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 ילקוט הפרסומים
 י׳׳ד בטבת התשס־־ד 5263 8 בינואר 2004

 עמוד
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 לערעורים לפי התקנות האמורות 1556
 תיקון רשימת חברים בועדות עררים לילד נכה ... 1556
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 חוק הביטוח הלאומי 1556
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 ולבניה 1555
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 מינוי עוזרי פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ז ו־229 לפקודת מס
 הכנםהי (להלן - הפקודה), אני ממנה.את עובדי אגף מס
 הכנסה ומיסוי מקרקעין, ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש
 כעוזרי פקיד שומה, לענין סעיפים 145, 150, 151 ו־52ו

 לפקודה:

 סרין מםראוה, ת״ז 035706951
 עוז חלבי, ת״ז 025397415

 נילי מרציאנו, ת״ז 038323002
 כ״ז בכסלו התשס״ד (22 בדצמבר 2003)

) בנימין נתניהו ג ־ י 7 מ י ח ) 

 שר האוצר
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 מינוי עוזרי פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו ־229 לפקודת מס
 הכנסה' (להלן - הפקודה), אני ממנה את עובדי אגף מס
 הכנסה ומיסוי מקרקעין, ששמותיהם מפורעים להלן, לשמש
 עוזרי פקיד שומה, לצורך הסמכתם בידי השר לביטחון

 הפנים לפי סעיף 227 לפקודה:
 שולמית סיני, ת״ז 054583786

 אברי דבש, ת״ז 024098824
 יפה אפריאט, ת״ז 061120747

 כ״ז בכסלו התשס״ד (22 בדצמבר 2003)

 בנימין נתניהו
 שר האוצר

 (חמ 3-171)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 מינוי חברים נוספים
 לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשנ״ו-965ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א; לתקנות
 הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965י (להלן - התקנות),
 אני ממנה חברים נוספים ברשימת הרופאים2 לענין התקנות

 האמורות, כמפורט להלן:

 אזור תל אביב והמרכז

 דייר אריה אריש, ת־ז 055298186
 ד״ר יעקב גולומב, ת״ז 0402381

 דייר סימונה זרסקי, ת״ז 013670070
 דייר ראובן צבי בהן, ת״ז 059615815

 דייר זאב לוברמן, ת״ז 5448575
 דייר יהודה רוט, ת״ז 5477506

 הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות
 שבתוספת

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959
 מודיעים בזה, כי על פי סעיף 23 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט-959ו' (להלן - החוק), הוסיפה הממשלה
 את משרות הצירים הכלכליים בוושינגטון, בריסל ולונדון

 לרשימת המשרות שבתוספת לחוק.
 כ׳ בכסלו התשס״ד (15 בדצמבר 2003)

 (חמ 3-1173) ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ר-984ו', אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(א^ לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
 מיניתי את סלים גיובראן, ת״ז 035600089, שופט של בית
 משפט מחוזי, ובהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית
 המשפט העליון, מיום ז׳ בטבת התשס־ד (1 בינואר 2004) עד

 יום כ״ט באדר התשס״ד (22 במרס 2004).
 כ״ח בכסלו התשס״ד (23 בדצמבר 2003)

m לפיד m ) יוסף ( ג ־ 6 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים

 ק״ת התשכ״ו, עמי 204: התש״ס, עמי 568.
 י״פ התשנ״ח, עמי 5242.

 כ״ח התשמ״ד, עמי 198: התשנ״ב, עמי 68.

 מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי
 המדינה מקרב עובדי רשות השידור

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-1963
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק שירות המדינה
 (משמעת), התשכ־ג-963ו', בהתייעצות עם שר האוצר,
 ובהתאם להודעה על תחולת חוק שירות המדינה (משמעת)
 על עוברי רשות השידור2, אני ממנה את האנשים
 המפורטים להלן לחברים בבית הדין למשמעת של עובדי

 המדינה, ברשימת השר:
 סלומון מניר, ת״ז 1264466

 עופר חלפון, ת״ז 028743938
 מנחם וולף, ת״ז 09820994
 רינה מרנו, ת״ז 07195953

 פאני ביטון, ת״ז 026811471
 עמוס גורן, ת״ז 1257922

 אברהם בנמלך, ת״ז 000019604
 מרדכי אמיר, ת״ז 050313709

 ארנון אריאלי, ת״ז 054573571
 תוקף המינוי לשלוש שנים.

 ה׳ בטבת התשס״ד (30 בדצמבר 2003)
) יוסף (טומי) לפיד 5 ־ ג מ " ח ) 

 שר המשפטים
 סייח התשכ״ג, עמי 50: התשל״ז, עמי 170; התשמ״ג, עמי

 ג3; התשנ״ד, עמי 82.
 2 י״פ התשס״ג, עמי 1104.

 1554 ילקוט הפרסומים 5263, י״ד בטבת התשם״ד, 8.1.2004



 (ו) ימונו המינויים להלן לפקידי גביה לענין פקודת המסים
 (גביה)2 (להלן - הפקודה):

 אילנה נחמיה, ת״ז 68556034
 דניאלה צור, ת״ז 23994775

 שחר אלי, ת״ז 51337822
 אפרים שמעוני, ת״ז 30372031

 (2) יבוטל מינויה של שרה בן עמי קלדרון, ת־ז 055490015,
 לפקידת גביה לענין הפקודה.

 כ״ג בכסלו התשס״ד (18 בדצמבר 2003)

) זבולון אירלב ג ־ 2 2 מ 9 ח ) 

 שר הרוותה
 חוקי א״י, כרך ב; עמי 1374.

 י״פ התשנ״ט, עמי 1928.

 הודעה על מינוי ממונה על הגביה
 לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 367(ב) לחוק
, אני ממנה  הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ־ה-995וי
 את שרה בן עמי קלדרון, ת״ז 055490015, לממונה על הגביה,

 לענין פקודת המסים (גביה)2.

 כ״ג בכסלו התשס״ד (18 בדצמבר 2003)

 זבולון אורלב
 שר הרוותה

 (חמ 3-229)

 1 ם״ח התשנ״ה, עמי 207.

 2 תוקי א״י, כרך בי, עמי 1374.

 ד־ר דורון אהרונסון, ת״ז 055264584
 ד־ר אריה ביטרמן, ת״ז 54003488
 ד־ר דוד פיירמן, ת־ז 059261560

 אזור ירושלים
 ד״ר מיכאל גלייזר, ת״ז 307327262

 ד־ר נטע לוין, ת־ז 024213480

 המינוי של ד״ר .זאב לוברמן, ברשיממ הרופאים לפי
 התקנות באזור חיפה - בטל.

 תוקף המינויים וביטול המינוי מיום ז׳ בטבת התשס״ד
 (1 בינואר 2004).

 כ״ב בכסלו התשם־ד (17 בדצמבר 2003)
) שאול מופז ג ־ י 8 מ ג ח ) 

 שר הביטחון

 קביעה בענין הקמת ועדה חקלאית
 לפי פקודת העיריות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 152(ב) לפקודת העיריות', אני
 קובע שבעיריית ראשון לציון תוקם ועדה חקלאית.

 כ״ו בכסלו התשס־ד (21 בדצמבר 2003)
) אברהם פורז ג י ־ 7 4 מ 6 ח ) 

 שר הפנים
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים
 לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטות נכות) (קביעת אחוזי
 נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות/

 התשמ״ד-984ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 9 ו לתקנות
 הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית,

 מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ״ד-984ו' -

 (1) קבעתי שהרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו
 ברשימת חברי ועדה רפואית לעררים:
 ד״ר לודמילה קבאשה, ת״ז 303850432

 דייר זאב פלדמן, ת״ז 054251889
 דייר רוני אמר, ת״ז 051395994

 דייר ישראל אמיר, ת״ז 003216405

 (2) ביטלתי את הכללתה של דייר אילנה פרבר, ת־ז
 2013344668 ברשימת חברי ועדה רפואית לעררים.

 כ״ג בכסלו התשס״ד (18 בדצמבר 2003)

 זב1לון אורלב
 שר הרווחה

 (חמ 3-614)

 י ק״ת התשמ״ד, עמי 1377.
 2 י״פ התש״ן, עמי 3646.

 מינוי נזניג שר הפנים במועצה הארעית
 לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(בץו) לחוק התכנון והבניה,
 התשכ־ה-1965', אני ממנה את גדעון בר לב, ת״ז

 00752902-7, לנציגי במועצה הארצית לתכנון ולבניה.

 תוקף המינוי מיום ז׳ בכסלו התשס־ד (1 בינואר
.(2004 

 מינויו של עמרם קלעג׳י לנציג שר הפנים במועצה
 הארצית לתכנון ולבניה2 - בטל.

 י׳ בכסלו התשס״ד (5 בדצמבר 2003)
) אברהם פורז ג ־ מ ד ח < 

 שר הפנים
 ם״ת התשכ־ה, עמי 307.
 י י״פ התשם״א, עמי 1715.

 הודעה על מינוי פקידי גביה
 לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 367(ב) לחוק
 הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995ו' -

 ס״ת התשנ־ה, עמי 210.

 ילקוט הפרסומים 5263, י״ד בטבת התשס״ד, 8.1.2004 555 ו



 תיקון רשימת חברים בועדת עררים לילד נבה
 לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים

 לשירותים מיוחדים ולילד נכה/ התשנ־ה-1995

 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 5 לתקנות הביטוח
 הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים
 ולילד נכה), התשנ־ה-1995'. ייכלל ד־ר אריה אוגרטן, ת־ז

 051608503, ברשימת החברים בועדת עררים לילד נכה.

 כ״ג בכסלו התשט״ד (18 בדצמבר 2003)

) זבולון אורלב ג ־ 2 " מ 0 ח ) 

 שר הרווחה
 ק־ת התשנ״ח, עמי 1666.

 תיקון רשימת חברים בועדת עדרים לילד נכה
 לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים

 לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ״ה-1995

 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 3 לתקנות הביטוח
 הלאומי (ביטות נכות) (וערות עררים לשירותים מיוחדים
 ולילד נכה), התשנ״ה-995ו', ד״ר גבריאל זייליג, ת־ז
 013352141, ייכלל ברשימת החברים בועדת עררים לשירותים

 מיוחדים.

 כיג בכסלו התשם״ד (8 ו בדצמבר 2003)

) זבולמ אורלב ג ־ " ג מ ° ז ו ) 

 שר הרווחה
 ק־ת התשנ־ח, עמי 666ז.

 תיקון טעות
 בהודעה על מינוי פקידי גביה לפי חוק הביטוח
 הלאומי [נוסת משולב], התשנ״ה-1995', שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 4964, התשס־א, עמי 1713, במקום ״עדנה שולי״

 צריך להיות ״שולי עדני״.
 כ״ג בכסלו התשס״ד (18 בדצמבר 2003)

 זבולון אורלב
 שר הרווחה

 (חמ 3-229)

 ס״ח התשנ״ה, עמי 210.

 הודעה על מתן היתר לעריכת הגרלה
 לפי חוק העונשין, התשל־ז-1977

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי' לפי סעיף 231(אץ1) לחוק
 העונשין, התשל״ז-21977, נתתי למועצה להסדר ההימורים
 בספורט היתר לערוך מבצע הגרלות בשנת 2004 לפי תנאי
 ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית5, פרט

 לסעיף 22 לתוספת שבו.

 ל׳ בחשון התשם״ד (25 בנובמבר 2003)
( ג ־ 8 ג מ י ח < 

 המנהל הכללי של משרד האוצר
 י״פ התשנ״ח, עמי 4170.
 סייח התשל״ז, עמי 226.

 י״פ התש״ס, עמי 1519: התשס־ג, עמי 3259.

 הודעה על מינוי פוסקים רפואיים
 לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי

 עבודה), התשט״ז-1956
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות
 הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),

 התשט״ז-1956' -
 (ו) כללתי ברשימת הפוסקים הרפואיים את הרופאים

 ששמותיהם מפורטים להלן:
 ד״ר פטר ראט, ת״ז 064719677

 ד״ר מיכאל אלפרסון, ת״ז 304439177
 ד״ר זאב אשכול, ת״ז 056547680

 דייר מיכאל םולה, ת״ז 306422635
 ד״ר מרדכי בכר, ת״ז 051635225

 דיר מיכאל מרקושביץ, ת־ז 306986597
 דייר דניאל וייגל, ת״ז 057501413

 ד״ר גבריאל פרג׳י, ת־ז 013527700
 ד־ר דורון אהרוגסון, ת״ז 055264584

 ד״ר צבי ברוך קאופמן, ת״ז 057871097
 ד־ר דניאל מימוני, ת״ז 015155492

 ד״ר ויקטיר נסר, ת״ז 057601718
 ר״ר אריה אריש, ת״ז 055298186
 ד״ר אנה פייגין, ת־ז 016712382

 ד״ר מיכאל מטר, ת״ז 064764483
 ד־ר פליקס זצר, ת־ז 307572040

 (2) ביטלתי את הכללתו של ד־ר זאב פלדמן, ת־ז
 2054251889, ברשימת הפוסקים הרפואיים.

 כ״ג בכסלו התשס״ד (18 בדצמבר 2003)
) זבולון אורלב ג ־ 8 מ 9 ח  י
 שר הרווחה

 ק״ת התשט״ז, עמי 864.
 2 י״פ התש״ס, עמי 3001.

 הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות
 לערעורים

 לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי
 עבודה), התשט״ז-1956

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 27(ב) לתקנות
 הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),
 התשט״ז-1956', קבעתי בי הרופאים המנויים להלן ייכללו

 ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים:

 דייר פטר ראט, ת״ז 064719677
 ר״ר רוני אמר, ת״ז 051395994

 ר״ר זאב פלדמן, ת״ז 054251889
 דייר אלכסנדר יצחקי, ת״ז 067580894
 ר״ר ריקרדו אלפיסי, ת״ז 017195397

 כ״ג בכסלו התשס״ד (18 בדצמבר 2003)
 (חמ 3-89) . .

 זבולון אורלב
 ק״ת התשט״ז, עמי 864. שר הרווחה
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 המדינה, איתן לבנסון, ת״ז 032283152, להיכנס בכל עת
 סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי, או שקיים
 יסוד סביר לחשוב שעוסקים בו בעסק כאמור, כדי לבדוק
 אם מקיימים בהם את הוראות החוק ואת התקנות על פיו,
 לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו לפי סעיף 7

 לחוק.

 תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבל ההסמכה משמש
 בתפקידו במשרד לאיכות הסביבה.

 ג׳ בטבת התשס״ד (28 בדצמבר 2003)

) מרדכי סלע ג ־ 2 4 9 מ 5 ח ) 

 ממונה על איכות הסביבה

 הסמכה
 לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ־ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק החומרים המסוכנים,
 התשנ״ג-1993', אני מסמיך את האנשים המפורטים להלן

 לענין הסמכויות המפורטות בסעיף האמור:

 ניסים צרור, ת״ז 055435036
 אהוד גילווארג, ת״ז 029252400

 תוקפה של הסמכה זו בל עוד מקבלי ההסמכה
 משמשים בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.

 כ״ג בתשרי התשס״ד (19 באוקטובר 2003)

) מיכל ברטוב ג ־ 2 4 6 מ 2 ח ) 

 —. הממונה
 י סייח התשנ״ג, עמי 26.

 מינוי נעיג ראש עיריית חיפה במועעה הארעית
 לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965', אני ממנה את אדריכל שמואל גלבהרט

 לנציגי במועצה הארצית לתכנון ולבניה.

 מינוי קודם של נציגי - בטל.

 י״ב בכסלו התשם״ד (7 בדצמבר 2003)
< יונה יהב ג ־ מ 7 ח ) 

 — ראש עיריית חיפה
 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאד מחוזית
 למחוז הדרום

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו־90
, כי במשרדי הועדה  לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965וי
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרד הפנים
 ירושלים, הופקדה תכנית המיתאר המחוזית למחוז הדרום,
 מסי תמ״מ/14/4 שינוי מם׳ 1/21 - אילת-אילות. פרוייקט

 אקווריה.

 הודעה על הארכת תוקן! ההיתר הכללי לעריכת
 הגרלות לפרסומת מסחרית
 לפי חוק העונשין, התשל״ז-977ו

 בתוקף סמכותי' לפי סעיף 231(אץ1) לחוק העונשין,
 התשל״ז-977ו2, אני מודיע כי תוקפו של ההיתר הכללי
 לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית' יוארך עד יום י״א

 בתמוז התשם״ד (30 ביוני 2004).

 גי בטבת התשס״ד (28 בדצמבר 2003)

) יוסי בכר ב ־ 8 ג מ י ח ) 

 המנהל הכללי של משרד האוצר
 י״פ התשנ״ח, עמי 70ו4.
 2 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 ג י־פ התש״ס, עמי 1519; התשס״ג, עמי 3259.

 הודעה בדבר הפעלת שירות עזר בבנק הדואר
 לפי חוק בנק הדואר, התשי״א-ו195

 בהתאם לסעיף 6ג(א) לחוק בנק הדואר, התשי״א-1951 י
 (להלן - החוק), ניתנת בזה הודעה כי המועצה המפקחת של
 בנק הדואר אישרה הפעלת שירות עזר בבנק הדואר, לענין
 סעיף 2(בץ6) לחוק, של הנפקת כרטיס חיוב לבעל חשבון
 סילוקים בבנק הדואר, המאפשר ביצוע תשלומים ומשיכה
 של מזומנים באמצעותו, בלא אפשרות למשיכת יתר

 מחשבון הסילוקים.

 ג׳ בטבת התשס״ד (28 בדצמבר 2003)

) משה יובליס ג ־ 4 7 ( 2 מ ( ח ) 

 יושב ראש מועצת בנק הדואר
 י סייח התשי״א, עמי 219: התשנ״ח, עמי 63.

 מינוי מפקח
 לפי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם),

 התש״ם-1980

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 16 לתקנות הרוקחים (יסודות
 רדיואקטיביים ומוצריהם), התש״ם-1980' (להלן - התקנות),
 אני ממנה בזה את רותם עמירם, ת״ז 053346409, למפקח
 לענין התקנות, לשם ביצוע בדיקות ריכוזי ראדון במבנים,

 בקרקע ובמים, בתחום שיפוטה של עיריית ירושלים.

 מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד העובד משמש
 בתפקידו בעיריית ירושלים.

 די בטבת התשס״ד (29 בדצמבר 2003)

) םטיליאן גלבדג ג ־ 1 0 7 מ 8 ח ) 

 הממונה על קרינה סביבתית
 ק־ת התש״ם, עמי 992.

 הסמבה בסמכות בניםה
 לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-968ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(א^ לחוק רישוי עסקים,
 התשכ״ח-1968' (להלן -< החוק), אני מסמיך את עובד

 י־פ התש״ס, עמי 3001. סייח התשכ״ה, עמי 307.
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 223, 224א, 224ב, 228, 367 כפי שנקבעו בתכנית במ/
 998וב.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין מאושרים
 בהתאם למותר ולקבוע: ב) קביעת הוראות לקירוי מעבר
 לכלי רכב פרטיים ולתניה, בתחום קווי הבנין החדשים

 כאמור: ג) קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4988, התשס״א, עמ׳ 2783.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/8301״, שינוי מס׳ 02/ו
 לתכנית מם׳ במ/3457א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית
 חנינה, השטח שבין קואורדינטות רוחב 637.400-637.250
 לבין קואורדינטות אורך 221.425-221.325: גוש 30615,

 חלקה 55, ותלק מדרך.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש
 בהסכמה ללא שינוי בשטח הכולל של כל אחד מייעודי
 הקרקע שבתתום התכנית: ב) שינוי קווי בנין, וקביעת
 קווי בנין חדשים: ג) קביעת שטח עם זיקת הנאה

 לציבור.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 75ו5, התשס״ג, עמי 2096.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/8359״. שינוי מסי 7/01
 לתבנית מם׳ במ/5053א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ הר
 חומה - גוש 29935 בהסדר, חלקות 18, 19, 21: מגרשים

 מסי 216, 217 ו־320 שעל פי תכנית מס במ/5053א.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין וקביעת קווי
 בנין חדשים, לרבות קווי בנין אפם לקומת חניה, ללא
 שינוי בזכויות הבניה המאושרות בשטח: ב) קביעת
 בינוי בהתאם לנספחי בינוי: ג) קביעת הוראות בינוי

 ופיתוח ותנאים למתן היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5109, התשס״ב, עמי 3938.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים, ביכר ספרא 1, ירושלים, טלי
 02-6297653, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלבה 1, ירושלים, טלי
 02-6290222, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ו׳ בכסלו התשס״ד (1 בדצמבר 2003)
 אורי לופוליאנסקי

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים

 מחוז תליאביב
 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

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

 2549א״, שינוי מס׳ ו לשנת 2002 של תכנית 2549.

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה החליטה על הפקדת
 התכנית בישיבתה מס׳ 441 מיום ה׳ באלול התשס״ג (2

 בספטמבר 2003).

 תחום התכנית: מתוז: הדרום•, נפה: באר שבע: מרחבי
 תכנון מקומיים: אילת וחבל אילות.

 מטרת התכנית: קביעת גבול שטח לתכנון תיירות ואתר
 תיירות.

 כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר,
 הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית,
 או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
 התכנית או גובל אותו: רשות מקומית, לרבות ועד מקומי
 כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור
 שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, גוף ציבורי או
 מקצועי שאישר לכך, דרך כלל, שר הפנים, לפי צו התכנון
 והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת
 התנגדויות לתכנית/ התשל־ד-51974, ושיש לו ענין ציבורי
 בתכנית ובן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, בתוך
 חודשיים מהיום שפורסמה ההודעה הזו בעיתונות, להגיש
 התנגדות לתכנית במשרדי המועצה הארצית לתכנון ולבניה,
 משרד הפנים, ת״ד 6158, ירושלים 91061, ועותק למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, משרד הפנים,

 רת׳ התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע 84100.

 ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את
 העובדות שעליהן היא מסתמכת: התצהיר יינתן בפני עורך

 דין או אדם אחר שהוסמך לכך בתוק או על פיו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום בכתובת הרשומה לעיל ובמשרד

 הפנים, מינהל התכנון ירושלים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ג׳ בטבת התשס״ד (28 בדצמבר 2003)

) עמום קלעג׳י ג ־ 6 ' מ 7 ח ) 

 יושב ראש המועצה הארצית
 לתכנון ולבניה

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 5 ק״ת התשל״ד, עמי 535.

 הודעות למי חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/6614״, שינוי מס׳ 6/99
 לתכנית מם׳ במ/998וב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 מנחת - גוש 30456: מגרשים מס׳ 60, 219, 220, 221, 222,
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 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה מופקדת •תכנית מפורטת מס׳ חד/מק/

 900ט״, שינוי לתכנית חד/900.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, שכ׳ נווה
 חיים - גוש 10013, חלקה 116 בשלמותה, ח־ח 24, 117.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין לצד ולאחור
 למבנה קיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, רח׳ הלל יפה 9,
 חדרה, טלי 04-6303728. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ פלי״ם 15,

 חיפה, טל׳ 04-8616205.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תדרה

 הודעה בדבר הפקדת •תבנית מיתאר מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מסי

 חד/מק/1249״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש
 10041, חלקות 337-334 בשלמותן, ח־ח 17.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת חניה לבית הספר
 צפרירים על ידי חילופי שטחים בדרך של איחוד וחלוקה
 מחדש ללא הסכמת הבעלים, ללא שינוי בשטח הכולל של
 כל ייעוד קרקע: ב) שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש
 שמותר להקים עליו בנין: ג) הגדלת מספר יחידות הדיור

 ללא הגדלת סך השטחים למטרות עיקריות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, דחי הלל יפה 9,
 חדרה, טל׳ 04-6303728. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ פלי״ם 15,

 חיפה, טלי 04-8616205.

 השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: חל־אביב-יפו -
 גוש 7018, חלקה 41, ח״ח 19, 20: גוש 7079, חלקות 7, 8, 25,-
 38, ח״ח 37: גבולות ןזתכנית: בצפון - רח׳ עמיעד, בדרום -
 חלקות 24-21 בגוש 7018, במזרח - רח׳ רבי תנחום וחלקות

 24-16 בגוש 7079, במערב - רח׳ יפת.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי התכנית הראשית כדי
 להקל על מימושה ולאפשר בניית מתחם מגורים חדש תוך
 שמירת אופי המרקם העירוני הקיים, כל זאת על ידי: א)
 שינוי הוראות הבינוי, כולל ביטול חדרי יציאה לגג, שינוי
 מספר הקומות וגובה הבנינים, בשיעור שאינו עולה על שתי
 קומות וללא שינוי הגובה המרבי; ב) שינוי קווי הבנין
 והתהום המותר לבניה, כולל שינוי התחום המותר להבלטת
 מרפסות: ג) שינוי תלוקת שטתי הבניה באגפים השונים,
 ללא שינוי סך כל השטחים המותרים לבניה בכלל התכנית,
 לשימושים השונים-, ד) שינוי במיקומו ובצורתו של השפ״פ
 ללא שינוי שטחו: ה) הגדלת השטתים המיועדים לצורכי
 ציבור על ידי קביעת שטח לזיקת הנאה להולכי רגל; ו)
 תוספת של 29 יח״ד, סך הכל 230 בפרויקט, ללא שינוי

 בשטחי הבניה הכוללים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 6121, התשס־ג, עמי 264.

 התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, שד׳ בן
 גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ד בכסלו התשם״ד (9 בדצמבר 2003)
 דורון ספיר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מם׳ הר/מק/2000/א/3״, שינוי לתכניות הר/2000,

 הר/2000/א/1 והר/253/א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: הרצליה.
 עיקרי הוראות התכנית: הבהרת תכנית המיתאר בענין

 מספר יח״ר מותר באזור מגורים א׳ מוגבל.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.3.2003 ובילקוט הפרסומים 5175, התשס״ג.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה, רח׳ סוקולוב 22, הרצליה, ובמשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד
 העם 9, תל אביב, טלי 03-5193216, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 י־ד בכסלו התשס״ד (9 בדצמבר 2003)

 יעל גרמן
 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הרצליה

 ילקוט הפרסומים 5263, י״ד בטבת התשם־ד, 8.1.2004 559 י



 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ש/מק/1121״, שינוי
 לתכנית ש/11, שפורסמה בעיתונים ביום 4.4.2003

 ובילקוט הפרסומים 5186, התשם״ג, עמי 4ד24.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר בינוי
 ועיצוב ארכיטקטוני; ב) הקטנת קווי,בנין.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ש/מק/122ו״, שינוי
 לתכנית ש/23/א, שפורסמה בעיתונים ביום 4.4.2003

 ובילקוט הפרסומים 5186, התשם־ג, עמי 2474.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר בינוי
 ועיצוב ארכיטקטוני; ב) הקטנת קווי בנין.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ש/מק/1123״, שינוי
 לתכניות ש/1 וש/17, שפורסמה בעיתונים ביום 4.4.2003

 ובילקוט הפרסומים 5186, התשס״ג, עמי 2474.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס־חנה-

 כרכור.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר בינוי

 ועיצוב ארכיטקטוני; ב) הקטנת קווי בנין.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שומרון, רח׳ המייסדים 52, זכרון
 יעקב, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ט־ז בכסלו התשם״ד (וו בדצמבר 2003)
 איתמר בר־עזר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שומרון

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי נתניה

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

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/מק/51/348־, שינוי

 לתכניות נת/3/348/א - הסבת ונת/7/400.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, אזור
 התעשיה קרית אליעזר, רח׳ פנקס דוד־צבי 20 - גוש

 8234, חלקה 96 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ניוד זכויות מקומות עליונות
 לקומת קרקע: ב) שינוי קווי בנין לפי מצב קיים: ג)

 שינוי תכסית קרקע.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ נת/מק/2/5/400״, שינוי
 לתכנית נת/97/7/400/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ׳ נאות
 הרצל, רח׳ יהושע בן נון 28 - גוש 8252, חלקה 95

 בשלמותה.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 אי בכסלו התשם־ד (26 בנובמבר 2003)
 ישראל סדן

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה

 מרחב תכנון מקומי שומרון

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

 ולבניה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ש/מק/1121/א״, שינוי
 לתכנית ש/ 11.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: וכרון יעקב.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר בינוי
ייצוב ארכיטקטוני; ב) הקטנת קו בנין.  ו

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ש/מק/1122/א״, שינוי
 לתבנית ש/23/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי הוראות בדבר.בינוי
 ועיצוב ארכיטקטוני: ב) הקטנת קווי בנין.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ש/מק/123ו/א״, שינוי
 לתבניות ש/1 וש/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדם־חנה-
 כרכור.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר בינוי
 ועיצוב ארכיטקטוני; ב) שינוי בקווי בנין.

 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
 המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שומרון, דת׳ המייסדים 52, זכרון
 יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח• הפלי״ם 15/ב, חיפה, טל•

.04-8616252 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר ביטולי הודעת הפקדת תבניות
 מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכניות
 אלה:

 1560 ילקוט הפרסומים 5263, י״ד בטבת התשםי׳ד, 8.1.2004



 בתחום התכנית ללא שינוי סך כל זכויות הבניה; ה)
 שינוי בינוי ועיצוב אדריכלי על ידי שינוי בהעמדת
 הבנינים, הגדלת תכסית הקרקע המרבית כמופיע בקווי
 הבנין, הגדלת מספר קומות מ־4 קומות ל־6 קומות ללא
 הגרלת זכויות הבניה המותרות: ו) העברת שטחי בניה
 בין הקומות ללא שינוי סך כל שטחי הבניה המותרים:
 ז) הקטנת קו הבנין לשצ־פ מ־6 מ׳ ל־2 מי: ח) הוראות
 בדבר העברת זכויות ממגרש למגרש בתחום התכנית:
 ט) קביעת הוראות בדבר בניה בקיר משותף בין

 מגרשים: י) תכסית קרקע 00%.

 (2) ״תכנית מיתאר מם׳ פת/מק/ו24ו/100״, שינוי לתכניות
 פת/ו24ו/א ופת/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, אזור
 התעשיה קרית אריה, רח׳ המרץ 7 - גוש 6367, חלקה

 49 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי מ־4 מ׳
 ל־2.75 מי; ב) שינוי קווי בנין צדיים מ־4 מ׳ ל־0 מי; ג)

 שינוי קו בנין אחורי מ־6 מ׳ ל־0 מי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה, רח׳ העליה השניה ו,
 פתח תקוה, טל׳ 03-9052286. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח־

 הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
 הודעה בדבר ביטול הפקדת תבנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
 מיתאר מסי פת/מק/25/179״, שינוי לתכניות 1/10/179, 2000,
 2000א ופת/מק/2000ד, שפורסמה בעיתונים ביום 16.3.2001

 ובילקוט הפרסומים 4980, התשם״א, עמי 2335.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, שכ׳

 נוה עוז - גוש 6372, חלקה 5; מגרש 4 שלם.
 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה מחדש ללא הסכמת

 בעלים.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה, רח׳ העליה השניה 1,
 פתח תקוה, טל־ 03-9052286, 03-911150, בימים א׳, גי, ה׳,
 בין השעות 12.00-08.30, ביום גי, בין השעות 18.00-16.00.

 מרתב תכנון מקומי פתח תקוה
 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר

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

 פת/מק/ו9/58״, שינוי לתכניות פת/2000 ופת/ו58.

 עיקרי הוראות התכנית: ביטול עליות לגג בחלקה
 המבוקשת לבעל הגבס בלבד.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ נת/מק/76/800״, שינוי
 לתכניות נת/100/ש/1 ונת/7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, מרכז העיר,
 רח׳ שמואל הנציב 4 - גוש 8269, חלקה 40

 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קווי בנין.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ נת/מק/600/א/15״, שינוי
 לתבניות נת/2/362ו, נת/600/'א ונת/7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שד׳ בן
 גוריון, יד לבנים - גוש 8567, חלקה 10 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קו בנין 0 בגבול החלקה
 לכיוון רח׳ בן עמי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז, שד־ הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ־א בכסלו התשס־ד (16 בדצמבר 2003)
 מרים פיירברג

 יושבת ראש ועדת המשנה
 לתכנון ולבניה נתניה

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה; התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תבנית מיתאר מם־ פת/מק/87/1241״, שינוי לתכניות
 פת/1241א ופת/47/1241.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, שכ׳
 צדור, דרך ז׳בוטינסקי, רח׳ אמיל זולא, רח׳ מיכאליס -

 גוש 6194, תלקות 23-21, 49-46 בשלמותן, ח״ח 210.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת דרך - רח׳
 ז׳בוטינםקי, ומתן כניסה ויציאה לתחנת דלק בלבד לפי
 נספח תנועה; ב) איחוד וחלוקה של מגרשים ללא
 הסכמת בעלים, ללא שינוי בסך כל השטח של כל ייעוד
 וייעוד; ג) הגדלת תחום איחוד וחלוקה כדלקמן: 1)
 איחוד שני מתחמי איחוד וחלוקה: חלקות 49-46
 וחלקות 23-21; 2) הוספת חלקה 210 חלק לתחום
 האיחוד וחלוקה; ד) העברת שטחי בניה בין מגרשים

15Ó1 8.1.2004 ,ילקוט הפרסומים 5263, י־ד בטבת התשם״ד 



 מרחב תכנון מקומי רחובות
 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר באישור

 שר הפנים
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי

 רח/מק/6/2001/ג/1״, שינוי לתכנית רח/6/2001/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, כפר
 גבירול, רח׳ פקיעין - גוש 3733, ח״ח 5: מגרשים 110-107

 בשלמותם מתכנית 6/2001/ג.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנית לחלוקה ללא שינוי
 בזכויות ובהוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5169, התשם״ג, עמי 1902.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומיח
 לתכנון ולבניה רתובות, רת׳ ביל״ו 2, רחובות, טלי 9392293-
 08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז המרכז,
 רח׳ הרצל 91, רמלה, טל־ 08-9788444, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

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

 רח/מק/8/8/450״, שינוי לתכנית רח/מק/3/8/450.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳ תר־ן
 16 - גוש 3703, חלקה 943 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין בצד המערבי
 ל־2 מ׳ לכיוון השצ״פ.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.7.2003 ובילקוט הפרסומים 5214, התשס״ג, עמי 3767.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות, טלי 9392293-
 08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444, ובל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 י״ט בכסלו התשס״ד (14 בדצמבר 2003)
 יהושע (שוקי) פורר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

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

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳
 זמנהוף - גוש 6388, ח״ח 85, 474.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש ללא
 שינוי סך כל שטח הייעודים בהסכמת הבעלים-, ב) קביעת
 קווי בנין: קו בנין קדמי - 3 מ׳, צדדי - אפם לשצ״פ, ואחורי
- 3 מ; צדדי - 3 מ׳ לצפון: ג) הגדלת תכסית מ־45%

 ל־70%.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.12.2002 ובילקוט הפרסומים 5161, התשס״ג, עמ׳ 1615.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה, רח׳ העליה השניה 1, פתח תקוה,
 טלי 03-9052286, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳
 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ד בכסלו התשס״ד (9 בדצמבר 2003)
 יצחק אוחיון

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 מרחב תכנון מקומי ראש העין

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראש העין ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳

 רנ/מק/45״, שינוי לתכנית אפ/1380/ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, גבעת
 הסלעים, רח׳ הברבור 15 - חלקי גוש 5491: מגרש 416

 בשלמותו מתכנית אפ/1/1380.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין אחורי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין, רח׳ שילה 21,
 ראש העין, טלי 03-9007289. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳

 הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י״ט בכסלו התשם״ד (14 בדצמבר 2003)

 משה סיני
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראש העין

 562 ו ילקוט הפרסומים 5263, י״ד בטבת התשס״ד, 8.1.2004



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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״א בכסלו התשס־ד (16 בדצמבר 2003)
 חי אדיב

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הדרים

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה זמורה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳

 זמ/מק/6/42״, שינוי לתכנית זמ/מק/42/ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מזכרת בתיה -
 גוש 5898, חלקה 100.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים
 בלי לשנות את סך כל השטת המתוכנן לכל שימוש במפורט
 להלן: שינוי קו ל־0 מ׳ ללא שינוי בסך כל השטחים

 המותרים בכל ייעוד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, רת׳ בית הפועלים,
www. רחובות 76261, טל׳ 9462297י08. אתר אינטרנט 
.zmora_t@bezeqint.net דואר אלקטרוני zmora.org.il 
 המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, יחי

 הרצל 91, רמלה 72406, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״א בכסלו התשס״ד (16 בדצמבר 2003)
 בן ציין גרובד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה זמורה

 מרחב תכנון מקומי לודים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לודים מופקדת ״תבנית מפורטת מקומית מסי

 גז/מק/19/157״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמי יוסף - גוש
 4213, ח״ח 100.

 לתכנון ולבניה דרום השרון ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳
 שד/מק/8/60ו״, שינוי לתכניות משמ/00ו(שד), שד/60/ו

 ושד/7/60.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נוה ירק - גוש
 7515, ח״ח 6; גוש 7516, ח״ח 4, 6, 19¡ מגרש 211 בשלמותו

 מתבנית שד/במ/7/60.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמת
 בעלים של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד

 קרקע.

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

 הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ז׳ בכסלו התשס־ד (2 בדצמבר 2003)
 מוטי דלגיו

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון

 מרחב תכנון מקומי הדרים
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון. ולבניה הדרים מופקדת ״תכנית מס׳ הר/מק/50/88״,
 שינוי לתכניות הר/11/88, הר/88/וו/א והר/60ו המופקדת.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח׳
 משאבים 24, 26 - גוש 6455, חלקה 616.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת יתידת דיור, על ידי
 חלוקת יחידת דיור קיימת ל־2 יחידות: ב) מתן הקלה של

 כ־1.5% באחוזי הבניה בגין שיפור הדיור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים, רח׳ בני ברית 7,
 הוד השרון, טל׳ 09-7759666. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי

 הרצל ו9, רמלה, טלי 08-9788444.
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 לתכנון ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי הצ/מק/

 209/1-5״, שינוי לתכניות הצ/5~ 0/1 והצ/9/1-5.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל מונד - גוש

 7799, ח״ח 171, 188: מגרשים 2224, 2492.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יחידות הדיור
 במגרש 2224 מיח״ד אחת ל־2 יח״ד בבנין אחד: ב) שינוי
 גודל מגרש מינימלי שניתן להקים עליו 2 יח״ד בבנין אחד
 מ־700 מ״ר ל־5ו5 מ״ר: ג) קביעת בינוי עקרוני מנחה בתחום
 התכנית, קביעת הוראות ותנאי בניה: ד) מתן הקלה של 60/0
 באחוזי הבניה: ה) שינוי התכסית המותרת בתחום התכנית

 מ־0%ג ל־40%.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המרחבית לתכנון ולבניה שרונים, רח׳ הצורן וג, אזור
 התעשיה פולג, נתניה, טל׳ 09-8636030. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 9788444-

.08 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מרחבי שרונים
 הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

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

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ הצ,מק/52/1-2א״, שינוי לתכנית
 הצ/150.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה - גוש
 8114, ח״ח 5: גוש ד814, חלקה 36, ח״ח 56.

 עיקרי הוראות התבנית: הרחבת דרך.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.7.2003 ובילקוט הפרסומים 5209, התשס־ג, עמי

.3586 
 (2) ״תכנית מפורטת מסי הצ/מק/1-ו/345״, שינוי לתכנית

 הצ/מק/1-ו/345.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן יהודה - גוש

 8015, ח״ח 104: מגרשים 2653, 2654, 2656. 2657.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש של
 המגרשים הנ״ל, בהסכמת בעלי הקרקע; ב) קביעת קווי
 בנין; ג) קביעת בינוי מנחה עקרוני בתחום האזור
 למגורים אי; ד) קביעת זכות מעבר ותנאים לרישום
 בתחום אזור מגורים אי: ה) קביעת מבנים להריסה

 ותנאים להריסתם.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5220, התשס״ג, עמי

.3986 

 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת תכלית בייעוד
 קרקע חקלאי למגרש לתחנת תדלוק, ושירותי דרך: ב) קביעת
 הוראות בנושא איכות הסביבה; ג) קביעת הוראות בניה

 וקווי בנין: ד) איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים, רח׳ טשרניחובסקי 1,

 רמלה 72430, טלי 08-9241312.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ״א בכסלו התשס״ד (16 בדצמבר 2003)

 ראם אזולאי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לודים

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר
 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר

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

 עח/מק/3/21״, שינוי לתבניות עח/ו2/2 ועח/200.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית ינאי - גוש
 8337, ח״ח 58; מגרש 16/2 בשלמותו מתכנית משמ/

 138(עח).
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי שטח מגרש מינימלי
 למגורים בנחלה מ־2 ד׳ ל־1.145 די; ב) שינוי קו בנין קדמי
 במגרש מ־10 מ׳ ל־6 מ׳ בדי לאפשר בניית בית שני בנחלה:
 ג) שינוי קו בנין צדדי־מזרחי לבית מגורים מ־4 מ־ ל־ 3.31-
 3.64 מ בהתאם למצב קיים: ד) קביעת בינוי ל־3 יחידות
 דיור בשני מבנים, בשטח עיקרי שלא יעלה על 400 מ״ר: ה)
 שינוי המרחק בין שני בתי מגורים בנחלה מ־5 מ׳ ל־4 מי.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 8.2003.ו ובילקוט הפרסומים 5214, התשס״ג, עמי 3769.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עמק חפר, ליד מדרשת רופין, טל׳ 8981661-
 09, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 שד׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 08-9788466, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 כ״ח בחשון התשס״ד (23 בנובמבר 2003)

 נחום איצקוביץ
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עמק חפר

 מרחב תכנון מרחבי שרונים
 הודעה בדבר הפקדת,תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המרחבית
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 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכניח, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון.ולבניה נצרת. ת״ד 31, נצרת 16100,
 טלי 04-6459203. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
 למשרדי הועדה המתוזית לחבנון ולבניה מחוז הצפון, קרית

 הממשלה, נצרת עילית 17000, טלי 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא 'מסתמכת.
 י״ז בחשון התשם״ד (12 בנובמבר 2003)

 ראמז גיראיםי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נצרת

 מרחב תכנון מקומי צפת
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה צפת ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ צפ/מק/

 29״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפת - גוש 13702,
 חלקות 72, 124, 125, 129-127, 137, 138, 143, 144, 152, 154-
273 ,209-203 ,197-192 ,184 ,175 ,174 ,169-160 ,156 
 בשלמותן, ח״ח 142-139,, 173-170, 183-177, 191-185: גוש
 13703, חלקה 9 בשלמותה: גוש 13737, חלקות 26, 33-31, 36,

 46, 47, 100 בשלמותן, ח־ח 34, 35, 45-37.
 עיקרי הוראות התכנית: החלפת שטחים - שכונת

 הברך.

 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 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת, רח• ירושלים 50,
 צפת, טל׳ 04-6927465. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים,

 קרית הממשלה, נצרת עילית, טל׳ 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י״ג בכסלו התשס״ד (8 בדצמבר 2003)

 ישי מימון
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה צפת

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המרתבית
 לתכנון ולבניה שרונים, רח׳ הצורן 1ג, אזור התעשיה פולג,
 נתניה, טלי 09-8636000, ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, דתי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,
 טל׳ 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 י״ז בתשון התשס־ד (2 ו בנובמבר 2003)

 יצחק שאולי
 יושב ראש הועדה המרחבית

 לתכנון ולבניה שרונים

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ ג/נה/מק/ו5״, שינוי לתכניות ג/במ/103, ג/ 851,

 ג/0715ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה, שכ׳ רגום,
 דרך םטרומה 10 - גוש 8148ו, תלקות 113, 139 בשלמותן.

 עיקרי היד<וות התכנית: שינוי בקווי בנין (הקטנת קווי
 בנין) הקבועים בתכנית ג/0715ו: א) קו בנין צדי דרום-
 מערבי ל־ 1 מ־ במקום 2.70 מ׳ המותרים (הכל בהתאם למבנה
 הבנוי); ב) שינוי גובה מרבי מ־ 11 מ׳ ל־13 מ׳ ושינוי מספר

 קומות מ־3 קומות המותרות ל־4 קומות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5191, התשס״ג, עמי 2654.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה, שד׳ הגעתון 19, נהריה, טלי 9879874-
 04, 9879891 - 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בתשרי התשם״ד (23 באוקטובר 2003)
 דוד קדוש

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה

 מרחב תכנון מקומי נצרת
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נצרת מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מסי

 נצ/מק/035ו״, שינוי לתכנית ג/2634.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש
 17511, חלקה 41.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין: ב) שינוי
 בתכסית קרקע; ג) תוספת שתי קומות במסגרת אחוזי בניה

 מותרים ושינוי גובה בניה מרבי.
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 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי
 גא/מק/66/03״, שינוי לתכנית ג/5ד82 מבוססת על תכנית

 ג/12905.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש
 12202, ח״ח 0.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה, הרחבת שטח
 בניני ציבור מאושר בתכנית.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים, ת״ד 505,
 שפרעם, טל׳ 04-9502021. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת־ד 595, נצרת

 עילית, טל׳ 04-6508508.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

 גא/מק/09/03״, שינוי לתכנית ג/7676.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
 17568, ח״ת 65.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקווי בנין הקבועים
 בתכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2003 ובילקוט הפרסומים 5206, התשס״ג, עמי 3464.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים, ת״ד 505, שפרעם, טל׳
 04-9502021, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טל׳ 04-6508508, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ״ה בכסלו התשס״ד (20 בדצמבר 2003)
 בדיע נקד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

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

 מק/גמ/883ד/268״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דבוריה - גוש

 0ד169, ח״ח 2.

 מרחב תכנון מקומי קצרין

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קצרין ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי קצ/מק/2/6998״, שינוי לתכנית
 ג/6998 שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין, רובע קדמה,
 רח׳ ארז דו - גוש 201000, ח״ח 3; מגרש 36.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין אחורי הקבוע
 בתכנית מ־6 מ׳ ל־ ו מ׳; ב) שינוי קו בנין צדדי הקבוע
 בתכנית מ־4 מ׳ ל־5.ו מי: ג) שינוי התבםית הקבועה

 בתכנית מ־150 מ״ר ל־185 מ״ר.

 (2) ״תכנית מפורטת מס• קצ/מק/ 2/120/301״, שינוי לתכנית
 ל/ד/ 120/301 שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין, אזור
 התעשיה - גוש 201000, ח״ח 3: מגרשים 58 ו־59.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין אחורי מ־5 מ׳
 ל־0 מי: ב) שינוי קו בנין צדדי מ־3 מ׳ ל־0 מ׳.

 (3) ״תבנית מפורטת מם׳ קצ/מק/34ו/6ו״, שינני לתכנית
 ג/במ/34ו שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין, רח• חוקוק
 20 - גוש 201000, ח״ח 3: מגרש מס׳ 43 (חלק).

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין קדמי מ־4 מ׳
 ל־0.5 מי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ר.ל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט חבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קצרין, ת״ד 28, קצרין, טל׳
 04-6969664. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים,

 נצרת עילית, טל׳ 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה בכסלו התשס״ד (20 בדצמבר 2003)
 שמואל בר־לב

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קצרין

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

 1566 ילקוט הפרסומים 5265, י״ד בטבת התשס״ד, 8.1.2004



 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל, טל׳
 04-6520038, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל׳ 04-6508508, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 כ״א בכסלו התשס׳׳ד (16 בדצמבר 2003)

 יוחי ברנד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יזרעאלים

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי ג/לג/61/02/9169״, שינוי לתכנית
 ג/9169.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: סכנין, מרכז העיר
- גוש 9317ו, חלקה 89 בשלמותה, ח־ח 94.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי לקווי בנין.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/לג/63/02/7240״, שינוי לתכנית

 ג/7240.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה, במערב
 הכפר - גוש 19387, חלקה 43 בשלמותה, ח־ח 47, 51.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קווי בנין ונסיגות לפי
 מצב קיים.

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/לג/6757/ 82/01־, שינוי לתכנית
 ג/6757.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר חנא, במרכז
 הכפר - גוש 19419, ח״ח 50.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בניה.

 (4) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/לג/69ו84/03/9״, שינוי לתבנית
 ג/69ו9.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין, בצפון מערב
 העיר - גוש 19281, חלקה 153 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין.
 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
 להניש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, טלי
 04-6746741. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, ת־ד 595,

 טל־ 04-6508555.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת החלקה: ב) קביעת
 התכליות המותרות והוראת בניה בקומה במסגרת סך כל

 אחוזי הבניה המותרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5225, התשס״ג, עמי 4132.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ־ה בכסלו התשם״ד-(20 בדצמבר 2003)
 נתנאל אלפסי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל המזרתי

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

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

 גע/מק/ד05״, שינוי לתכניות ג/4917 וג/ו755.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בית הלל - גוש
 13126, חלקה 14 בשלמותה: מגרש 142 בשלמותו מתכנית

 ג/7551.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד חלקות וחלוקה מחדש
 בהסכמה ושינוי קו בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.8.2002 ובילק1ט הפרסומים 5115, התשס״ג, עמי 80.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל העליון, ת״ד 90000, ראש פינה, טל׳
 04-6816372, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתח
 הצפון, משרד הפנים, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508-
 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ח בתשרי התשם־ד (14 באוקטובר 2003)
 אהרון ולנסי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל העליון

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

 מק/יז/02/11304״, שינוי לתכנית 11304.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ מרחביה -
 גוש 16788, ח־ח 6-4, 11-8.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בהוראות הבינוי
 למבני החניה: ב) הגדלת תכסית מ־30% ל־38% באזור
 המגורים: ג) הוראות בדבר קווי בנין במגרשים פינתיים עם

 חזית.

 הודעה על הפקדת התכניח פורסמה בילקוט הפרסומים
 5169, התשס־ג.
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 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ד, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת -תכנית מקומית מס׳

 8/מע/מק/31/8588״, שינוי לתכנית מס׳ ג/8588.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא - גוש
 94ג7ו, חלקה 28; מגרש 9ו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניה לקומת קרקע
 בלבד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, 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
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן
 5, נצרת עילית, טל׳ 04-6468585. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית

 רבין, נצרת עילית, טלי 6508508 - 04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

 6/מע/מק/ג0/796ג״, שינוי לתכנית ג/7963.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה - גוש
 17514, חלקה 29; מגרשים 29/2, 29/3.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין על פי מצב
 קיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.6.2003 ובילקוט הפרסומים 5201, התשס״ג.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית,
 טל׳ 6468585 - 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, טל׳ 04-6508508, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 י־ד בכסלו התשס״ד (9 בדצמבר 2003)

 גנדי קיפניס
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים

 מרחב תכנון מקומי משגב
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

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

 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 הגליל

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

 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/לג/03/6761/ו3״, שינוי לתכנית
 ג/6761.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: עראבה, במרכז
 הכפר - גוש 19356, חלקות 7, 23 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין במגרשים 201,
 202, ו/7, 7/4 בחלקות 7, 23 בגוש 19356; ב) הגדלת
 אחוזי בניה בקומת קרקע ובקומות א׳ ובי במגרש 202
 מ־36% לקומה ל־53% לקומה: ג) הגדלת אחוזי הבניה
 בקומת קרקע בקומה א׳ ובקומה ב׳ במגרשים ו/7 ו־ 201
 מ־36% לקומה ל־39% לקומה: ד) קביעת גודל מגרש

 מינימלי ל־9ו3 מ״ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.5.2003 ובילקוט הפרסומים 5195, התשם״ג, עמי

.2814 

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ ג/לג/44/03/6757״, שינוי לתכנית
 ג/6757.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר תנא, במרכז
 הכפר, שטח בנוי - חלקי גוש 194.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת גודל מגרש מינימלי
 לב־ 161 מ״ר, חוך שמירה על קווי הבנין ואחוזי הבניה

 המאושרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.6.2003 ובילקוט הפרסומים 5206, התשס־ג, עמי

.3465 

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/לג/83/02/6761״, שינוי לתכנית
 ג/6761.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה, בדרום
 הכפר - גוש 19345, ח״ח 97.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי נסיגות מקו בנין
 מ־3 מ׳ לנסיגות כפי שמסומן בתשריט-, ב) קביעת גודל

 מגרש מינימלי בעבור 3 יחידות מחוברות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.4.2003 ובילקוט הפרסומים 5178, התשס״ג, עמ׳ 2234.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, טלי 6746741 - 04,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לחבנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד
 595, נצרת עילית, טלי 04-6508555, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ז בכסלו התשס״ד (וו בדצמבר 2003)
 חנוכה סולומון

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל

 1568 ילקוט הפרסומים 5263, י״ד בטבת התשס־ד, 8.1.2004



 (ו) ״תכנית מפורטת מם׳ 2/מק/67ג״, שינוי לתכנית מפורטת
 מסי 4/18/2 ולתכנית מיתאר 101/02/2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, אזור
 התעשיה הישן, רת׳ התבונה 9 - גוש 40001, חלקות 36,

 37; שטח התכנית: 2.045 די.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת תחנת תדלוק מדרגה
 ב׳ באזור תעשיה: ב) קביעת זכויות והוראות בניה: ג)

 איחור חלקות 36, 7ג.
 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 2/מק/378״, שינוי לתכנית מפורטת

 מסי 24/101/02/2.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, אזור
 התעשיה החדש - גוש 40051 (לא מוסדר); מגרש 20;

 שטח התכנית: 3.7 די.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין דרומי מותו
 5 מי, מוצע - 0 מי; ב) שינויים במיקום שטחים
 לחניה פרטית קיימת בתוך שטח המגרש בהתאם לשינוי

 בקו הבנין.
 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
 המקומית לתכנון ולבניה אילת, דחי חטיבת הנגב, ת״ד 14,
 אילת, טל׳ 14ו08-6367. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
A הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מתוז הדרום, רת־ התקוה 

 ת״ד 68, באר שבע 84100, טל׳ 08-6263820.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אילת
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
 2/מק/368״, שינוי לתכניות מס׳ 8/102/03/2 !־16/102/03/2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שבי האשל
 175 - גוש 40003, חלקה 92; שטח התכנית: 072,ו מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדדי (מערבי/
 מותר - 3 מ׳, מוצע - 47.ו מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.7.2003 ובילקוט הפרסומים 5214, התשס־ג, עמי 3774.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אילת, ת־ד 14, אילת 88000, טלי 14/5 ו6367-
 08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
 רח׳ התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע 84100, טל• 08-6263820,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 כ״א בכסלו התשס״ד (16 בדצמבר 2003)

 גבי קדוש
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אילת

 לתכנון ולבניה משגב ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ מש/מק/

 2/149״, שינוי לתכנית ג/במ/49ו.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: שכניה - גוש
 17675, ח״ח 4; מגרש 67 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין הקבוע
 בתכנית.

 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 00 ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב, אזור התעשיה
 תרדיון, משגב, טל׳ 04-9990102. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד

 595, נצרת עיליח, טל׳ 04-6508508.
 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
 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7ו1 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 מש/מק/31ו/3״, שינוי לתכנית ג/במ/31ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רקפת - גוש
 9285 ו, חלקות 4, 5, בשלמותן, ח״ח 3: גוש 19299, חלקות 3-1

; גוש 19816, ח״ח 5, 7. A 45 בשלמותן, ח״ח 
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין צדי ואחורי

 למחסן.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 27.6.2003 ובילקוט הפרסומים 5203, התשס״ג, עמ׳ 3272.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה משגב, אזור התעשיה תרדיון, משגב, טל׳
 04-9990102, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508508, ובל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 ב׳ בכסלו התשם״ד (15 בדצמבר 2003)

 אריק רז
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה משגב

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, ״בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 1הבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אילת מופקדות תכניות אלה:
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 לתכנון ולבניה דימונה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מם׳

 25/מק/4ג10״, שינוי לתכנית 25/101/02/25.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה, שכ־
 הנביאים, רח׳ נחום 9: מגרש 225.

 עיקרי הוראות התבנית: שינויים בקווי בנין במגרש
 הנ״ל: קו בנין מזרחי - 2.5 מ׳, קו בנין צפוני - 2.5 מ׳, קו

 בנין דרומי - 3.6 מי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, 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
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה, משרד הפנים, באר
 שבע, טל׳ 799ג08-626. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, ת״ד ו,

 דימונה, טל׳ 08-6563182.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ח׳ בכסלו התשם״ד (3 בדצמבר 2003)

 מאיר כהן
 יושב ראש הועדה המקומיח

 לתכנון ולבניה דימונה

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳

 7/מק/2504״, שינוי לתכנית 409/03/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לקייה, שכ׳ 11:
 מגרש 804.

 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת קווי בנין צדדיים
 בהתאם לבניה קיימת בשטח: במקום 5 מ׳ לפי תכנית
 מאושרת יהיה 1.5 מ׳ בגבול עם מגרש 287, ו־1.95 מ׳ בצד

 השני.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית. 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 לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה שמעונים, רח׳ קק״ל 139, בית ידיעות אחרונות, באר

 שבע, טל׳ 08-6230966.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 3/מק/08ו2״, שינוי לתכנית מסי 3/במ/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע
 סיטי, רח׳ ההגשמה 2, 4 - גוש 2073, ח״ח 19: מגרש 35:

 שטת התכנית: 4,493 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 שתאפשר שינוי בינוי והפחתת מספר יח״ד במגרש 35 מ־ 61

 ית״ד ל־48 יח״ד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.3.2003 ובילקוט הפרסומים 5175, התשס״ג, עמי 2118.

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

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״א בכסלו התשס״ד (16 בדצמבר 2003)
 צבי צילקר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשדוד

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי
 4/מק/39ו2״, שינוי לתכניות 147/03/4, 4/מק/2033, 147/03/4/

.45 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אשקלון, הרחובות
 אלי כהן, בן צבי ואורט - גוש 942ו, ח״ח 86, 89, 67ו.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקווי בנין מותרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5141, התשס״ג, עמ׳ 898.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון, רח׳ הגבורה 7, מרכז נפתי, אשקלון,
 טל• 08-6792366, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, רח, התקוה 4. קרית הממשאז, באר שבע, טלי
 08-6263784, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ג בכסלו התשם״ד (8 בדצמבר 2003)
 רוני מהצרי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון

 מרחב תכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
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 על סדר היום: הנחת דוח המפרקת המסכם את הליכי
 פירוק החברה.

 חגית הלר, עו״ד, מפרקת

 סטאר הום גייטווי בע״מ
 (חי;פ ו- 287461-ו5)

 הודעה בדבר פירוק מרצין ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 121 לפקודת
 החברות כי ביום 12.12,2001, ההקבלה החלטה מיוחדת של
 החברה בדבר פירוקה מרצון ובדבר מינויו של מיכאל
 גינזבורג, ת״ז 4וו22466, למפרק החברה ולהסמיכו בכל

 הסמכויות המוענקות למפרק לפי החוק.
 מיכאל גינזבורג, עו״ד, מפרק

 נכסי אזנר - חברה בע״מ
 >ח״פ ו-029085-ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח
 חדש], התשמ״ג-983ו, ובהתאם לחוק החברות, התשנ״ט-
 1999, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל,
 שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 29.11.2003, נתקבלה החלטה
 מיותרת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו־ד משה

 אינציגר, מרח׳ תדהר 3, חיפה, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ־ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק הניל.

 משה אינציגר, עריד, מפרק

 םופטל טכנולוגיות תובנה בע״מ
 (ח״פ 51-175143-0)

 הודעה על פירוק מרצין ומינוי מפרקת
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית
 שלא מן המנין של החכרה הנ״ל, שנתכנסה ביום 10 בדצמבר
 2003, נתקבלה החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון
 ובדבר מינויה של עו־ד גנית אשכנזי, מדרך אם המושבות

 94, פתח תקוה, למפרקת החברה.
 גנית אשכנזי, עו־ד, מפרקת

 פי.בי.אי. פוליטיקל ביזנס אינטליג׳נס בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת
 התברות [נוסת הדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית
 סופית של החברה הני׳ל תתכנס ביום 15.2.2004, בשעה

 15.30, אצל רו״ח יוסי חיימוב, ברחי יבנה 31, תל אביב.
 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
 יוסי חיימוב, רו״ת, מפרק

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

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

 מקומית מםי7/מק/2042״, שינוי לתכנית מפורטת 122/03/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב פידויים -
 גוש 100282.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לחיבור
 ישיר של מושב פידויים לדרך 241, שינויים בייעודי הקרקע

 וקביעת הנחיות, זכויות ומנבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.4.2003 ובילקוט הפרסומים 5175, התשס״ג, עמ׳ 2121.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שמעונים, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ת׳ בכסלו התשס״ד (3 בדצמבר 2003)
 עמיר ריטוב

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שמעונים

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

 טלמיר את קסלר בע״מ
 (ח״פ 51-284123-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברוח [נוסח הדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית
 סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30 בינואר 2004, או 30
 יום לאחר מועד פרסום הודעה זו, לפי המאותר, בשעה
 10.00, במשרדה של המפרקת עו״ד חגית הלר, במרכז

 עזייאלי 1, המגדל העגול, תל אביב.

 על סדר היום: הנחת דוח המפרקת המסכם את הליכי
 פירוק החברה.

 חגית הלר, עו״ד, מפרקח

 סלרייז בע״מ
 (ח״פ 283216-3- 51)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר בינום אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה כללית
 סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30 בינואר 2004, או 30
 יום לאחר מועד פרסום הודעה זו, לפי המאוחר, בשעה
 10.00, במשרדה של המפרקת עו״ד תגית הלר, במרכז

 עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב.
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 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ר״ר
 עזריה יוסיפוף, ת״ז 3622404, אצל רו״ח יהודה גורדון, במגדל

 על, רדו׳ דיזנגוף 50, קומה 22, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את
 תביעותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו למפרק

 הנ״ל.

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

 עזריה יוסיפוף, מפרק

 יר-ניב עבודות דיגום בע״מ
 (ח״פ 51-152734-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בי ביום 22.12.2003 קיבלה החברה
 החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של

 יחיאל סבג, מרח׳ האצ״ל 5/29, אשדוד, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג־׳ל. יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 יחיאל םבג, מפרק

 נווה ש.פ.ע יבוא ושיווק בע׳׳מ
 (ח״פ 51-216876-6)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 14 בדצמבר 2003, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר
 ברק, ת״ז 070587639, מרח׳ נורדאו 3, ת״ד 44486, חיפה,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו למפרק

 הנ׳׳ל.

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

 אליעזר ברק, עו״ד, מפרק

 שבלול תקשורת - ארז טל תקשורת בע״מ
 (ח״פ 68-9ו249-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון, מינוי מפרקת וכינוס
 אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 322 לפקודת
 החברוח [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי החברה הנ״ל
 קיבלה החלטה מיוחדת, פה אחד, ביום 14.12.2003, בדבר
 פירוקה מרצון של החברה בהתאם לסעיף 319(2) לפקודה,
 ובדבר מינויה של יעל סברדלוף, ת־ז 013210927, למפרקת

 החברה.

 דפוס י.ר. הראל בע״מ
 (ח״פ 51-220204-5)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי בהחלטת החברה הנ״ל,
 שנתקבלה ביום 15.12.2003, החליטה החברה על פירוקה
 מרצון, ונמסרה על בך הודעה לרשם החברות, ועל מינויו
 של עו״ד יניב סולמי, מרח׳ לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל
 אביב, למפרק החברה, בהתאם לסעיף ו33 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983.
 יניב סולמי, עו־ד, מפרק

 אהוד פודת, עו״ד - שירותים משפטיים בע״מ
 (ח״פ 51-176035-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 18.12.2003,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 א11 עו״ד אהוד פורת, מרח׳ ז׳בוטינםקי 3א, רמת גן 52520,

 למפרק החברה.

 נ:ל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הורעה זו, למפרק הנ״ל.

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

 אהוד פורר״ עו״ד, מפרק

 פרומה יזום ונהול בע״מ
 (ח״פ 51-184100-9)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה כהלכה ביום 19 בדצמבר 2003,
 בגבעתיים, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את יצחק יגר, מרח׳ שמעון בן צבי 47,

 גבעתיים, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום
 הודעה זו למשרד עו־ד מירון, בן ציון ופריבס, ברח׳

 מונטיפיורי 33, תל אביב.
 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו באמור בתוך המועד

 הנ״ל - לא ייענה.
 יצחק מירון, עו״ד
 בא כוח המפרק

 אולטרה-פארם בע״מ
 (ח״פ 51-279585-7)

 הודעה על פירוק מרעון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 21.12.2003, נתקבלה
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 כדין ביום 26 בדצמבר zoos, נתקבלה החלטה, פה אחד,
 בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של עו־ד יניב

 איזרדל, מרח־ ויצמן 4, תל אביב 64259, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה, יגיש טופס
 תביעת תוב ערוך כדין, בצירוף מסמכים המוכיתים את
 תביעותיו, בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק

 הנ־־ל.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו עד למועד האמור
 לעיל - לא ייענה.

 יניב איזרדל, עוי־ד, מפרק

 חשמל ברקוביץ בע״מ
 (ח״פ 51-053242-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית של החברה

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית של החברה
 הנ״ל, תתכנס ביום 29.2.2004, בשעה 16.00, ברחי סמילנםקי 9,

 רחובות.

 על סדר היום: הגשת דוח המפרק המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

 משה ברקוביץ, מפרק

 אקס אקס אל סחר אלקטרוני בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפדק

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 28 בדצמבר 2003, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את התברה מרצון ולמנות את רו־ח

 מישל דהן, ממרכז עזריאלי 3, תל אביב, 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 אתר שלא יגיש את תביעותיו כאמור

 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 מישל דהן, רויח, מפרק

 די אי סי הנפקות אג״ח בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בי ביום 28 בדצמבר 2003, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו־ת

 מישל דהן, ממרכז עזריאלי 3, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד התבדה הנ־ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.

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

 מישל דהן, רו׳׳ח, מפרק

 אסיפה כללית, שבה יוצג דוח המפרקת בדבר הליכי
 הפירוק, וחיסול החברה, תתכנס ביום 1.3.2004 ו, בשעה

 10.00, ברח׳ דוד המלך 26, תל אביב.

 יעל םברדלוף, מפרקת

 אריאל מנור, עו״ד
 (חיפ 51-326193-3)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת של
 החברה הנ־ל, שנתכנסה ביום 21.12.2003 נתקבלה החלטה
 בדבר פירוק החברה מר.צון, ובדבר מינויו של עו׳־ד אריאל

 מנור, למפרק החברה.

 אריאל מנור, עו״ד, דירקטור

 םטאר וודם בע״מ
 (ח־פ 51-113998-2)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית של החברה
 הנ־ל, שנתכנסה ונועדה כדין ביום 28.11.2003 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון, ולמנות את שרה

 פאר, מרח׳ שקד 20, עומר 84965, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למפרקת הנ״ל.

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

 שרה פאר, מפרקת

 םי.די.אר - המרכז לפנסיה גרמנית בע״מ
 (ח״פ 51-112779-7)

 הודעה על פירוק מרצון 1מינוי מפרקת
 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה מיוחדת של החברה
 הנ־ל, שנתכנסה ביום 22.12.2003, נתקבלו התלטות מיוחדות
 בדבר פירוק החברה במסגרת הליכי פירוק מרצון לפי סעיף
 319(2) לפקודת התברות [נוסח הדש], התשמ״ג-983ו, ובדבר
 מינויה של יוכבד אברהמי, ת״ז 00144271-4, למפרקת
 החברה, לצורך פירוק וחיסול עסקי החברה וחלוקת נכסיה.

 יוכבד אברהמי
 יושבת ראש האסיפה

 אקסיון טכנולוגיות (ישראל) בע״מ
 (ח״פ 51-278133-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף ו32(א)
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה
 כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה
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 הנרקיס 16, כרמי יוסף, למפרק החברה במקומה של המפרקת
 המנוחה מתניה דניאלי.

 עמום דניאלי רות קניגסברג
ם י ק ר פ  מ

 לוסטרניק-דותן יזמות בע״מ
 (ח״פ 51-301171-8)

 הודעה על פירוק מרצון ומימי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28.12.2003,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את רועי לוסטרניק, מרח׳ יבנה 44, תל אביב, למפרק

 התברה.

 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 כאמור

 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 רועי לוסטרניק, מפרק

 דנקנד לוסטרניק יזמות בע״מ
 (ח״פ 51-278438-0)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28.12.2003,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את רועי לוםטרניק, מרח׳ יבנה 44, תל אביב, 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 כאמור

 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 רועי לוסטרניק, מפרק

 דנקנר-לוסטרניק-דותן בע״מ
 (ח״פ 51-304673-0)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28.12.2003,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את רועי לוסטרניק, מרח׳ יבנה 44, תל אביב, למפרק

 החברה.

 בל 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 אה תביעותיו כאמור

 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 רועי לוסטרניק, מפרק

 יטיב ניהול טכנולוגיות בע״מ
 (ח״פ 51-331287-6)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כדין ביום 30.12.2003,
 במשרדה הרשום, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
 החברה מרצון ולמנות את דוד יטיב, ת״ז 6188493, למפרק
 החברה. חתימתו של המפרק תחייב את החברה שבפירוק

 לבל דבר וענין.

 כל הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע בה ויתרו על
 קבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים בדבר כינוס האסיפה.

 דוד יטיב
 יושב ראש האסיפה

 פרץ ניהול טכנולוגיות בע״מ
 (ח״פ 51-331288-4)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כדין ביום 30.12.2003,
 במשרדה הרשום, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
 החברה מרצון ולמנות את מיכאל פרץ, ת״ז 5468657, למפרק
 החברה. חתימתו של המפרק תחייב את החברה שבפירוק

 לכל דבר וענין.

 כל הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע בה ויתרו על
 קבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים בדבר כינוס האסיפה.

 מיכאל פרץ
 יושב ראש האסיפה

 אבי לדדמן שרותי ניהול בע״מ
 (חי׳פ 51-296340-6)

 הודעה על פירוק מרצ1ן 1מינ1י מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], החשמ״ג-983ו, כי בהחלטה מיוחדת
 שנתקבלה על ידי אסיפה כללית מיוחדת של החברה הנ״ל,
 שנתכנסה ביום 30 בנובמבר 2003, הוחלט לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את רו״ח שלמה גרום, ת״ז 004316790, מרח׳
 החשמונאים 117, תל אביב, למפרק החברה, ולהסמיכו בכל

 הסמכויות המוענקות למפרק על פי החוק.

 שלמה גרום, רו״ח, מפרק

 מסד רחובות חברה לבנין והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-045772-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על מינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 2.2003ו.23,
 נתקבלה החלטה מיוחדת למנות את עמוס דניאלי, מרח׳
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 המנין של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כדין ביום
 30.12.2003, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה

 מרצון ולמנות את עו״ד משה הוברמן. למפרק החברה.

 על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם בתוך ו2
 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך
 המועד האמור - לא ייענה.

 משה הוברמן, עו״ד, מפרק

 מיער אינטרנשיונל בע״מ
 (ח״פ 212400-9-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 338 לפקודת התברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תחכנס ביום 4.3.2004, בשעה 8.30, במשרד המפרק,

 ברח׳ גורדון 16, הרצליה.
 על סדר היום: הגשת הדוח הסופי על ניהול הפירוק
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה

 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק.
 יורם מלבםקי, מפרק

 א. קםיר בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983, כי אסיפה כללית
 סופית של חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום שני, ו במרס
 2004, במשרדה הרשום של החברה, כשדי הרצל 87,

 ירושלים.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהתליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

 אברהם קסיר, מפרק

 טסקון בע״מ
 (ח״פ 295565-9- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 28.12.2003 נתקבלה
 החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית של החברה הנ״ל

 בדבר פירוק החברה מרצון.

 רם שכטר, עו״ד, מפרק

 אריאל מנור, עו״ד
 (ח״פ 51-326193-3)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית מיוחדת של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.3.2004, בשעה 16.00, במשרדי

 החברה, ברחי אבא הלל 15, רמת גן.

 על סדר היום: הצגת דוח מפרק החברה, המפרט כיצד
 התנהל פירוק החברה ומה נעשה בנכסיה.

 אריאל מנור, עו״ד, מפרק

 המלט השקעות בע״מ
 (ח״פ 51-072612-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה מיוחדת של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 23 בדצמבר 2003, נתקבלה
 החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של
 אלן סאקס, ממשרד עו״ד הרצוג, פוקס, נאמן ושוח׳, בית

 אסיה, רח׳ ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה יגיש את תביעחו
 בצירוף ההוכחות לה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו,

 למפרק הנ״ל.
 לאחר יום זה תביעות לא ייענו.

 אלן סאקס, מפרק

 איי.סי.טי.אם שירותי ניהול כוללים בע״מ
 (ח״פ 51-325625-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על דחיית מועד אישור דוח המפרק

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית סופית של
 החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 25.12.2003, בתל אביב,
 נתקבלה החלטה לדחות את מועד אישור דוח המפרק, וזאת
 עקב העיצומים במשק והקושי שנגרם כתוצאה מכך בקבלת
 אישורים מרשויות מס הכנסה ומע״מ, על סיום פעילותה של

 החברה.

 ההחלטה הנ״ל התקבלה לאחר שכל החברים הזכאים
 להשתתף באסיפה הודיעו, כי הם מוותרים על קבלת הודעה

 מוקדמת של 21 ימים מראש.

 ברק לוכטנשטיין, עו״ד, מפרק

 משה הוברמן - חברת עורכי דין
 (אצל הרמן מקוב ושות׳, עו״ד)

 (ח״פ 51-326539-7)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומימי מפרק

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח הדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה הכללית שלא מן
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 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ״ב בכסלו
 התשס״ד (17 בדצמבר ג200<

 בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
 כ״ב בכסלו התשם״ד (17.12.2003) 084,גוג,11ג,9ו

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
 ט״ו בכסלו התשס־ד (10.12.2003) 19,545,219,362

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 33,906,278-

 ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע
 חוץ מול המחזור ביום

 כ״ב בכסלו התשס־ד (17.12.2003) 1,313,084ו9,3ו

 כ״ג בכסלו התשס״ד (18 בדצמבר 2003)
 יחיאל פודת

 סגן מנהל מחלקת המטבע

 מפעל הפיס
 תכנית הגרלה למשחק ״ע׳אנס״ 2000

 (שינוי מסי 9)
 מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 24 לתכנית
 ההגרלה למשחק ״ציאנס״ 2000, שפורסמה בילקוט הפרסומים
 4785, מיום 15.7.1999, בעמי 4777, כפי ששונתה מאז ועד
 היום (•) (להלן יחד - ״התכנית המקורית״), על שינוי

 התכנית המקורית כדלקמן:

 ו. במקום סעיף 9.1 לתכנית המקורית (בפי שתוקן בילקוט
 הפרסומים 5044 מיום 3.1.2002 בעמי 1078) יבוא:

 ״9.1 המפעל יקיים מספר הגרלות ציאנם בבל יום חול
 ובמוצאי שבת מדי שבוע בשבוע. ההגרלות' יבוצעו

 בשעה ובמקום שהמפעל יקבע ויפרסם ברבים״.

 2. בסעיף ו.24 במקום: ״בילקוט הפרסומים• יבוא: ״בהודעה
 שתפורסם ברבים״.

 3. תחילת תוקף שינוי זה ביום 10.1.2004.

 שאול סוטניק
 מנהל כללי

 ו - י״פ 4794, מיום 12.8.1999, בעמי 5164.
 2 - י״פ 4824, מיום 18.11.1999, בעמי 1397.
 3 - י״פ 4990, מיום 31.5.2001, בעמי 2886.
 4 - י״פ 5044, מיום 3.1.2002, בעמי 078ו.

 5 - י״פ 5088, מיום 25.6.2002, בעמי 3054.
 6 - י״פ 5164, מיום 6.3.2003, בעמי 1778.

 7 - י״פ 5199, מיום 29.6.2003, בעמי 2920.
 8 - י״פ 5222, מיום 4.9.2003, בעמי 4039.

 שינוי מסי
 שינוי מס׳
 שינוי מס׳
 שינוי מס׳
 שינוי מסי
 שינוי מם׳
 שינוי מס׳
 שינוי מסי

 רהיטי ויינר בע״מ
 (בפירוק)

 הודעה על חלוקת דיבידנד סופי לנושים בלתי מבוטחים
 האוחזים בשיקים שנמשכו מחשבון החברה בבנק איגוד

 בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום
 22.10.2005, בבש״א 10979/05, בתיק פש״ר 65/95, המפרק
 מודיע על חלוקת דיבידנד סופי בשיעור של כ־6.5% מסכום
 הוכחת החוב המאושרת לנושים בלתי מובטחים האוחזים

 בשיקים שנמשכו מתשבון החברה בבנק איגוד.

 נושה שתביעת חובו אושרה כ״אוחז בשיקים״ בלבד,
 יוכל להגיע למשרד מפרק החברה, בדרך פתח תקוה 25,
 מגדל לוינשטיין, קומה 15, תל אביב, טל׳ 05-5669002, פקס

 03-5669001, החל מיום 25.1.2004 ולקחת את השיק.

 כל נושה שיבוא לקחת את השיק יתבקש להציג
 תעודת זהות או ייפוי כוח (אם יבקש לקבל את השיק
 באמצעות שלות) ולתתום כי קיבל לידיו את השיק ואין לו
 כל טענות או תביעות נגד החברה שבפירוק או נגד מפרקה.
 לנושים המיוצגים ע״י עו״ד יימסר השיק לבא כוחם. לקבלת
 השיק ו/או לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו״ד לימור

 פוזמנטיר־םמיה.

 איתן ארז, עו״ד, מפרק

 עמותה ישראלית לתיקון ראיה בלייזר
 (ע״ר 58-039455-9)

 הודעה על פירוק העמותה ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של העמותה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 16 בדצמבר 2003, הוחלט על פירוקה
 מרצון של העמותה ועל מינויו של עו־ד עודד שחר, מרת׳

 ויצמן 51, בית מידות, תל אביב, למפרק העמותה.

 על כל נושי העמותה להגיש את תביעותיהם בתוך 21
 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 עודד שחר, עו״ד, מפרק

 הןדעה מאח בנק ישראל

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-954ו

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954',
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים

 סייח התשי״ד, עמי 92ו.
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