו", שינוי לתכניות ג/5000 וג/8534.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא - גויש
 18886, ח״ח 55; גוש 8887ו, ח״ח 29, 30, 80,

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעיד הקרקע משטה
 מבני ציבור למסחר.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5126, דתשס״ג, עמ 416.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת דמשנה
 לתכניות מפורטות, דרך קרית הממשלה. נערת עילית 17511,
 טלי 04-6508554, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה הגליל המרכזי, עכו, טלי 04-9912621 וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

ת ט ר ו פ ת מ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

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

 (ו) ״תבנית מפורטת מס׳ ג׳,2932ו״, שינוי לתכנית ג/84ו8.

 השטחים הכל־ליכ• בתכנית ומקומם: כפר יחזקאל - גוש
 23085, ח״ח 12-7, 35, 39, 40, 44, 45, 47, 52, 53; גוש

 23092, ח״ח י2. 22.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח
 חקלאי מיוחד להקמת מבנים משקיים לגידול בעלי
 חיים, בגון: דיר עגלים, רפת, לולים ומבנה שירוח

 הקשורים במישרין למשק חקלאי.
 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.9.2002 ובילק1ט הפרסומים 5114, התשם״ג, עמי 58.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/2982ו״, שינוי לתכנית ג/9264.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית אלפא,
 התכנית חלה על שטח הצמוד לתכנית ג/9264 (מחצבת
 בזלת) נ״צ 2164 1935 - גויש 22729, ח״ח 4; גוש 23146,

 ח״ח 10.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח חקלאי
 לשטח חקלאי מיוחד - חוות לולים לגידול עופות: ב)
 קביעת הנחיות והוראות למתן היתרי בנית: ג) קביעת

 הנתיות והוראות לשמירת איכות הסביבה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.8.2002 ובילקוט הפרסומים 04ו5, תתשם״ב, עמי 3706.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע, עין חרוד (מאוחד), טל•
 04-6533237, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

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

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

 ג/2670ו״, שינוי לתכניה ג׳7667.

 ה׳שטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה (יזרעאל) -
 גוש 17098, ח״ח 3-1: גוש 17100, ח״ח 2, 3; גוש 17112,

 חלקות 15-11, 32 במלואן, ח״ח 5, 6, 10, 21, 22, 30, 31.

 עיקרי הוראות התכנית: תרחבת גבול תכנית מפורטת
 ג/7667 באזור הנ ל לגבול התכנית תמוצע בתכנית האב על
 ידי: א) שינוי שטח מלאכה ומסחר לאזור מגורים: ב) הצעת
 דרך חדשה בהתאם לתכנית האב: ג) שינוי ייעוד משצ״פ
 למגורים (מגדיש מסי 33): n המרת שטח מלאכה ומסחר
 למגורים, תתאמה והרחבה של תתבנית הקיימת בהתאם

 לתכנית אב מאושרת: ה) שינוי ייעוד שצ״פ למגורים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.2002ו ובילקוט הפרסומים 5104, התשס״ב, עמי 3707.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, דרך קריה הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי
 04-6508518, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגלבוע, עין חרוד (מאוחד), טל׳ 04-6533237, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 13.3.2003 1835



 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

רטות ות מפו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

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

 לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מם׳ ג׳,ד242ו״, שינוי לתכניות תמ״מ/2,
 ג/057זו, ג/9206, ג/6804, ג/842ג וג/2ג2ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר חנא - גוש
 19412, תלקות 12-10, 18-14 במלואן, ח״ח ג, 9, לו, 9ו,
 25, 29, 56, 59; גוש 4ו94ו, חלקות 5, 50 במלואן, חית 4,

 68, 104; גוש 19428, ח״ח 7.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד שטחים
 חקלאיים לייעודי מגורים, שטחי ציבור, שטחים
 פתוחים, שטחים משולבים ציבורי ומגורים: ב) שינוי
 ייעוד קרקע ותכנון מחדש של התכנית המאושרת אשר
 תכלול תיקונים למערך הדרבים (ביטול דרכים והצעת
 דרכים חדשות) וייעודי הקרקע בתחום תכנית

 מאושרת.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/15128״, שינוי לתכנית ג/9625.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סחינין - גוש
 19271, ח״ח 15, 6ו, 38.

 עיקרי הוראות התכנית: תיקון תוואי דרך מם׳ 22 מעל
 בתים קיימים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט חכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש תתנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומת של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מתוז הצפון, דרך קרית הממשלה.
 נצרת עילית 17511. תעתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל. סחינין, טלי

.04-6746740 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

רטות ות מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/2282ו״, שינוי לתכנית ג׳,7821.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בסמת טבעון -
 גוש 10568, חלקה 588 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת מערכת הדרכים
 השכונתית בהתאם לקירות קיימים בשטח ולתבנית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לו/כגון ולבניה הגליל העליון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי

 גי׳2522 ו״, שינוי לתכניות תמ״א/ו3 ותמ״מ/2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גן לאומי תל קדש
 גוש 13667, ח״ח 28, 31, 39-37; גוש 13668, ח״ח 22; גוש

 91,׳.14, ח״ח 6, 7.

 ליקרי הוראות התכנית: א) תיחום והרחבת השטח
 המיועד לגן לאומי והכרזתו כגן לאומי; ב) שמירה על ערכי
 י1בע, המורשת והנוף שבתחום התכנית: ג) שינוי ייעוד קרקע
 חקלאית לשטח גן לאומי: ד) קביעת התכליות המותרות
 בייייגוז־י הקרקע: ה) קביעת הוראות פיתוח להסדרת שטח

 הגן הלאומי לרווהת המבקרים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 ושאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומי• בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עיליח 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון,

 ראש פינה 12100.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל התתתון

רטת ת מפו י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק החכנון
 והבניה ההשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס

 ג 121:1״, שינוי לתבניות מש״צ/79 וג/8ו87.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר חטים - גוש
 15500 ה״ח 12: גוש 15501, חלקה 2 במלואה, ח״ח ו: גוש

 2sw1. ח״ח 1: גוש 15503, חלקה 3 במלואה, ח״ח ו, גוש; 2
 15504. ח״ח 1. 4. 9, 19.

 עיקרי הוראות התכנית: פיתוח מגרשי גולף הכוללים:
 שני מגרשי גולף בני 18 מסלולים ומגרשי אימונים, תצוגות
 גולף ומשחקים. על ידי: א) שינוי במערך ייעודי הקרקע:
 נלקרקע חקלאית למשטח גולף ומשכ״פ לדרך; ב) קביעת
 התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע: ג) קביעת הנהיות
 ועיצוב אדריכלי, ד) קביעת השלבים !׳ההתניות לביצוע: ה)

 קב •״עת הנהיות סביבתיות.

 הודעה על הפקדת תתכנית פורסמה, בעיתונות ביום
 8.4.2002 ובילקוט הפרסומים 5075, התשם״ב, עמי 2380.

 ה! :כניה האמורה נמצאה במשרדי הועדה המתוזית
 לתג/ון ולבניה מחוז תצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511. טל• 04-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון, טל׳ 04-6760818,
 וכי־'׳ מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 8:46 ו ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, 13.3.2003



 מרחב תכנון מקומי מעלה הגלילי

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לחכנון ולבניה מעלה הגליל מופקדת ״תבנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג/2ב107״, שינוי לתכנית גי,3793.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שומרה - גיש

 19845, ח״ח 6.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת תחנת תדלוק פנימית
 שלא לשירות הזולת ושאינה עוסקת במכירת דלק לציבור
 על בסיס עסקי. התחנה תשרת את המושב ואת הרכבים
 החקלאיים: ב) שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור תחנת

 תדלוק.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ־בשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו ופגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזבאי לבך על פי סעיף סס ו לחוק.
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 1ו75ו. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל,

 מעונה, טלי 04-9979659.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

רטת ת מפו י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו להוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״הבניה מפורטה מסי

 ג/2626ו״, שינוי לתכנית ג/885ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין יעקב - גוש

 18418, ח״ח 5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת מצבים של מגרשי
 מגורים קיימים: ב) שינוי ייעוד קרקע משטח יישוב בפרי לפי
 תמ״מ 2 למגורים: ג) קביעת התכליות המותרות לכל י־עוד
 קרקע: ד< מתן תוראות לחלוקה למגרשים: ה) קביעת היראות
 בנית: ו) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי: זי: קב־עת
 הנתיות סביבתיות: ת) קביעת הנחיות לפיתוח תשתיית

 תנדסיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיהיגית ביום
 5.7.2002 ובילקוט הפרסומים 5097, התשס״ב, עמי 3414.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המח־זית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קריה הממשלה נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל, מעינה, טלי
 04-9979659, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשלוה

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 תחבורה מצורפח, איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים
 בבעלות ממ״י.

 (2) ״תבנית מפורטת מם׳ ג/3107ו״, שינוי לתבניות ג/5249
 וג/0835ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה - גוש
 17522, חלקה 29 במלואה, ח״ח 30, 31, 53, 55: גוש

 17524, ח״ח 1, 2, 4.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת ייעודים לצורכי
 ציבור ושינוי בהוראות וזכויות הבניה: ב) שינוי ייעוד
 משצ״פ לדרך ולמבנה ציבור: ג) הגדלת שטחי שירות: ד)

 הגדרת קווי בנין.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי ג/3250ו״, שינוי לתכניות ג/5249
 וג/9912.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה - גוש
 17529, ח״ח 1, 8, 10, 12, 24-21, 30, 31, 43, 49,

.61-59 

 עיקרי הוראות תתכנית: שינוי בתוואי דרך.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,
 נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן

 5, נצרת עילית 17000, טלי 6468585 - 04.

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

 תעובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-1965, בדבר אישור ״חכנית מפורטת מסי

 ג/12763״, שינוי לתכניה ג/9607.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע - גוש
 16873, ח״ח 2, 55: גוש 16876, ח״ח 10, 15: גוש 16877, חלקה

 1 במלואה, ח״ח 2, 12.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הסטת תוואי דרך מס׳ 110 לפי
 הקייס ולפי עמודי החשמל שהוצבו במקום; ב) הסטת תוואי
 דרך מם׳ 110 לכיוון מערב בחלקה הצפוני בהחאם לקיים

 בשטח: ג) קביעת הוראות וזכויות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיחונוח ביום
 8.2.2002 ובילקוט הפרסומים 5058, התשס־ב, עמ׳ 1617.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך nnfJ הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת
 עילית 17000, טלי 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעוח שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 13.3.2003 1837



 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-905ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מרום הגליל מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/1783ו״, שינוי לתכניות
 תמא/22 ותממ/2.

,1S899 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מירון - גוש 
 חלקוח 10, 11 במלואן, ח״ח 5, 6, 8, 12, 14, 16; גוש
 13900, חלקה 3 במלואה, ח״ח 31: גוש 13901, חלקוה 20,
 32 במלואן, ח״ח ו, 30; גוש 13902, חלקות 6, 8 במלואן,
 ח״ח 4, 5, 7, 14, 35; גוש 13908, ח״ח 3, 5, 10-7; גוש

 13909, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
 לשמורת טבע: ב) ייעוד השטת לשמורת טבע: ג) שמירה

 על החי, הצומת ותרומם במצבם הטבעי.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/12851״, שינוי לחכנית
 ג/4069.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מירון - גוש 13688,
 ח״ח 16, 67: גוש 3089ו, חלקה 44 במלואה, ח״ח 1, «,

.50-47 ,43 ,42 ,38 ,34 ,33 ,24-22 

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים;
 ב) הרחבת דרבים וביטול דרכים: ג) שינוי בהוראות
 בדבר שטח מגרש מינימלי שמוהר להקים עליו בנין
 בתחום תבנית ג/4069 באזור מגורים א׳, מ־1,000 נדר
 ל־468 מ״ר: ד) הגדלת מספר יחידות הדיור מ־97 ל־209;
 ה) שינוי ייעוד מאזור מגורים ב׳ לאזור מגורים אי; י)
 קביעת מבנים להריסה: ז) קביעת הוראות בניה באזורים

 השונים.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג׳ 13291״, שינוי לתכנית
 ג/5746.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרם בן זמרה -
 גוש 4264ו, ח״ח 8-5, 0ו: גוש 14266, ח״ח ו, 2.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנון מהדש של השכונה
 הדרום מערבית של היישוב.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אה עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש תתנגדות בתוך 60 ימים מיום פוסומה של התודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. למשרדי הועדה
 המחוזית לחכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,
 נצרת עילית 7511ו. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל, מירון 13910,

 טלי 9806ו04-69.

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

 תעובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מי־חב תכנון מקומי מעלה נפתלי

מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה- 1965. כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי מופקדת ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי י./13423׳, שינוי לתבנית ג/במ/43.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות-תרשיחא
- גוש 19445 חלקה 36 במלואה.

 עיקרי הוראות תתכניה: א) שינוי ייעוד השטח
 ממגורים מיוחד למגורים מיוחד ומסחר: שינוי קווי בנין
 ושינוי אחוזי הבניה במעלות: ב) שינוי ייעוד אזור מגורים
 מיוחד לאזור מגורים מיוחד ומסחר - מסחר בקומת קרקע
 ומגורים בקומה ראשונה: ג) שינוי בקו בנין קדמי מ־5 מ׳

 ל־4 מי; ד) שינוי אחוזי הבניה בחלקה מ־50% ל־0/70°.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעוח
 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח׳

 האורנים 1, מעלות-תרשיחא, טלי 04-9978030.

 התנגדוה לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפי׳־! ט הנמקות ובליווי תצהיר חמאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

רטת ת מפו י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה. ההשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 ג/9962״ שינוי לתכניות ג/4370, ג/5549, ג/9ו30 וג/811.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות-תרשיחא
- גוש 18377, ח״ח 7: גוש 18386, ח״ח 14-11, 20, 21, 23; גוש
 18387. ח״ח 5-2, י 9, 19, 2.3, 24, 27, 28, 30; גוש 18388, ח״ח

,13 ,'1 .8-6 2 ,1 
 עיקרי הוראיה התכנית: א) יצירת תוואי לכביש העוקף
 את מרכז היישוב תרשיהא ממזרח: ב) הסדרת גישה

 לשטחים הבנויים הגובלים בתכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בי1ם
 23.3.2002 ובילקוט הפרסומים 5070, התשס״ב, עמי 2145.

 התכנית האמורת נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדומת, דרך קרית הממשלה, ניצרת עילית 17511, טלי
 04-6508518, וכן במשי־די הועדה תמקומית לתכנון ולבניה
 מעלה נפתלי, והי האורנים ו, מעלות-תרשיחא, טלי
 04-9978030, וכל מעיניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמיריפ פתוחים לקהל.

 1838 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, 13.3.2003



 מרחב תכנון מקומי משגב

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מס׳ ג/12026״, שינוי לתכניות ג/6270, ג־6816

 וג/6765.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כאוכב אבו אל־
 היג׳א - גוש 17695, ח״ח 20, ג2, 24.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות והנתיות למתן
 היתרי בניה על ירי קביעת גודל מגרש מינימלי ומתן היתרי
 בניה במרווחים הקיימים של הבנינים הקיימים, הגדלה

 התבסית ואחוזי הבניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.11.2001 ובילקוט הפרסומים 5030, התשס״ב, עמי 74ג.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחחית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית .הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה משגב, משגב עם, טלי 12ג2ס04-99,
 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 א׳ באדר א• התשס״ג (3 בפברואר 2003)

 יגאל שחר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

ם ו ר ד ז ה ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי אופקים

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 מקומית מס׳ 13/101/02/23״, שינוי לתכנית 02/23/ 101 2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים - חלקי
 גושים 39562, 39564, 39567, 39631, 39632: גוש 39551, הלקות
 112-1 במלואן: גוש 39552, תלקות 101-1 במלואן: גוש
 39553, חלקות 99-1 במלואן: גוש 39554, חלקות 172-1
 במלואן: גוש 39555, חלקות 136-1 במלואן: גוש 39556,
 תלקות 109-1 במלואן: גוש 39557, תלקות 149-1 במלואן:
 גוש ו3956, חלקות 23-1 במלואן: גוש 39563, חלקות 134-1
 במלואן: גוש 39566, חלקות 71-1 במלואן: גוש 39568, חלקות
 309-1 במלואן: גוש 39570, חלקות 292-1 במלואן: גוש
 39633, חלקות 299-1 במלואן: גוש 39634, תלקות 1 -237
 במלואן: גוש 39635, חלקות 289-1 במלואן: גוש 39636,

 חלקות 213-1 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הוראות להקמת
 מתסנים במגרשי מגורים המצוין בתחום אזור מגורים
 בצפיפות נמוכה ובינונית לפי תבנית מיתאר 101/02,23 2:
 ב) קביעת קווי בנין, הנחיות לבינוי והקמת מחט.ים

 כאמור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.8.2002 ובילקוט הפרסומים 5105, התשס״ב, עמי 3756.

 מרתב תכנון מקומי מרום הגליל

רטת ו ת מפ י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מרום הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת מסי

 ג/1544 ו".
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הר מסרבים,
 שמורת הר מירון (נחל עמוד) - גוש 13898, ח״ח 1, 21, 25,

 30, ו3, 36, 42-39, 44, 50; גוש 13900, ח״ח 20, 30, 32.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תבנונית לאתר
 הכניסה לנחל עמוד ולגישה אליו.

 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 התבנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל, מירון

 3910ו, טלי 9806ו04-69.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי משגב

מית ר מקו א ת י ת מ י נ ר הפקדת תב ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק תתכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה תמקומית
 לתכנון ולבניה משגב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳

 ג,11971״. שינוי לתבניות ג/3304 וג/3ו27ו.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כישור - גוש
 8909ו, ח״ח 32, 33.

 עיקרי תוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מקרקע
 חקלאית למוסד/מדרשה ודרכי גישה: ב) קביעת ופירוט
 התכליות המותרות: ג) קביעת הוראות בניה: ד) קביעת

 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי,

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב, משגב עם,

 טלי 04-9902312.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 13.3.2003 839 ו



מית  מקו
 ־ ו־78 לחוק
 ״כניה. מיתאר

 ע שבין מחלף
 גוש 2247,
 ב>י49 חלקות
 ד ח 4, 5, 16,
 :״אד, ח״ח 8,

 ח״ח 11.

 1 4 ותפיכתה
 יםהלף גדרה
 ׳;דכים בצומת
 ל ידי מחלקת

ה בהתאם י -
 :•־קע חקלאית
 •־יים. תעלות
 ׳שיקום נופי
-יד. מחלפים,
 די קביעת
 מהדרך: ה)

 ״:: בתחום הקו
-דדאות: ב)
 י ־ ;׳.תנאים
 י ד־ תכנית
־-•- -יעיף  י

 ״זית
 י־יט

 מרחב תכנון מקומי באיי ל
ת מיי־א. י ר הבנת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לבד־י״.־
־  התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר י־ :

 מקומית מסי ד/01/02/8ו/26א״.

 השטחים הכלולים בתכנית ימקייה־ב ...
ן ־ -. י פ  אשדוד למחלף גדרה כולל מחלף ה

 ח״ח 2, 10-8, 18-, גוש 2249, ח״ח 2.- -
 43 5ג במלואן, ח״ח 6-1, 15, 32, 54: -׳־-ב י

 18; גוש 4992, ח״ח 2, 12: גוש 5007, חלד; י ו
 43-41, 45, 46; גוש 5008, ח״ח 18. 57• •י. .

 השינויים המוצעים: תכנית לשד: ל״•׳־
 לדרך מהירה מם׳ 7 בקטע שבין מחלף ,׳:•:די

 (ק״מ 5.6 עד ק״מ 11.7) כולל תכנית יה• ול
 בית רבן, בצומת גדרה ובצומת חיץ יד :-־
 עבודות ציבוריות - מע״צ, משרד הי-.:-׳. •י

 מטרת התכנית: א) ייעוד שטי ל״״ •
 לתכנית המיתאר הארצית: ב) שינוי י

 לדרך אשר בה ייכללו: מסעות, גשרים -;•
 לניקוז ומעבירי מים, קירות תומכים ל ל

 כבל שהדברים כרוכים בסלילת דרך: :
 צמתים והסתעפויות בתחומה של י־-ד
 הוראות מגבילות לשימושי קרקע ליילל

 קביעת קווי בנין.

 תנאים לפי סעיף 78: א) בשטחים ל־
 הכחול, לא תותר כל בניה כולל בי:׳•׳

 יותר המשך השימוש בקרקעות ול): ־ ־
 הנ־ל לתקופה של שלוש שנים או ׳.,:׳

 י   הכביש, תוקף התנאים יהיה ב ל
 קטן זה, לפי המוקדם יותר.

 א' באדר א׳ התשם״ג (3 בפברואר

 ,לי סופי
 פרידה
 ;יוסף)

י ד ד צ  הודעות לפי חוק ה
 התשל״ח--78־י ל

 בבית המשפט לעניני משפחה בידישי״:

 בענין חוק הצהרות מוות, י־י־. -י י

 ובענין הצתרת מותם של הוד־•־;,

 הודעה

 להווי ידוע לכל כי בית המשב״.
 על מותם של הנספים: משד, הא־.־
 האובן, לבית גולדשטיין; יגוה (י־כדבד

 האובן.

 ההבניה האמורה נמצאח במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ החקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אופקים, שדי הרצל ו, אופקים 80300, טל׳ 9928542-
 08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות ׳שהמשרדים

 מרחב תכנון מקומי נתיבות

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לתוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ 02/22׳ 15/101״. שינוי ?תכנית 101/02/22׳,א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, שכ'
 החורש - גוש 100279, ח״ח ו.

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מסגרת תבנונית להקמת
 שכונת מגורים על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים,
 ושינויים בייעידי הקרקע בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות

 ומגבלות בניה.

 תודעת על הפקדת תתכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5126, התשס״ג, עמי 421.

 התבנית האמורת נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-626.3795. וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבנית נתיבות, רח׳ ירושלים 4. נתיבות 80200, טלי
 08-9938755, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתיבות
רטת ת מפו י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ד,-.?96ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 03/22׳ 124״, שינוי לתכניות 22/במ/56 ו־22/במ/3/56.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, שב׳
 נטעים - ג1ש 39617, חלקה 14 במלואה: מגרשים 14/1,

 2־ 14.

 עיקרי הודאית התכנית: הגדלת זכ1י1ת בניה על ידי
 שינויים בהנחיות והגבלות בניה במגרשים הנ״ל, הנמצאים

 באזור מגורים א;

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5120, התשם״ג, עמי 218.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדת המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום. רח׳ התקוה 4, באר שבע 00ו84,
 טלי 08-0263795. וכן במשרדי הועדה תמקומית לתכנון
 ולבניה נתיבות, ר ת׳ ירושלים 4, נתיבות 80200, טלי
 08-9938735, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 1840 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדי 13.3.200



 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספים עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאו אז: בשנת 942ו, פשמישל.

 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר: אפרים
 דברת, מרח׳ באגיו 3/7, ירושלים 45ו93: יהודיה שרון,

 מרח׳ טשרניחובסקי 32א, ירושלים 92585.
 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל, מתבקש בזה
 להמציא לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון, ובין בעל
 פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם
 על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו או ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשבועה שניחנה על ידיו שבה יפורטו
 טעמי התנגדותו, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או
 קונםולרי, שבה יפרט את טעמי התנגדות, שאם לא בן יחליט

 בית המשפט כטוב בעיניו.
 שלמה אלבז, שופט

 בבית המשפט לעניני משפחה במחוזות תל אביב והמרכז
 ת״ע 101570/03

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ה-1978,
 ובענין: הצהרת מוחם של הנספים זליג ומרים

 ארטשטיין,
 והמבקשת: גיאנין גיילברט ארטשטיין, מרח׳ עין הקורא
 25, ראשון לציון, ע״י ב״כ עו״ד יאיר לביא, ו׳ או עו״ד ג׳יהאן
 דכוור, ו/או טלי טרייבנד, משד׳ מוריה 114, ת״ד 7720, חיפה

 34617, טל׳ 8345402, פקס 8242446.
 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשת פנתה לבית המשפט לעניני
 משפחה במחוזות תל אביב והמרכז, בבקשה להצהיר על
 מוחם של זליג ומרים ארטשטיין שנעלמו וקייס יסוד סביר

 להניח שהם מתו וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל.
 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

 מקום לידתם: פולין.
 מקום מגוריהם הרגיל והידוע האחרון: פולין.

 אזרחוחם: פולניה.
 מקצועו של זליג ארטשטיין: סוחר.

 התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנספים עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאו אז: בשנת 1943, גטו ורשה.

 בני משפחתם הקרובים ביותר של הנספים:
 ג׳אנין ג־ילברט ארטשטיין, אשת נכדם סימון ארטשטיין,

 ושלושת ילדיה: אריאל, פיליפ וסטיבן.
 נכדיהם הנוספים של זליג ומרים ארטשטיין: סרגי ארטשטיין.
 דניס ברפמן־ארטשטיין, רנה לט־ארטשטיין, סוזי צוולינג־

 ארטשטיין, רובר ארטשטיין ובטי מוזיה־ארטשטיין.
 כל מי שיש לו ידיעות _על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב ובין בעל פה לפני בית
 המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפגי בית המשפט, אם
 בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור
 לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידו שבה פורטו
 טעמי ההתנגדות או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או
 קונםולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם

 לא כן ייתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.
 יפעת קליין, מזכירת בית משפט
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 מיכל ימיני, מזכירת בית המשפט

 :•נילי ;!ישמחה בירושלים
 ת־ע 40300/03

 הגהודה מוות, התשל״ח-978ו,
 יב ל: המפורטים בהודעה,

 ..;דג־־ דברת, מרת׳ באגיו 3/7, ירושלים

 הודעה

 . ::־ המבקש פנה לבית המשפט לעניני
 ־ב ביקשה להצהיר על מותם של הנספים
 ילל עלמי ומשערים שהם מתו וכי בית

 :,:••׳ דבל ביים 14.5.2003, בשעה 2.30ו.

 ה;. יפים לפי הצהרת המבקש:
 , ־שלאל ולאה.

י דבקים לידתו: בשנת 1899, פשמישל. ; 

 : ־יי.:קה דוף.
 ע ייבב

-״י -רבקה דוף.

 בל: י ר בקה דוף.

 ׳׳רבקה דוף.

 • ישייאל ולאה דוף.
 ודקים לידתה• בשנת 1898, פשמישל.

 ׳•:ואל ולאה דוף.
 ־מקים לידתו: בשנת 1902, פשמישל.

נ -  מקום מגלי י
ו  תאריך הס, 
 תאריך ההצי־!

 י״ד באדר .-;

 בבית המשבנז

 והמבל
.93145 

 להווי יי־ ..
 משפחה בירי־ ב׳ •י
;  המפורטים יהי
 המשפט ידיי־ ...

 וזה תיאיים •י ־
 ן. יעקב ריף ב
 תאריך ליי• י
 2. רבקה -•ף <
 מקום לה

 ג. חנה בת ־ע•
 מקים לילו:־
 4. משה ב; ״ב
 מקום ל״ד־ל

 5. אלמיוי ב: י
 מקום לידי!.-
 6. אלמוני ב; י
 מקום ל־לל
 7. אלמיי־ .ל

 מקים י:•--הי

 8. יהודיה י־יף
 תאריך לידי;
 9. מרדי•־ דל־ :
 תאריך לי ה

 שד מרדכי דוף.
 לשנל־של.

 ־; מרדכי יפייגת רוך.
 י --:קום לידתו: בשנת 1937, פשמישל.
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 מקום מגוריהם
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 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 2.00 ו ביום 10.4.2005.

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

 גבריאל פרידמן, עו״ד
 בא בות תמבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1601/02

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

 ובענין פירוק חברת על רם מערכות קירור בע־מ,

 והמבקשים: לימור יונה ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד אוה
 קוקליס, מרח׳ ז׳בוטינסקי 58ו, בית דוד, רמח גן 52602.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.6.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היוישב

 בדין' ביום 21.5.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 13.00 ביום 4.5.2003ו.

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

 אוה קוקלים, עו״ר
 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 1750/02

 בענין פקודח החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,
 ובענין פירוק תברת חמד מרכז המזגנים בע״מ, תיפ

,51 -293677-4 
 והמבקשת: סופר אבי בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד גבריאל הנר,
 מרח׳ בן יהודה 242, תל אביב, טלי 03-5468888, פקס

.03-5467536 
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.8.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית תמשפט היושב

 בדין ביום 10.4.2003 בשעת 8.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאתר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 בבית המשפט לעניני משפחה למחוז תל אביב

 ת״ע 102220/03

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-978ו,

 ובענין הצהרת מותה של הנעדרח חיה קיבוביץ,

 והמבקש: אברהם קיבוביץ, מרח׳ וולפסון 47, ראשון
 לציון.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט ביום
 2.3.2003 בבקשה להצהיר על מוחה של הנעדרת הנ״ל

 שנעלמה ומשערים שהיא מתה.

 וזה תיאורה של הנעדרת הנ״ל לפי הצהרת המבקש:
 תאריך לידתה ומקום לידתה: בשנת 5ו9ו, פולין.

 מקום מגוריה הרגיל: ווארשה.
 מקום מגוריה הידוע האחרון: תל אביב.

 אזרחותה: פולנית.
 התעסקותה: עקרת בית.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעררת עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1944, בתל

 אביב.
 תשמות והכתובות של בני משפחתה הקרובים ביותר:

 אברהם קיבוביץ, מרח׳ וולפסון 47, ראשון לציון.

 בל מי שיש לו ידיעות על הנעדרת הג״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית תמשפט, בין בכתב ובין בעל פה לפני בית
 המשפט וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת המוות
 יתייצב לפני בית המשפט אם בעצמו ואם על ידל בא כוחו,
 וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה
 בשבועת שניתנה על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או
 ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי, שבה יפרט
 את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ידליט בית המשפט כטוב

 בעיניו.

 יפעת קליין, מזכירת בית משפט

 בקשות לפירוק תכרות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק אזרתי 566/02

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת מייקום סיסטמס בע״מ, ח״פ

,51-198389-2 
 והמבקשים: שלמה אנגלברג ויורי לכצייר, ע״י ב״כ
 עוי׳ד גבריאל פרידמן, מרח׳ צמח השרה 40/4, מעלה

 אדומים.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.6.2002 הוגשה בקשה
 לביה המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 14.4.2003 בשעה 9.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי

 1842 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 13.3.2003



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

 רן פינגרר, עו״ד
 בא כוח המבק־שת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 02י,682ו

 בענין פקודת התברות [נוסח חדש], התשמ׳ ג-1983.

 ובענין פירוק תברת גלובל אפקט בע״מ, ה״פ
,51-300691-6 

 והמבקשת: חנה שוסטר, ע״י ב־כ עו״ר מנחם גלמן,
 מרח׳ יגאל אלון 114, תל אביב, טל׳ 03-6962999.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 11.9.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את התברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 28.4.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משינה 7.00ו

 ביום 0.4.2003ו.

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

ד ו  מנחם גלמן, ע
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרח־ 02 988ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], ההשמ־ג-1983,

 ובענין פירוק חברת א.ס. פזית לה אברסט 2000 בע״מ,
 ח״פ 51-291463-1, ע״י המפרק הזמני, עו״ד ארז חבר, ע״י
 ב־ב עו״ד איחן ארז ו/או שלי בגלייבטי־, מדרך פתח הקוה
 23, מגדל לוינשטיין, קומה 13, תל אביב 84ו66, טלי

 03-5669002, פקס 03-5669001,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו״ד עמליה פרנק־
 בהן, מרח׳ אחוזה 98, מרכז אלרם, רעננה 43450, טלי

 09-7486193, פקס 09-7414772.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 0.2002ו.4ו הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המישפט היושב

 בדין ביום 15.4.2003 בשעה 8.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 8.4.2003.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, תעתק מבקשת הפירוק.
 גבריאל הנר, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 היק אזרחי 1755/02

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

 ובענין פירוק חברת מ. מובשוביץ את א. מובשוביץ
 בע״מ,

 והמבקשת: רות ניסני, משד׳ ירושלים 98, רמת גן.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.8.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 10.4,2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הני׳ל לא יאוחר משעה 3.00ו

 ביום 3.4.2003.

 לנושת או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת תפירוק.

 רות ניסני, המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 1852/02

 בענין פקודת התברות [נוסח תדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת בינוי והשקעות ש.א.ט.י. בע״מ, ח״פ

,51 -112784-7 

 והמבקשת: ד.א.ל פיתוח והנדסה בע״מ, ע״י ב״ב עו״ד
 p פינגרר, מרח׳ פבזנר 46, חיפה 34ו33.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.9.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 7.4.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 1.4.2003.
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 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
 בדין ביום ג5.4.200ו בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

.1.4.2003 

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

 עמליה פרנק־בהן, עו״ד
 באח כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 חיק אזרחי 1991/02

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], החשמ־ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת טורונטו ניהול גנים בע״מ, ע״י
 המפרק הזמני, עו״ד ארז חבר, ע״י ב״כ עו״ד איתן ארז ו/או
 שלי בגלייבטר, מדרך פחח תקוה 23, מגדל לוינשטיין, קומה

 13, תל אביב 84ו66, טל׳ 03-5669002, פקס 03-5669001,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו־ד עמליה פרנק־
 כהן, מרח׳ אחוזה 98, מרכז אלרם, רעננה 43450, טלי

 09-7486193, פקס 09-7414772.

 נמסרה בזה הודעה, כי ביום 14.10.2002 הוגשה בקשה
 לביח המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את ההברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני ביח המשפט היושב

 בדין ביום 5.4.2003ו בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשח הודעה על רצונו זה.

 אח ההודעה יש למסור למבקשח, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום

.1.4.2003 

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

 עמליה פרנק־בהן, עו״ד
 באח כוח המבקשת

 פבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 30/02 ו 2

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

 ובענין פירוק חברת עד-שם בע״מ, ח״פ 167542-3-
,51 

 והמבקש: שמואל נבו, ע״י ב״כ עו״ד שלמה בן־פורת
 ו/או אורלי בארי־מילוא, מרח׳ לבונטין 11, תל אביב 65111,

 טל׳ 03-5602808, פקס 03-5661951.

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

.1,4 2003 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,
 תמורה תשלום, העתק מבקשת הפיתק.

 עמליה פרנק־בהן, עו״ד
 באת כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1989/02

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

 ובענין פירוק חברת א.ס. פזית אירועים וקיטרינג 2000,
 בע״מ, ח יפ 51-291460-7, ע״י המפרק הזמני, עו״ד ארז חבר,
 ע״י 1:״ב ערד איתן ארז ו/או שלי בגלייבטר, מדרך פתח
 תקוה 23, מגדל לוינשטיין, קומה 13, תל אביב 84ו66, טל׳

 03-5669002, פקס 03-5669001,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״ב עו״ד עמליה פרנק־
 כהן, מרח׳ אחוזה 98, מרכז אלרם, רעננה 43450, טל׳

 09-7486193, פקס 09-7414772.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 14.10.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 15.4.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

.1 4.2003 

 לנושה א1 למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,
 תמורה תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 עמליה פרנק־בהן, עו״ד
 באת כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפ!
 תיק אזרחי 1990/02

 בענין פקודת החברות ןנוםח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת א.ס. לה אברסט 2000 בע״מ, ח״פ
 291465-6- 51, ע״י המפרק הזמני, עו״ד ארז חבר, ע״י ב״כ
 עו״ד איתן ארז ו/או שלי בגלייבטר, מדרך פתח חקוה 23,
 מגדל לוינשטיין, קומה 13, תל אביב 66184, טלי 03-5669002,

 פקס 03-5669001,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״ב עו״ד עמליה פרנק־
 כהן. מרח׳ אחוזה 98, מרכז אלרמ, רעננה 43450, טל׳

 09-7486193, פקס 09-7414772.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.10.2a02 הוגשה בקשה
 לבית המשפט תמתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 844 ו ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, 13.3.2003
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 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
 בדין ביום 30.4.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 אח ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שחגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 2.00 ו

 ביום 5.4.2003ו.

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

 נחמי מייזליש, ע ו ״ד
 באת כוח המבקשת

 מפרקת זמנית

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2259/02

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

 ובענין פירוק חברת רום מגדלים מערבות תקשורת
 בע״מ, ח״פ 51-190706-5,

 והמבקש: עו״ד דוד ששון, המפרק הזמני של החברה.
 משדי שאול המלך 8, בית אמות משפט, קומה 6ו, תל אביב

 64733, טל׳ 03-6912511. פקס 2507ו03-69.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 24.12.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היוישב

 בדין בי1ם 15.4.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.14.4.2003 

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

 דוד ששון, עו״ד
 המפרק הזמני

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1030/03

 בענין פקודח החברוח [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת מבואות השוק נכסים בע״מ, ח״פ
 51-237967-8, משדי בן צבי 2, פינת שדי ירושלים 49, יפו.

 והמבקש: בנק הפועלים בע״מ, ע״י ב״ב איתן ארז, מדרך
 פתח תקוה 23, מגדל לוינשטיין, קומה 13, תל אביב 66184,

 טל׳ 03-5669002, פקס 03-5669001.

 נמסרת בזה הודעה, כי במם 27.11.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 9.4.2003 בשעה 8.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 2.4.2003.

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

 שלמה בךפורת, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2146/02

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-985ו,

 ובענין פירוק חברת גיון ברייס מערכות בע״מ, ח״פ
,51-256677-9 

 והמבקשות: ע׳ נתנאל־נון בע״מ ולוין ז.ח בע״מ, ע״י
 ב״ב עו־ד גל הררי, מרח׳ ז׳בוטינסקי 33, מגדל התאומים ו,

 רמת גן וו525.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.2002ו.ו הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 0.4.2003ו בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

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

 16.00 ביום 3.4.2003.

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

 גל הררי, עו״ד
 בא כוח המבקשות

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2294/02

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

 ובענין פירוק חברת דרס תעשיות עץ בע״מ,

 והמבקשת: ט.ר. מסחר ויבוא עצים בע״מ, ע״י ב״ב עו״ד
 נחמי מייזליש, המפרקת הזמנית, משדי דוד המלך 12, תל

 אביב 64953.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.12.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק אח החברה הנזכרת

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 13.3.2003 1845



 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני ביה המשפט היושב

 בדין ביום 4.4.2003 ו בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 3.00 ו ביום 13.4.2003.

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

 אלון הורנשטיין, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.1.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 19.5.2003 בשעה 8.30.
 כל נושה או משתתף של התבדה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 5.2003.ו 1.

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

 איתן ארז, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 1130/03

 בענין פקודת התברות [נוסח חדש), התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת אס.אל.אס מדיה בע־מ, ח־פ

,51-286174-1 
 והמבקשים: יניב שמש ואחרים, ע״י ב״ב עו״ד משה בר,

 מרח׳ החילזון 12, רמת גן 52522.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.2.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק אה ההברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 2.6.2003 בשעה 8.30.
 כל נושה או משתתף שיל ההברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתניד לכך, רישאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעית עורך הדי;

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה עד ׳־עונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים א״ לשלחה בדואר.
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל דא יאוחר משעה

 12.00 ביום 25.5.2003.
 לנושה או למשחחף שיבקש ־.״,ה, יניזר• המבקשים

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ו ד  משה בר ע

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 היק א־רח״ 03 174 ו

, ו ז » י ״ « מ י .  ובענין פירוק חברח אמר יש רע־מ ח״פ בענין פקודת החברוח [נוסח חדש: ו
,51 -280088-9 

 והמבקשת: ג׳ונםון יבואנים בע״מ, ח-פ 33143-1 1- 51,
י ב״כ עי״ד מאיר  עמק שרה, מרח׳ הפלדה 4, באר שבע, עי

 מזוז, מרח׳ הרצל 61, באר שבע ו8422.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.12.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט תמתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1130/03
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת גרין מרקט ישיר בע״מ, ח״פ
,51 -294077-6 

 והמבקשת: שומרון שירותי ניקיון שמירה וכ״א בע״מ,
 ע״י ב״ב עו״ד ש״א קופל, ממשרד קופל לוין ושורד, מרח׳

 ההסתדרות 26 פתח הקוה 49540.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.1.2005 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 0.4.2005ו בישעה 8.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעת יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שהגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאותר משעה 12.00

 ביום 3,4.2005.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העהק מבקשת הפירוק.
 ש״א קופל, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 1121/05

 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1985,
 ובענין פירוק חברת המכון הישראלי לתכנון ומחקר

 תחבורה בע״מ,
 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״ב עו״ד ני הורנשטיין
 ו/או ג׳ הורנשטיין י/או ש״א הורנשטיין, מרח׳ אבן גבירול
 121, ת״ ד 22242. הל אביב 61222, טלי 05-5220010, פקס

.03-5270519 
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 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
 בדין ביום 15.4.2003 בשעה 9.00.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 7.4.2003.

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

 גבריאל דיסני, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 110/03

 בענין פקודה החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו,

 ובענין פירוק חברה א.ע. מוסכי גשר הזיו (1997) בע״מ,

 והמבקש: עו־ד עמאד אסדי, מרח• הנפח 4, ח״ד 50006,
 כרמיאל 20100.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.1.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 4.5.2003 בשעה 9.00.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 אח ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 10.00

 ביום 1.5.2003.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבק־ש,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 עמאד אסרי, עו״ד
 בא כוח המבקש

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

ות י פ תו ת שי ו ד ו ג ם א שו י דעה עלי ר  הו

 להלן נתונים בענין האגודות:
 (1) שם האגודה: מוגיוח אביר אגודה שיחופיח בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004229-1.
 המען: אורלוב 92, פתח תקוה 49453.

 תאריך רישום: 3.2.2003.
 סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.

 סוג משני: תחבורה ותובלה.
 (2) שם האגודה: גבעוח החורש (2002) אגודה שיתופית

 חקלאית בע־מ.

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
 בדין ביום 14.5.2003 בשעה 8.30.

 כל נושה או משחחף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להחנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך ההין

 שלו, לאחר שימסור למבקשח הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 9.00

 ביום 1.5.2003.

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

 מאיר מזוז, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1198/03

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

 ובענין פירוק חברת מישנאל חברה להשקעות ולבנין
 בע־מ, ח״פ 52-003385-3,

 והמבקש: אליהו •לינדאור. ע־י ב״ב עו״ד ורד שפרן,
 מרח׳ בן גוריון 4, נס ציונה 74030.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.2.2003 ו הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 10.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 אח ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 1.6.2003.

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

 ורד שפרן, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה
 תיק אזרחי 84/03

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

 ובענין פירוק הברח גרו וביאנקו בע״מ, ח״פ 51-217189,
 משד• ההסתדרות 55, חיפה, טלי 04-8418003, פקס 8418341-

,04 

 והמבקשת: לב המפרץ בע״מ, ח־פ 51-118752-8, ע״י
 ב״כ עו״ד גבריאל דיסני, ממשרד ש׳ פרידמן ושות׳, מדרך
 תעצמאות 31, חיפה 33033, טלי 04-8685858, פקס 8685868-

.04 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
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 (10) שם האגודה: ס.א.ר דפנה אגודה שיתופית חקלאית
 בע־מ.

 מס׳ האגודה: 57-004238-2.
 המען: קיבוץ דפנה, ד״נ גליל עליון, מיקוד 2235ו.

 תאריך רישום: 3.2.2003.
 סוג ראשי: תקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (11) שם האגודה: ארן אריזות נחשון אגודה שיתופית
 חקלאית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-004239-0.
 המען: קיבוץ נחשון, ד״נ שמשון, מיקוד 99760.

 תאריך רישום: 3.2.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאיח כללית.

 (12) שם האגודה: לול גבת אגודה שיתופית חקלאית
 בע-מ.

 מסי האגודה: 57-004240-8.
 המען: קיבוץ גבה, ד״נ העמקים, מיקוד 30050.

 תאריך רישום: 3.2.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (13) שם האגודה: נחשון תכנון מערכות מזון אגודה
 שיתופית תקלאית בע״מ.

 מם׳ האגודה: 57-004241-6.
 המען: קיבוץ נחשון, ד״נ שמשון, מיקוד 99760.

 תאריך רישום: 3.2.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

ם אגודה שיתופיח חקלאית &  (14) שם האגודה: דיסקוטק ס
 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004242-4.
 המען: קיבוץ רבדים, ד״נ שקמים, מיקוד 9820י.

 האריך רישום: 13.2.2003.
 סוג ראשי: תקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (15) שם האגודה: רביית הודים אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-004243-2.
 המען: כפר עציון, ד״נ צפון יהודה, מיקוד 90912.

 תאריך רישום: 13.2.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (16) שם האגורה: מגדלי דרום יהודה אגודה שיתופית
 חקלאית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-004244-0.
 המען: ד״נ שקמים, מיקוד 3י798.

 תאריך רישום: 13.2.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (17) שם האגודה: תושבי מלכיה אגודה ׳שיתופית
 להתיישבות קהילתית בע״מ.
 מסי האגודה: 57-004245-7.

 המען: קיבוץ מלכיה, ד״נ מרום הגליל, מיקוד 13845.
 תאריך רישום: 13.2.2003.

 מסי האגודה: 57-004230-9.
 המען: קיבוץ גבעת חיים, ד״נ עמק חפר, מיקוד 38930.

 תאריך רישום: 3.2.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה ח?
 (3) שם האגודה: ־זמויות תל יצחק אגודה שיתופית

 חקלאית בע״מ
 מסי האגודה: י- 57-004231.

 המען: קיבוץ תל יצחק. ד׳ תל יצחק, מיקוד 45805.
 תאריך רישום: 3.2.2003.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה ח!

 ;4! שם האגודה: מטעי דפנה אגורה שיתופיח חקלאית
 בע״מ.

 מסי האגודה: 5• 57-004252.
 המען: קיבוץ דפנה, ד״נ גליל עליון, מיקוד 2235ו.

 תאריך רישום: 2003 3.2.
 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה ח׳

 (5) שם האגודה: מפעלי תיירות דפנה אגודה שיתופית
 חקלאית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-004233-3.
 המען: קיבוץ דפנה, ד ׳נ גליל עליון, מיקוד 12235.

 תאריך רישום: 3י3.2.20.
 סוג ראשי: חקלאות,

 סוג משני: אגידה חקלאית כללית.

 (6) שם האגודה• דגי דפנה אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 1- !׳57-00423.
 המען: קיבוץ דפנה דייג גליל עליון, מיקוד 12235.

 תאריך רישום: 3.2.2003.
 סוג ראשי: חקלאית.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 ן7) שם האגירה: החנה דפנה אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ

 מסי האגודה• 57-004235-6.
 המען: קיבוין דפנה, ד ינ גליל עליון, מיקוד 12235.

 תאריך רישום. לכה:,3.2.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.
 !8) שם האגורה: ׳..׳בייט הפקות וארועים אגודה שיתופית

 חקלאית בע״מ
 מסי האגודה: 57-004236-6.

 המען: קיביץ שפיים, די שפיים, מיקוד 60990.
 תאריך רישום: 3.2.2003.

 סוג ראשי: חקלאית.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (9) ישם האגוי־ה: חרושת דפנה אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-004237-4.
 המען• קיבוץ דפנה, ד״נ גליל עליון, מיקוד 12235.

 תאריך רישום: 3.2.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגידה חדלאית כללית.

 1848 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, 13.3.2003



 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי

ובים ל נכסים עז דעה על ניהו  הו
 לפי חוק האפוטרופוס הכללי ההשל״ח-978ו

 בהתאם לתקנה 2ו(ב) לתקנות האפוטרופוס הכללי
 (סדרי דין וביצוע), התשל״ת-1978, אני מודיע בזה, בי
 בהתאם לסמכותי על פי סעיף 7 לחוק האמור, החלטתי
 לנהל את הנכסים העזובים השייכים לבעלים המפורטים

 ברשימה שלהלן, בלא צו ניהול.
 תאריך ההחלטה: ט״ז באדר אי התשסיג (18 בפברואר

 ג200).
 מהות הנכם: כספים, תכשיטים, תכולת דירה.

 הבעלים:
 בעלים לא ידועים של דברי ערך:

 בעלים לא ידועים של חשבון 255901/79 בבנק לאומי:
 בעלים לא ידועים של מעטפה 839/8:

 בעלים לא ידועים של חשבון מם׳ 288522 בבנק הבינלאומי
 הראשון:

 יורשי המנוחה אידה פלייס, ת״ז 68057154, חלקה בעיזבון
 המנוח פלאים יוליוס (יודליס):

 המנוח סלומון חסיקי, ת״ז 015857596:
 הנעדרת ליליאן חסיקי, ת״ז 015857604:

 הנעדר הומיון טהרני רבני. ת״ז 10 173821:
 המנוחה מרים אזר, ת״ז 506855102;

 המנוחה אוה ברטה, ת״ז 6ו9256ו30:
 הנעדר מנדל טאובר, ת״ז 3ו784ו4, יורש בעיזבון המנוחים
 שרה בריינדל, ת״ז 4867472, ועוזיאוס בריינדל, ת״ז

;4867471 
 המנוח משה פטישוילי, ת״ז 011630779׳

 המנוח לב יאמפולבסקי בן זלמן, ת״ז 319349601:
 המנוחה גלינה גדלייב, ת״ז 304395130:

 הנעדר בינום גורביץ, חלקו בעיזבון המנוח פלאיס יוליוס
 (יודליס);

 הנעדר שמואל גורביץ, חלקו בעיזבון המנוח פלאים יוליוס
 (יודלים);

 אבי המנוח אברהם תיון.
 כ״ב באדר א׳ התשס״ג (24 בפברואר 2003)

 שלמה שחר
 האפיטרופוס הכללי

י מ ש ר ס ה נ ו כ ת ה א  הודעה מ

ל ג ת ר ט י ש פ ן ב ו ב ז י ת ע ז ר ב דעה על ה  הו
 פר/14411

 שם החייב, תיאורו ומענו: עיזבון המנוח עובד נומה, ת״ז
.72431955 

 בית המשפט המחוזי: תל־אביב-יפו, תיק פש״ר 1479/2002.
 תאריך צו ניהול העיזבון בפשיטת רגל. 4.9.2002,

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ״ב באב ההשם״ג
 (20.8.2005) בשעה 15.00, מועד אסיפה נדחית: 5.9.2005
 בשעה 15.00. האסיפה תתקיים במשרדי הבנ״ר בתל

 אביב, רח׳ השלושה 2, תל אביב.
 כ־ג באדר א׳ התשס״ג (25 בפברואר 2005)

 יוסף זילביגר
 סגן הכונס הרשמי

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.

 י־א באדר א׳ התשס״ג (15 בפברואר 2005)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

ושים דעה לנ הו י מפרק ו נו  עו פירוק, מי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1) לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני מצווה בזה על פירוק האגודה:

 שם האגודה: קופת תגמולים של עובדי קסלמן וקסלמן
 אגודה שיתופית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-001190-8.
 אי לזאת ובתוקף ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת
 האגורות השיתופיות אני ממנה למפרק את רו״ח יוסי דנה,

 מרח׳ הנגב 11, בנק הפועלים, תל אביב 66186.
 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיוח (פירוק),
 התשמ־ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש
 את תביעתו למפרקים בתוך שישים ימים מיום פרסום

 הודעה זו לפי המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי בל חבר אגודה
 לערער על צו זה לפני שר העבודה והרווחה בתוך חודשיים

 מיום פרסומו ברשומות.

 ב־ בשבט התשס״ג התשס״ג (5 בינואר 2005)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

ם י ש ו נ ל שי ת ע דעו  הו

 (ו) השם הקודם: פולירון - אגודה שיתופית חקלאית
 בע־מ.

 השם החדש: זיקים ניהול והחזקות אגודה שיתופית
 חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-005379-5.

 (2) השם הקודם: א.ר.י בפר חרוב אגודה שיתופיח חקלאיח
 בע״מ.

 השם התדש: א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים אגודה
A.R.I. Flow Control שיתופית חקלאית בע״מ 
Accessories Agricultural Cooperative Association 

.Ltd. 
 מס׳ האגודה: 57-003805-9.

 (ג) השם הקודם: כיוונים נוספים אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 השם החדש: מכון כיוונים נוספים סדנאות והשתלמויות
 אג״ש חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגורה: 57-004050-1.

 כיד בשבט התשס״ג (27 ביגואר 2005)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות
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 המלך 57/4, ירושלים 93224, למפרק החברה, ולהקנות לו את
 סמכויות מנהלי החברה בזמן הפירוק.

 חתימת המפרק בצירוף חותמת החברה תחייב את
 החברה לכל דבר וענין.

 חורחה שטייניץ, מפרק

מ ״ ע ן 973 ו ב י ו ג ן פנ ל  אי
 יח־פ 51-063570-9)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדה של
 החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כדין ביום 30.12.2002,
 נחקבלה החלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנוח
 אח אילן אופנהיימר, ה״ז 01627579, אצל ב״כ עו״ד י׳ גבעון,

 מרח׳ דרך הים 16, חיפה 34741, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו חביעוח כנגד החברה הנ״ל, יגיש אח
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, בחוך 21 ימים מיום פרסום

 ההודעה למפרק הנ״ל.

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

 אילן אופנהיימר, מפרק

 פאקטד נטוורקם בעייני

 (ח״פ 6 - 51-306315)
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 18 בפברואר 2003, החליטה
 החברה, בהחלטה מיוחדת, לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו״ד מייקל הלה מרח׳ אבן גבירול 2. תל אביב, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות לחברה יגיש את תביעותיו,
 בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו

 למפרק החברה הנ״ל.

 גושה אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד
 הנ״ל - לא ייענה.

 מייקל הלר, עו־ד, מפרק

ם בע׳׳מ י ר ד מאג ג נ  ר
 (ח״פ 51-107499-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרה בזה הודעה כי באסיפה הכללית של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונחכנסה ביום 30.1.2003, לאחר שנכחו בה כל
 החברים הרשאים להשתתף ולהצביע באסיפה זו, נחקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את התבדה מרצון ולמנות את רו״ח

 דוד פורת, מרח׳ הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות מצד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק החברה הנ״ל.

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

מ ת בע״ ו מ ד ק ת ות מ גי לו י טכנו ש. . י  ש.

 (ח״פ 294126-1- 51)
 (בפירוק מרצון:׳

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת של
 החברה הנ״ל, שנועדת ונתכנסה כהלכה ביום 4 בפברואר
 2003, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את עו״ד אורלי ציוני, ת״ז 059620468, ממרכז

 עזריאלי ו, קומה 46, תל אביב, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו בתוך
 המועד האמור - לא ייענה.

 אורלי עיוני, עו״ד, מפרקת

מן בע״מ י י ן קל י נשטי י ו  ל

 (ח״פ 151267-5- 51)
 (בפירוק מרצון:

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלאי מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 20.2.2003,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון בהתאם
 לסעיף 319(2) לפקודת החברות [נוסח תדש], התשמ״ג-983ו,
 ולמנות את שאול לוטן, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו. בצירוף הוכתותיהן, בתוך 22 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.-

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

 שאול לוטן, מפרק

ץ בע״מ י נ י י ט  חורחה ש

 (ח״פ 51-170480-1)
 הודעה בדבר פיר1ק מרצון ומימי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בתתאם לסעיפים 118, 319 ו־ 331
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה
 כללית שלא מן המנץ של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנםת
 כהלכת ביום 7.2.2003ו, בנובתות כל בעלי המניות של
 התברת, אשר ויתרו על משלוח הודעה מלאה בת 21 יום
 בהתאם לסעיף 5וו(אץ3) לפקודה החברות, נתקבלו, פה אחד,

 החלטות מיוחדות.

 ההחלטות המיוחדות הן בדבר פירוק החברה מרצון
 ומינויו של חורחה שטייניץ, ת״ז 011250909, מרח׳ ח1קיהו

 850 ו ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, 13.3.2003



 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 20.2.2005, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות אה אריה

 גורמן, מרח׳ המרי גוב, גבעתיים, למפרק החברה.

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

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

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

 אריה גורמן מפרק

ן ו ל ק ש א ״ ב י פז ל ו ת ״אשכ נ ו כ תוח ש תה לפי  העמו

 (עייר 58-10194-7)

 הודעה בדבר פירוק העמותה ומינוי מפרקים
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של העמותה
 ביום 1.10.2002 הוחלט על פירוקה מרצון של העמותה הנ״ל,
 שנתכנסה במינוים של עזרא ינוב ואפרים יוניסיאן. מרח׳

 אשכולי פז 3, אשקלון, למפרקי העמותה.

 על כל נושי העמותה להגיש את תביעותיהם בתוך ו2
 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרקים הנ״ל.

 עזרא ינוב אפרים יוניסיאן
ם י ק ר פ  מ

י ר ו ז י א ער מ ו ל נ י ש ת ר ב ר לקדום ח י א ה מ ד ל ו  קרן ג
ספר  פיתוח ו

 (עייר 58-005051-8)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של העמותה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 29 בינואר 2001, הוחלט על פירוקה
 מרצון של העמותה ועל מינויו של דוד חזוב מרח׳ החילזון

 ו, רמת גן 52522, למפרק העמותה.

 על כל גושי העמותה להגיש את תביעותיהם בתוך 21
 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הניל.

 דוד חזום, מפרק

ן י ק לנכסים ומקרקע ר  ש

 (ח״פ 51-21254-6)
 ה1דעה על פירוק מרצון

 בישיבת בעלי המניות של החברה הנ״ל, שההכנסה
 ביום 51.12.2002, הוחלט לפרק את החברה מרצון ולזמן
 אסיפת נושים לפי סעיף 525 לפקודת החברות ונוסח הדש],
 התשמ״ג-985ו, ביום שלישי, 25.5.2005, בשעה 11.00, ברחי
 רימון 17/21, בעיר כרמיאל, כדי לדון בפירוק ההברה ובמינוי

 מפרק.

 כל הטוען לחוב או לזכות כלשהי מוזמן להשתתף
 באםיפח הנושים.

 עאדל אבו ריא
 בשם החברה

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

 דוד פורת, רו״ח, מפרק

דסה בע״מ ג הנ  אלמו

 מז׳יפ 51-117898-0)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון 1מינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית המיוחדת של
 החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 50.1.2005, לאחר
 שנכחו בה כל החברים הרשאים להשתתף ולהצביע
 באסיפה זו. נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את רו״ח דוד פורת, מרח׳ הרצל 76, חיפה,

 למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות מצד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיי, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק החברה הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דוד פורה, רו״ח, מפרק

מ ״ ע רה ב ל הבי מ ש י ח  אל
 (ח״פ 51-204280-5)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 9ו5(2) לפקודה החברוח
 [נוסח חדש], ההשמ״ג-983ו, כי בהתאם להחלטה מיוחדת
 של אסיפת בעלי המניות של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום
 17 בפברואר 2003, הוכרז על פירוק החברה מרצון ועל מינויו

 של אלי •שריקי. ת״ז 062215555, למפרק החברה.

 אלי שריקי, מפרק

מ ״ ע הנדסה ב ל ו ש ניהו ל א  ד

 וח״פ 51-257467-4)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 319(2) לפקודת החברות
 [נוסח חריט], התשמ״ג-1983, כי בהחאם להחלטה מיוחדת
 של אסיפת בעל־ המניות של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום
 17 בפברואר 2003, הוכרז על פירוק החברה מרצון ועל מינויו

 ישל דמיטרי אולשנסקי, ה״ו 304126725, למפרק החברה.

 דמיטרי אולשנםקי, מפרק

מ ״ ע י ב נהל מי ננסי ו ץ פי ו ע י ר אריה חברה ל  גו

 (ח״פ 049725-8-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודח
 החברות !נוסח הדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה מיוחדת

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשם״ג, 13.3.2003 ו 185



 החברה מרצון ובדבר מינויו של עו״ד אלן אוראל, מבית
 ש.ק.ל., ארלוזורוב ווו, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעתו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעתו בתוך
 המועד האמור - לא ייענה.

 אלן אוראל, עו״ד, מפרק

 ח. כספי נכסים וניהול 2000 בעיינו
 (ח״פ 51-288566-6)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה על פי סעיפים 19ג(2) ו־וג3(א)
 לפקודת החברוח [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה
 כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום
 7.1.2003, לאחר שכל הנוכחים באסיפה הצהירו
 בחתימותיהם כי הם מוותרים על קבלת הודעה מוקדמת של
 עשרים ואחת ימים מראש, קיבלה החברה החלטה מיוחדת
 בדבר פירוקה מרצון ומינויו של חיים כספי, מרח• גבעת

 דאונס 7, חיפה, למפרק החברה.
 חיים כספי

 יושב ראש האסיפה

 הדירה ברחוב הרימון מספר 3 בע״מ
 (ח״פ 51-019786-6)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 8ב3 לפקודה
 החבר1ת [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של
 החברה הנ״ל, חחכנס ביום א׳, 11.5.2003, בשעה 10.00,
 במשרדי מפרק החברה, עו״ד חן לבנת, בגן הטכנולוגי, בנין

 9, קומה די, ירושלים.

 על סדר היום: הסדרת דוח הפירוק, פירוט הליך פירוק
 החברה והנעשה בנכסיה.

 חן לבנת, עו״ד. מפרק

 תיקון טעות
 בתוספת להיתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של
 מכתבים לפי חוק רשות הדואר, התשמ״ו-986ו, אישר פורסם
 בילקוט הפרסומים 5152, התשס״ג, עמי 1316, בחלק ב,
־(0 ו־9(ה) ו־(0, בסופם, צריך  בפרק בי, בסעיפים 8(ה) ו

 להיות:

 ״מס טלפון מסי פקסימילה
 כתובת דואר אלקטרוני ־

 (חמ 3-3190)

 ילקוט הפרסומים 5166, ט׳ באדר ב׳ התשס״ג, 13.3.2003

 יהודה משאט המומחה בע״מ
 (ח״פ 047423-2-ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 20.2.7002,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות
 את יעקב משאט, מרח׳ טבריה 2, תל אביב, ואת בנימין
 משאט, מרח׳ האגוז 12, נווה מונסון, למפרקים של החברה.

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

 הודעה זו למפרקים הנ״ל.

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

 בנימין משאט יעקב משאט
ם י ק ר פ  מ

 נחליאלי מנחם, משרד עורבי דין
 (ח״פ 51-111630-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה תודעה לפי סעיף 338(ב) לפקודת החברות
 [נ1סח חדש], תהשמ״ג-983ז, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 22.4.2003, בשעה 17.00, בכתובתה של
 החברה, ברחי ביאליק 12, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה.

 דוד פורת, רו״ח, מפרק

 דיירקט פיסי פור יו בע״מ
 (ח״פ 304869-4- 51)

 הודעה בדבר בינ1ס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה כי החברה ה1.״ל קיבלה החלטה על
 פירוקה מרצון ביום 24.2.2003, ובי אסיפה סופית של החברה
 תתכנס ביום 27.4.2003, בשעה 20.00, ברחי קיפודן 24,

 מודיעין.

 נגה קופר־רעהבי, עו־ד
 באת כוח החברה

 אי.טי.סי. החברה הישראלית לייעוץ
 וטכנולוגיה בע״מ
 (ח״פ 299760-2-ו;!)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודה
 החברות [נוסח חדש], התשמ״נ-983ו, כי באסיפה הכללית
 שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כדין
 ביום 2.3.2003, נתקבלו החלטוח מיוחדות בדבר פירוק
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