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ד  עמו

ם ... 1832 י ות מתקנים ישראלי  אברזה בדבר הסרת רשמי

ו ... 1832 נ ן ולבניה או ו י חבר בועדה המקומית לתכנ ו נ  מי

שי מוכר 1833 י  הודעה על אישור צד של

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס
 המפלגות 833 ו

עצה המקומית ת הבחירות למו צאו  הודעה בדבר תו
 קלנסווה 1833

 הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף
 הים 1834

בוד סטטיסטיקה 1834  הודעה על עי

ות מיתאר מתוזיות י דעות בדבר הפקדת תכנ  הו
ן, מחוז הדרום) 835 ו  (מחוז הצפו

רות י מפקחים ברשות מקומית לפי חוק העבי ו נ  מי
ות 835 ו נהלי  המי

וקסל ... 1836  ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הני

עדת ערר (מסי ו ומסי 2) (שלומי)... 1836 י ו ו נ  הודעות על מי

עדת ערר לארנונה י בהרכב ו ו נ  הודעה על שי

 (טירת הכרמל) 836 ו

ן והבניה 1836 ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו

ת לפי חוק הירושה 1854 דעו  הו

די בית המשפט 1857  בקשות לפירוק תכרות על י

ות 1861 פי תו דות השי ת לפי פקודת האגו דעו  הו

י 1863  הודעה מאת האפוטרופוס הכלל

ר 863ו בו דעות מאת הצי  הו

ד  עמו

י שופט לפי תוק בתי המשפט 1830 נו דעה על מי  הו

נתו של שופט לפי החוק  הודעה על גמר כהו

 האמור 1830

י רשם העמותות 1810 ו נ  מי

ות ן דיני ראי קו ם לפי חוק לתי לדי י חוקרת י ו נ  מי
 (הגנת ילדים) 1830

עדות שחרורים לפי חוק שחרור י חברים לו ו נ  מי
 על־תנאי ממאסר 1830

י סו י יודזב ראש לועדת ערר לפי חוק מי ו נ  מי
ן(שבח, מכירה ורכישה) 1830  מקרקעי

עדת ערר לפי חוק ושב ראש מותב נוסף לו י י ו נ  מי
ן ות (ביוב) ולפי חוק בתי די ות המקומי י  הרשו

ם 1830 י נהלי  מי

י רשם לפי חוק בתי המשפט ו83ו ו נ  הודעה על מי

ן י בהרכב ההנהלה לפי תקנו ו נ  הודעה על שי
 יד ושם 1831

ות לפי חוק השמות 1831 י  הודעה על העברת סמכו

 הודעה בדבר קביעת מועד לבחירות חדשות לראש
י ראש ו נ עצה המקומית בפר ברא ובדבר מי  המו

י הרשות המקומית 1831 נ י ל ענ  רשות לניהו

י של משרד י ממלא מקום המנהל הכלל ו נ  מי
ירות 1831  התי

ים 1831  אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמי

ים 832ו י תקנים רשמי ו נ  אכרזות בדבר שי



י חברים לועדות שחרורים נו  מי

 לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א- 2001

 בתוקף םגוכותי לפי סעיף 2ג לחוק שחרור על־ תנאי
, אני ממנה את הרשומים מטה י  ממאסר, התשם״א-ו200

 לחברים בועדות השחרורים:

ן בתחום הקרימינולוגיה: ו  בעלי ניסי

 עודדה שטיינברג, ת״ז 60792523

ן בתחום העבודה הסוציאלית: ו  בעלי ניסי

 חוה קדוש, ת״ז 53319695

 חנה רוזנברג, ת־ז 50194232

ן בתחום הפסיכולוגיה: ו  בעלי ניסי

 רבקה בן ארי, ת״ז 6487478

ן וולך, ת״ז 69522183 י  הלי

 מאיר נעמן, ת״ז 44460947

 זהבה פזי, ת״ז 9649690

 חגית צפריר, ת״ז 56775281

י לשנתיים. ו נ  תוקף המי

 יוסף (טומי) לפיד
 שר המשפטים

 י״ח בטבת התשס״ד (12 בינואר 2004)
 (חמ 3-101)

 ם״ח התשס״א, עמי 410.

י יושב ראש לועדת ערר  מינו
י מקרקעין נשבח, מכירה ורכישה)  לפי חוק מיסו

 התשכ״ג-1963

י מקרקעין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסו
 (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-1963' (להל׳ - החוק),
ן לפי סעיף ו א בית המשפט העלי ת עם נשי עצו י  ולאחר התי
, אני  6ו לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984
ושב  ממנה את עזרא קמא, שופט בקצבה, ת״ז 71661714, לי

ן סעיף 88 לחוק. י  ראש בועדת ערר לענ

י לשנתיים. ו נ  תוקף המי

 יוסף (טומי) לפיד
 שר המשפטים

 י״ב בטבת התשס״ד (6 בינואר 2004)
 (חמ 3-324)

 סייח התשכ״ג, עמי 156: התשנ״ב. •גמ׳ 45: התשנ יט, עמי
.130 

 2 סייח התשמ״ד, עמי 198.

י יושב ראש מותב נוסף לועדת ערר  מינו

ות (ביוב), התמזכ״ב-962ו ות המקומי י  לפי חוק הרשו
ן מינהליים, התשג״ב-1992  ולפי חוק בתי די

ות יות המקומי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשו
 (ביוב). התשב״ב-1962' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי
, ובהסכמת נשיא בית המשפט 2 ן מינהליים, התשנ״ב-992ו  די

 סייח התשכ״ב, עמי 96.
 סייח התשנ״ב, עמי 90.

י שופט נו  הודעה על מי

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

 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח
, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף י  משולב], התשמ״ד-984ו
, ן ו  10(אץ2) לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העלי
ניתי את סלים ג׳ובראן, ת״ז 035600089, שופט של בית  מי
נה בפועל כשופט של בית  משפט מחוזי, ובהסכמתו, לכהו
ום א׳ בניסן התשס״ד (23 במרס 2004) עד , מי ן ו  המשפט העלי

ום א׳ באייר התשס״ד (22 באפריל 2004).  י

 יוסף (טוטי) לפיד
 שר המשפטים

 י״ט בטבת התשס״ד (13 בינואר 2004)
 (חמ 60 - 05

 סייח התשמ״ד, עמי 198: התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על גמר כהונתו של שופט

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

 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח
, על גמר כהונתו של גלעד גלעדי, י  משולב], התשמ״ד-984ו
ום י״ג בכסלו התשס״ד (8  שופט בית משפט מחוזי, בי

 בדצמבר 2003), עקב פרישתו לגמלאות.

 יוסף (טומי) לפיד
 שר המשפטים

 י״ב בטבת התשס״ד (6 בינואר 2004)
 (חמ 3-60)

 סייח התשמ״ד. עמי 198.

 מינוי רשם העמותות
 לפי חוק העמותות, התש״ם-1980

- ם י ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 63 לחוק העמותות, ה
 1980', אני ממנה את רות שלגי, ת״ז 006002786, לרשם

 העמותות.

ום אי באייר התשס״ד (22 באפריל י עד י ו נ  תוקף המי
.(2004 

 יוסף (טומי) לפיד
 שר המשפטים

 ביו בטבת התשס״ר (21 בינואר 2004)
 (חמ 3-1390)

 סייח התש״ם, עמי 210.

י חוקרת ילדים נו  מי

ות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955 ני ראי ן רי  לפי חוק לתיקו

ות ן דיני הראי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לתוק לתיקו
ת עם הועדה עצו י  (הגנת ילדים), התשט״ו-1955', ולאחר התי
 שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את הדר אסירו, ת״ז

לדים  03402654, לחוקרת י

 יוסף (טומי) לפיד
 שר המשפטים

 כ״ו בטבת התשס״ד (21 בינואר 2004)
 (חמ 3-401)

 סייח התשט״ו, עמי 96: התש״ס, עמי 30.

ם 5271, י״ז בשבט התשס״ד, 9.2.2004 מי לקוט הפרסו  1830 י



עד לבחירות חדשות  הודעה בדבר קביעת מו
עצה המקומית בפר ברא ובדבר  לראש המו

ל עניני הרשות י ראש רשות לניהו נו  מי
 המקומית

ות (בחירות), התשכ״ה-965ו מי ות המקו י  לפי חוק הרשו

ות י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 73(0 לחוק הרשו
, בהתאם לסעיף 7(ב) ' ות (בחירות), התשכ״ה-965ו  המקומי
ו י ות (בחירת ראש הרשות וסגנ מי ות המקו י  לחוק הרשו
ו של בית נ , ובהתאם לפסק די נתם/ התשל״ה-21975 כהו  ו
, בתיק עת״מ 3/03ו20, פו י ב-  המשפט המחוזי בתל־אבי

י - י קובע כ ום 20 בינואר 2004, אנ  2099/03 מי

ת לראש רשות במועצה המקומית כפר  (ו) הבתירות החדשו
ום י״ח בשבט התשס״ד (10 בפברואר מו בי י  ברא יתקי

;(2004 

י כראש כהן םאמי תלאו  (2) עד לאחר הבחירות התדשות י
 הרשות המקומית.

 אברהם פורז
 שר הפנים

 כ״ז בטבת התשם״ד (21 בינואר 2004)
 (חמ 3-709)

 1 ס״ת התשכ״ה, עמי 248; התשל״ה, עמי 217.

 2 סייח התשל״ה, עמי 211.

י של א מקום המנהל הכלל ל מ י מ נו  מי
ירות  משרד התי

נה (מינויים), התשי״ט-1959  לפי חוק שירות המדי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
ב שירות ת עם נצי עצו י  (מינויים), התשי״ט-1959', ולאחר התי
 המדינה, אני מטיל על משה ריגל, המשנה למנכ״ל משרד
י של משרד י תפקיד המנהל הכלל ו ל  התיירות, את מי
ם ו ם ב׳ בשבט התשס״ד (25 בינואר 2004) עד י ו  התיירות, מי
ן בו של אהרו  ו׳ בשבט התשס״ד (29 בינואר 2004) או עד שו

ץ לארץ, לפי המוקדם. י מחו  דומב המנהל הכלל

ן  בני אלו
ירות  שר התי

 כ״ד בטבת התשס״ד (18 בינואר 2004)
 (חמ 3-56)

 ס״ת התשי״ט, עמי 86.

ים  אברזה בדבר החלפת תקניס רשמי
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק
ן התקנים הישראלי החליף, ו , כי מכ '  התקנים, התשי״ג-953ו

ים האלה:  באישורי, את התקנים הרשמי

ים מעובים, המסופקים י  ת״י 58ו - מיתקנים לגזים פחמימנ
ן ן תיקו ו י ל י ג ם מיטלטלים, מאוקטובר 1987 ו  בתוך מכלי

 ממרס 998ו,

ים מעובים  ת״י 462 - הספקה מרכזית של גזים פחמימני
נים לתעשיה, למלאכה או נם בני נים שאי י  (גפ״מ) לבנ

 לחקלאות, ממרס 1996;

, אני ממנה את מורים בן־עטר, שופט של בית משפט ן ו  העלי
עדת ערר, לפי ושב ראש מותב לו  שלום, ת־ז 13883780, לי

 החוק.

 י״ב בטבת התשם״ד (6 בינואר 2004)

) יוסף (״ומי) לפיד ג ־ 8 י מ 0 ח ) 

 שר המשפטים

י דשמ נו  הודעה על מי

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
ע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף די י מו , אנ  התשמ״ד-1984י
יתי את עו״ד נ ר שר המשפטים, מי  84(א) לחוק האמור, ובאישו
נת רשם של בתי משפט  דן סעדון, ת״ז 024400400, לכהו
ום כ״ד בטבת התשס״ד (18 ם במחוז המרכז, החל בי  השלו

נואר 2004).  בי

 י־ט בטבת התשם־ד (3 ו בינואר 2004)

' אהרן ברק 3 ־ מ ״ ז י ) 

ן ו י א בית המשפט העל  נשי
 י ס״ח התשמ־ד, עמי 98ו.

י בהרכב ההנהלה נו  הודעה על שי

ד ושם, התשכ״ט-968ו ן י ו  לפי תקנ

ד ושם, ן י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ה) לתקנו
עה כי הרכב ההנהלה שונה כך די , אני מו '  התשכ־ט-968ו
גת משרד ראש הממשלה, שמינה ראש הממשלה ביום  שנצי
א עדנה בן חורין. ל התשס־ג (7 בספטמבר 2003), הי ׳ באלו  י

 כ״ו בכסלו התשס־ד (21 בדצמבר 2003)

) לימור לבנת ג ־ י 7 י מ 2 ח ) 

נוך התרבות והספורט  שרת החי
 י ק־ת התשכ״ט, עמי 563; התשל״ה, עמי 61; התשל״ו^.ענר

 272; התשמ־ה, עמי 274ו; התשמ״ו, עמי 540 ועמ׳ 839.

יות  הודעה על העברת סמכו

 לפי תוק השמות, התשט״ו-956ו

י מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לתוק  אנ
י (להלן - החוק), העברתי לבעלי -956ו  השמות, התשט״ו
 התפקידים במשרד הפנים המפורטים להלן בטור אי את
תי לפי החוק, למעט סעיף 25 ולמעט הסעיפים ו י ו  סמכ

 שפורטו לצדם בטור ב׳ להלן:

 טור ב׳
 למעט סעיפים

 טור א׳
 בעלי תפקידים

 י סייח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34; התשנ־ת, עמי
,52 

נהל 9, 9א, 6 ו, 7ו(ב), 20 ד בכיר בלשכה למי עו  רכז תי
ן סי ו כל  או

ן סי כלו נהל או ד בלשכה למי עו  רכז תי

 י״ח בטבת התשס־ד (2 ו בינואר 2004)

) אברהם פורז ג ־ י י 8 מ ג ח ) 

 שר הפנים
 ם״ת התשט״ז, עמי 94; התשנ״ט, עמי 77.

ם 5271, י״ז בשבט התשס״ד, 9.2.2004 1831 מי ט הפרסו לקו  י



ן ו לי גי לי 1990 ו ו  ת־י 261 - תמיסת נתרן תת כלוריתי, מי
ן ן תיקו ו לי די פרסום גי ל י ן מס׳ 1 מפברואר 2002״ ע  תיקו

נואר 2004;  מס׳ 2, מי

 ת״י 764 - זרנוקי גומי לגז פחמימני מעובה בפאזה גאזית,
די ן תיקון מסי 1 מדצמבר 1996, על י ו לי י ג  מנובמבר 979ו ו

ן תיקון מס׳ 2, מינואר 2004. ו לי  פרסום גי

ן יופקד במקומות המפורטים בהודעה ן התיקו ו לי  גי
 בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים ג222,

 התשל״ו, עמי 1871.

ם פרסומה, ו ם מי מי ם י שי  תחילתה של אכרזה זו שי
ם ימים כנס לתוקף תשעי י ו י י ו נ ן ת״י 764, ששי י  למעט לענ

ום הפרסום.  מי

 ב׳ בטבת התשם־ד (14 בינואר 2004)

) אהוד אולמרט ג ־ 9 מ 5 ח ) 

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ות מתקנים  אברזה בדבר הסרת רשמי
ים  ישראלי

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

״ג-  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי
ם והצרכנים, אני י צרנ גי הי עצות עם נצי י  1953', ולאחר התי
ים האלה:  מכריז על ביטול רשמיותם של התקנים הישראלי

ים ו  ת״י 346 - מבדדי חרסינה נשענים נ׳ 80, נ׳ 95 לקו
ם עד 1,000 וולט, מספטמבר 1982: י י ל  עי

ם עד 1,000 וולט: י י ל ים עי ו  ת״י 347 - מבדדי חרסינה לקו
ן מסי ו ן תיקו ו לי  מבדדי משוורת, מפברואר 1960, גי

ן תיקון מם׳ 2 מאוגוסט 1984; ו לי גי  מספטמבר 1982 ו

ם עד 1,000 וולט: י י ל וים עי  ת״י 348 - מבדדי חרסינה לקו
ן מאוגוסט ן תיקו ו לי י ג  מבדדי עוגן, מספטמבר 982 ו ו

.1984 

 כ׳ בטבת התשם״ד (4ו בינואר 2004)

 אהוד אולמרט
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 (חמ 3-95)

 סייח התשי״ג, עמי 30: התשנ״ח, עמי 52.

ן ו  מינוי חברה בועדה המקומית לתכנ
 ולבניה אונו

ן והבניה, התשכ״ה-965ו  לפי חוק התכנו

2 ־ו  בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיפים 9י(אץ2) ו
י, אני , שהועברה אלי ' ן והבניה, התשב״ה-965ו ו  לחוק התכנ
 ממנה את עדנה אשכנזי, ת״ז 56620347. לחברה בועדה

 המקומית אונו.

ג לחבר בועדה האמורה - בטל. ו של רם אשר י ו נ  מי

 י״ט בכסלו התשס״ד (14 בדצמבר 2003)

ן בר לב  גדעו
 וזמנהל הכללי של משרד הפנים

 (חמ 3-7)

 סייח התשכ״ה, עמי 307: התשנ״ה. עמי 450.
 י״פ התשנ״ו, עמי 3072.
 י״פ התשנ״ד, עמי 1996.

בים  ת״י 792 - מיתקנים להספקה של גזים פחמימניים מעו
 (גפ״מ) לבנינים לתעשיה, למלאכה ולחקלאות, מאוקטובר

.1997 

 במקומם יבואו:

 ת״י 158 חלק ו - מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים
 (גפ״מ): מאגרים, מנובמבר 1999;

 ת״י 58ו חלק 2 - מיתקנים לגזים פתמימניים מעובים
 (גפ״מ): התקנה של צנרת ואבזרים, מינואר 2004:

בים  ת־י 158 חלק 3 - מיתקנים לגזים פחמימניים מעו
רכי גפ״מ, מינואר 2004: רים צו  (גפ״מ): התקנת מכשי

בים  ת״י 158 חלק 4 - מיתקנים לגזים פחמימניים מעו
 (גפ״מ), בדיקות, מינואר 2004.

 התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 הפקרת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223,

 התשל״ו, עמי 1871.

 תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה, למעט
ם ו כנס לתוקפו 240 ימים מי י  סעיף 6.3 בת״י 158 חלק 3, שי

 הפרסום.

 כי בטבת התשס״ד (14 בינואר 2004)

) אה1ד אולמרט ג ־ 9 מ 5 ח < 

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-953ו

 בהתאם לסעיף 6(ה) לתוק התקנים, התשי״ג-1953', אני
ן התקנים הישראלי שינה, באישורי, את ׳ מכו דיע כ,  מו

 התקנים הרשמיים האלה:

 ת״י 228 - שמני מאכל צמחיים: בדיקות, מינואר 1995, על
ן תיקון מם׳ ו, מינואר 2004: ו די פרסום גילי  י

ם ופטמות לתינוקות, מדצמבר 1997, על צצי  ת״י 1157 - מו
ן תיקון מסי 1, מימאר 2004. ו די פרסום גילי  י

ן יופקדו במקומות המפורטים בהודעה נות התיקו ו לי  גי
 בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223,

 התשל״ו. עמי 1871.

ום פרסומה. ם ימים מי שי  תחילתה של אברזה זו שי

 כי בטבת התשס״ד (14 בינואר 2004)
 (חמ 95-,!) ,

 אהוד אולמרט
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 ם״ח התשי״ג, עמי 30: התשנ״ח, עמי 52.

 אברזה בדבר שינוי תקן רשמי
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

, אני '  בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-953ו
ן התקנים הישראלי שינה, באישורי, את ע כי מכו די  מו

 התקנים הרשמיים האלה:

 סייח התשי״ג, עמי 30: התשנ״ח, עמי 52.
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 6. נסים נסימוב, רח׳ מרק יעקב 16/13, תל אביב-,

 ד. ויקטור שם טוב, רח׳ ארלחורוב 10/19, ירושלים;

 8. שבע פרידמן, דרך יתיר 57, מיתר-,

 9. אביב נטר, רח׳ ים המלח 7, גני תקווה:

ן יהודה. כל שוחט, גבעת יערים 204, ד״נ צפו  10. מי

ן בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי, י  ניתן לעי
תואם מראש, לאחר תשלום האגרה שנקבעה לכך  במועד שי

.  בתקנות המפלגות (אגרות), התשנ״ג-1993ג

 בהתאם לסעיף 6(א) ו־(ב) לחוק, רשאי כל אזרח ישראל
א תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן  בגיר שהו

 ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5(א) לתקנות.

ן ו ד י  אלישע צ
 רשם המפלגות

 ה׳ בשבט התשס״ד (28 בינואר 2004)
 (חמ 3-2424)

 ק״ת התשנ״ג, עמי 730.

עצה צאות הבחירות למו  הודעה בדבר תו
 המקומית קלנםווה

ות (בחירות), התשכ״ה-965ו ות המקומי י  לפי חוק הרשו

ות ות המקומי י  בהתאם לסעיף ו7(א) לחוק הרשו
נו של בית המשפט , ולפסק די '  (בחירות), התשכ״ה-965ו
ם 8 בדצמבר ו  המחוזי בתל אביב בתיק עת״מ 2044/03 מי
ת הבחירות צאו  2003, נמסרת בזה הודעה מתוקנת על תו
ום ימו בי עצת הרשות המקומית קלנסווה, שקו  החדשות למו

 י״ב בטבת התשם״ד (6 בינואר 2004):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 ו. אמ אלכראמה

 2. אפ אלפגיר

 3. דק אלחק

ן חד״ש ו י ו שו ם ו  4. ו החזית הדמוקרטית לשלו

 5. ינ אל אמל

ן ו י ו  6. יס השו

 7. לד אלתיקה

 8. מנ אלמגד

 9. נק אלתופיק

ן  10. עז אלתעאו

רה ו . עמ אלעו ו  ו

 12. פג אבורג׳

 13. פד אלהדף

 14. צל אלאסל

 15. שע אלעמראן
עו בתחום לל של הבוחרים שהצבי  ב. המספר הבו

 הרשות המקומית 7,493

לות הכשרים 7,354 לל של הקו ו  ג. המספר הכ

לות הפסולים 39! לל של הקו ו  ד. המספר הכ

לות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות  ה. מספר הקו

שי מובר  הודעה על אישור צד שלי

, צאה לפועל (אגרות שכר והוצאות)  לפי תקנות ההו
 התשב״ח-968ו

ע בזה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לתקנות די  אני מו
, כי ' צאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ״ח-968ו  ההו
שי מוכר זכאי לתשלום  המפורטים להלן אושרו כצד שלי

: צאה לפועל, התשכ״ז-21967 ן סעיף 49א לחוק ההו י  לענ

צאה  (ו) ריינרם קלוב ישראל בע״מ (קוד במערכת ההו
 לפועל 5001);

 (2) ויזה כרטיסי אשראי לישראל בע״מ (קוד במערכת
צאה לפועל 5000).  ההו

 כ״ד בטבת התשס״ד (18 בינואר 2004)

) דן ארבל, שופט ב ־ 8 מ 8 ח ) 

זי א בית משפט מחו  נשי
 מנהל בתי המשפט

 ק״ת התשב״ח, עמי 2132; התשס״ב, עמי 946.
 סייח התשכ״ז, עמי 167; התשס״ב, עמי 4ו2.

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה
 בפנקס המפלגות

 לפי חוק המפלגות, התשנ״ב-1992

'  בהתאם לסעיף 4(ב) לחוק המפלגות, התשנ״ב-992ו
ווח),  (להלן - החוקי, ותקנה 3 לתקנות המפלגות (רישום ודי
ום ע בזה כי בי די  התשנ״ג-21993 (להלן - התקנות). אני מו
 ה׳ בשבט התשס״ד (28 בינואר 2004), הוגשה לי בקשה

 לרישום בפנקס המפלגות על המפלגה שפרטיה להלן:

 שמה המלא של המפלגה: יחד.

 מטרות המפלגה הן:

יות ת זכו ו שו ל לביסוסה של חברה דמוקרטית ו  (ו) לפעו
 במדינת ישראל:

ן ם עם הפלשתינים, סוריה, לבנו ל לקידום השלו  (2) לפעו
נות האזור, ולביסוס מעמדה של ישראל  ושאר מדי

 בגבולות מוכרים ומוסכמים;

ן ערך האדם, ו י ו למען שו דום צדק חברתי בישראל, ו  (3) לקי
יות הפרט והגנה יות הפרט, חירו  רו קיום, הגנה על זכו

 על החלש׳,

ם בכבוד של כל אזרחי ו קי נוך ו ל למען רווחה, חי  (4) לפעו
 המדינה.

 מענה של המפלגה: רח׳ המסגר 30, תל אביב 7ו672, טלי

.03-6360111 

נים ברשימת מייסדיה:  עשרת הראשו

ת אלוני, דחי השדות 71, כפר שמריהו: למי  1. שו

 2. גברי ברגיל, רמות מנשה 1:

 3. נעמי חזן, קוטג׳ סן מרטין, ירושלים:

ץ להב: בו ם אורון, קי י  4. חי

ן, רח׳ רמז 7, בת ים:  5. רחל לאו

 ם״ח התשכ״ה, עמי 248.
 ם־ח התשנ־ב, עמי 90ו.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 722.
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:  (8) מרשימת פג *לבורג׳

 1. פרוגה נביל

 י״ד בטבת התשס״ד (8 בינואר 2004)

) עבדאללה אבו קשק 5 ־ 2 ' 5 מ 0 ח ) 

עצת הרשות  מנהל הבחירות מו
 המקומית קלנסווה

 הסמכת מפקחים

 לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ״ז-1997

 בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיף 4(א) לחוק איסור
 נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ״ז-997ו' (להלן - החוק),
, אני מסמיך את האנשים המפורטים להלן 2 י אצלה ל  שהו

ן החוק: י  למפקחים לענ

 השם מם• זהות הגוף

ן 040465031 עיריית חדרה  מורדכי מוטי לבתו
 שי יצחק 970וו0577 עיריית תל אביב
 מאיר יחזקאל ו05524818 עיריית תל אביב
 יחזקאל ע1בד 056696776 עיריית תל אביב

 תוקפה של הסמכה זו עד לביטולה או עד למועד שבו
 יחדל המוסמך לכהן בתפקידו.

 ב׳ בטבת התשס״ד (14 בינואר 2004)

) ששי קציר ג ־ 2 8 ( ג מ ° ח ) 

 מנהל המינהל לרישוי. שירותי חירום
וחדים במשרד הפנים  ותפקידים מי

 ם״ח התשנ״׳, עמי 84.
 2 י״פ התשם״ב, עמי 3332 (3330).

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

 לפי פ^ודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל־ב-1972

 לפ^ סעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח הדש],
ע כי מדד המחירים לצרכן לחודש די  התשל״ב-1972'. אני מו

 דצמבר 2003 היה כמפורט להלן:

צע 2002 - 99.4 נקודות:  (1) המדד על בסיס ממו

צע 2000 - 106.1592 נקודות:  (2) המדד על בסים ממו

 (3) המדד על בסיס ממוצע 998• - 9534 112 נקרדוח:

צע 1987 - 432.3405 נקודות:  (4) המדד על בסיס ממו

צע 1985 - 767.4044 נקודות׳,  (5) המדד על בסיס ממו

 (6) המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 27.191.794.77
 נקודות.

 כ״ו בטבת התשס״ד (20 בינואר 2004)
L (3-892 חמ) 

 שלמה יצחקי
 . הסטטיסטיקן הממשלתי

 י דיני מדינת ישראל, נוסח זזזש 24, ערי׳ 500: סייח
 התשל״ח, עמי 201.

י הרשימה הקולות ו נ ת כי ו י ת/  או

 אמ אלכראמה 711
 אפ אלפגיר 418
ק אלחק 569  י

 ו החזית הדמוקרטית לשלום 8
ן חד״ש ו י ו שו  ו

 ינ אל אמל 999
ן 867 ו י ו  יס השו
 לד אלתיקה 667

 מנ אלמגד 8
 נק אלתופיק 380
ן 606  עז אלתעאו
ודה 583  עמ אלעו
 פג אלבורג׳ 596

 פד אלהדף 0
ל אלאםל 481  צ
 שע אלעמראן 461

 מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 מספר
י הרשימה המנדטים ו נ  אות/יוית כי

 אמ אלכראמה 2
ק אלחק 1  י
נ אל אמל 2  י
ן 2 ו י ו  ים השו
 לד אלתיקה ו
ן 1  עז אלתעאו
ודה 1  עמ אלעו
 פג אלבורג׳ 1

ת האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה  שמו
 ורשימה:

 (ו) מרשימת אמ אלכראמה:

 1. מרעי עומר

 2. חדיגיה סלאח

 (2) מרשימת דק אלתק:

 1. חטיב עבד אל רחים

 (3) מרשימת ינ אל אמל:

 1. קשקוש זוהיר

 2. תאיה מוחמד

: ן ו י ו  (4) מרשימת יס השו

 1. תכרורי יוסף

 2. עודה פואד

 (5) מרשימת לד אלתיקה:

 ו. גמל עבד אל כרים

: ן  (6) מרשימת עז אלתעאו

 ו. זמירו עארף

ודה:  (7) מרשימת עמ אלעו

 ו. חדיגה עבדאללה
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ן ולבניה מחוז הדרום ובמשרד הפגים ו  המחוזית לתכנ
 ירושלים, הופקדה תכנית המיתאר המחוזית למחוז הדרום,

ב פרברי יתיר. שו י י מם־ 45 - י ו נ  מם׳ תמ־מ/4/4ו שי

ן ולבניה החליטה על הפקדת ו עצה הארצית לתכנ  המו
ני ו ון התשם״ג (3 בי ם ג׳ בסי ו  התכנית בישיבתה מם׳ 8ב4 מי

.(2003 

 תחום התכנית: מחוז: הדרום, נפה: באר שבע, כ־6 ק״מ
ם מיתר וחורה. בי ישו  מזרחית לי

ב שו י י פרברי להקמת י נו  מטרת התכנית: קביעת אזור בי
 פרברי.

ני אחר, ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, כבנ י י נ  כל המעו
ן ועדה מקומית, כ די התכנית ו ו נפגע על י  הרואה את עצמ
ל בתהום ן שלה כלו ו  או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנ
עד מקומי : רשות מקומית, לרבות ו ית או גובל אותו  התכנ
, שאזור 2 ות מי ת המקו ו עצ  כאמור בסעיף ג לפקודת המו
רי או בו , גוף צי ת או גובל אותו י  שיפוטה בלול בתחום התכנ
ן ו ו התכנ עי שאישר לכך, דרך כלל, שר הפנים, לפי צ ו  מקצ
ן הגשת י ם לענ י עי מקצו ם ו י רי בו  והבניה (קביעת גופים צי
רי בו ן צי י ש לו ענ שי , ו ות לתכנית), התשל״ד-1974ג י  התנגדו
ם בתוך ן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאי כ  בתכנית ו
דעה הזאת בעיתונות, להגיש ום שפורסמה ההו ם מהי י דשי  חו
ן ולבניה, ו עצה הארצית לתכנ ית במשרדי המו  התנגדות לתכנ
עותק למשרדי רושלים 91061, ו  משרד הפנים, ת־ד 6158, י
לבניה מחוז הדרום, במשרד ן ו ו  הועדה המחוזית לתכנ

 הפנים, רח׳ התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע 84100.

וה בתצהיר המאמת את  ההתנגדות תהיה מנומקת ותלו
נתן בפני עורך י ר י א מסתמכת: התצהי הן הי  העובדות שעלי

ן או אדם אתר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.  די

 י״ט בכסלו התשם״ד (14 בדצמבר 2003)

) עמימ קלעג־י ג ־ 6 9 מ 7 ח ) 

ה הארצית צ ע ו מ שב ראש ה ו  י
ה י לבנ ן ו ו  . — לתכנ

ני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, עמי 256.  2 די

 ג ק״ת התשל־ד, עמי 535.

ות, התשמ־ו-1985  לפי חוק העבירות המינהלי

יתן מכוח סעיף 5(ב) לחוק ו שנ  בתוקף סמכותי לפי צ
בדי , אני ממנה את עו ות, התשמ״ו-1985י  העבירות המינהלי
פו המפורטים להלן למפקתים לגבי י ב- ית תל־אבי רי  עי
 עבירות לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשג״ז-
רות ות בתקנות העבי נהלי רות מי  1997־, אשר נקבעו כעבי
/ ם י ת (קנם מיגהלי - עבירת נהיגה בחוף ה ו נהלי  המי
- ב י ב א ־ ל ית ת רי , שנעברו בתהומה של עי  התשס״א-2001ג

 יפו.

 שם העובד מם׳ זהות

057711970 
055248181 
056696776 

 שי יצחק
 מאיר יחזקאל
 יחזקאל עיבד

 סייח התשמ״י, עמי 31; י״פ התשם״ב, עמי 3332 (3330).
 סייח התשנ״ז, עמי 84.

 ק״ת התשס״א, עמי 1060.

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מחוזגת
ן  למחוז הצפו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  לפי חוק התכנ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו־90
י במשרדי הועדה , כ ן והבניה, התשכ״ה-1965י ו  לחוק התכנ
ן ובמשרד הפנים ו לבניה מחוז הצפ ן ו י  המתיזית לתכנ
י מם׳ 3 לתכנית מיתאר מחוזית מחיז ו נ  ירושלים, הופקד שי
ד שטחים לשמורות טבע וגנים עו י , תמ״מ 3/2 - י ן  הצפו

ים.  לאומי

ן ולבניה דנה בתכנית ו ת לתכנ עצה הארצי  המו
ולי ם א׳ בתמוז התשס״ג (ו בי ו  בישיבתה מס׳ 439, מי

.(2003 

ן ו  שטח התכנית: התכנית חלה בתתום מרתבי התכנ
ן ומעלה חרמון. ים: גולן, קצרי  המקומי

ן ו ; נפה: גולן: מרחבי תכנ ן  מקום התכנית: מחוז הצפו
 מקומיים: גולן, קצרין, מעלה חרמון.

די שטחים לשמורות עו י י  מטרת התכנית: מתן אפשרות ל
ן המקומיים: גולן, קצרין ו ם במרחבי התכנ י מי גנים לאו  טבע ו
ות אלו ל השטתים שנקבעו לתכלי ן וזאת נוסף ע  ומעלה תרמו

 בתמ־מ/2/ג - תוספת רמת הגולן.

ני אחר, ן או בכל פרט תכנו ן בקרקע, בבני י י נ  כל מעו
ן ועדה מקומית, כ ת ו י די התכנ  הרואה את עצמו נפגע על י
ל בתחום ן שלה כלו ו  או מהנדס ועדה מקומית, שמרהב התכנ
עד מקומי : רשות מקומית, לרבות ו ית או גובל אותו  התכנ
, שאזור 2 ות ת המקומי עצו  כאמור בסעיף 3 לפקודת המו
רי או בו ת או גובל אותו, גוף צי י ל בתחום התכנ ו  שיפוטה כל
ן ו ו התכנ עי שאישר לכך, דרך כלל, שר הפנים, לפי צ  מקצו
ן הגשת י ם לענ י עי ו מקצ ם. ו י רי בו  והבניה (קביעת גופים צי
רי ן ציבו י ש לו ענ שי , ו ג ות לתכנית), התשל״ד-974ו י  התנגדו
ן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, בתוך כ  בתכנית ו
דעה הזו בעיתונות, להגיש ום שפורסמה ההו ם מהי י דשי  הו
ן ולבניה, ו ת לתכנ עצה הארצי  התנגדות לתכנית במשרדי המו
רושלים 91061, ועותק למשרדי  משרד הפנים, ת״ד 6158, י
ן ולבניה מחוז צפון, קרית הממשלה, ו  הועדה המחוזית לתכנ
ת 17105; ההתנגדות תהיה מנומקת י ל  ת״ד 595, נצרת עי
א הן הי בדות שעלי וה בתצהיר המאמת את העו  ותלו
ן או אדם אחר נתן לפני עורך די י ר י  מסתמכת: התצהי

 שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

ן התשם־ד (8 ו באוקטובר 2003)  ב״ג בחשו

) עמרם קלעג־י ג ־ 6 9 מ 7 ח ) 

עצה הארצית שב ראש המו ו  י
ן ולבניה ו  לתכנ

 י סייח התשב־ה, עמי 307; התשנ״ה, עמי 450.

ני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  2 די

.53s ג ק״ת התשל״ד, עמי 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית כמתאר מחוזית
ז הדרום  למחו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  לפי חוק התכנ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו־90
, בי במשרדי הועדה ן והבניה, התשכ״ה-1965' ו  לחוק התכנ

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ה, עמי 450.

, י״ז בשבט התשם״ד, 9.2.2004 1835 7 1 z ם 5 מי ט הפרסו לקו  י



 גבריאל• נעמן
עצה המקומית שלומי  ראש המו

ושב ראש  אשר פרץ - י

 משה ביטון - חבר

 •ראובן מלכה - חבר

 י״ז בטבת התשם־ד (11 בינואר 2004)
 (חמ 3-265)

י זה עד לביטולו או עד למועד שבו נו  תוקפו של מי
, לפי המוקדם פו ב־י  יחדל המתמנה לכהן בעיריית תל־אבי

 שבהם.

 ב־ג בחשון התשס״ד (8ו בנובמבר ג200)

) רון חולדאי 5 ־ 1 9 2 מ ג ח < 

ו פ י ב- ית תל־אבי  ראש עירי

י בהרכב ועדת ערר נו  הודעה על שי

ות (ערר על קביעת ארנונה ות המקומי י  לפי חוק הרשו
 כללית), התשל״ו-1976

ות י  נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו
ות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976',  המקומי
עצת עיריית טירת הכרמל, בישיבתה מס׳ 735,  מינתה מו
ום כ׳ בכסלו התשס״ד (5ו בדצמבר 2003), את עו״ד ראובן  מי
ן החוק ושב ראש ועדת הערר לעני  בינר, ת״ז 73028130, לי
ם גבאי, ת״ז 48175541, י את חי ן גרינברג ו  האמור, במקום דורו
, עו״ד ליאורה אוחנה, ת״ז 2 בי  לממלא מקום במקום יעקב טו
 024894735, לחברת הועדה במקום טוביה ציבוטרו ואת עו״ד

 נעמי גרטופסקי, ת״ז 2ו8036ו03, לחברת הועדה.

, יתוקן לפי זה. י ועדת הערר5 ו נ  מי

 י״ב בטבת התשס״ד (6 בינואר 2004)

) אריה פרגיין ג ־ 2 6 מ 5 ח ) 

ית טירת הכרמל רי  ראש עי
 י ס״ח התשל־ו, עמי 252.

 2 י״פ התשם״ג, עמי 2597.

 3 י״פ התש״ס, עמי 150.

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-965ד

ם י ל ש ו ר ז י  מחו

ן מקומי ירושלים ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
ן ו ן ולבניה ירושלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ו  לתכנ
תאי מקומית מס׳  ולבניה מחוז ירושלים מופקדת ״תכנית מי

 מק/4622א״.

לים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳  השטחים הכלו
 גבעת רם, קמפוס האוניברסיטה העברית - גוש 30335,
 חלקות 11, 13, 18, 19, 25: גוש 30336, חלקה 75: מגרשים 3

 ו־8 לפי תכנית 4622.

 עיקרי הוראות התכנית: התרת העברה של שטחי בניה
 מרביים ממגרש 8 למגרש 3, בלי לשנות את סך כל שטחי

 הבניה המרביים המאושרים למגרשים האלה גם יחד.

ן בתכניה, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  בל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנו

 ביטול הברזה על אזורים נגועים במחלת
 הניוקםל

ים [נוסח חדש],  לפי פקודת מתלות בעלי חי
 התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
ים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985', אני מבטל את ההכרזה2  חי

 על האזורים הנגועים במחלת הניוקסל.

 י״א בשבט התשס״ד (3 בפברואר 2004)

< עודד גיר 3 ־ 1 2 מ 6 ח ) 

 מנהל השירותים הוטרינריים
 סייח התשמ״ה, עמי 84.

 י״פ התשס״ד, עמי 1586.

י ועדת ערר (מס׳ 1) נו  הודעה על מי

ות (ערר על קביעת ארנונה יות המקומי  לפי חוק הרשו
 כללית), התשל״ו-976ו

ות י  נמסרת בזה הודעה בי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו
, '  המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-976ו
ם י״ב בטבת ו מי בישיבתה מי  מינתה המועצה המקומית שלו
ן 03/04),  התשס״ד (6 בינואר 2004) (ישיבת מליאה מן המני
ן החוק ים להלן לועדת ערר לעני י ו  את האנשים המנ

 האמור:

ושב ראש  שמואל לפידות - י

 חיים אליאש - חבר

 אושרת שלו (בן זקן) - חברה

ו בינואר 2004) ו  י״ז בטבת התשס״ד (
 גבריאל נעמן (חמ 3-265)

 ראש המועצה המקומית שלומי
 סייח התשל־ו. עמי 252.

י ועדת ערר (מם׳ 2)  הודעה על מינו

ות (ערר על קביעת ארנונה יות המקומי  לפי חוק הרשו
 כללית), התשל״ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק •הרשויות
, '  המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-976ו
ום י״ב בטבת  מינתה המיעצה המקומית שלומי בישיבתה מי
ן 03/04). י  התשס״ד (6 בינואר 2004) (ישיבת מליאה מן המנ
ן החוק ים להלן לועדת ערר לעני י ו  את האנשים המנ

 האמור:

 סייח התשל״ו, עמי 252.

מים 5271, י״ז בשבט התשם״ד, 9.2.2004 לקוט הפרסו  1836 י



ן המבנים וזאת על ו  עיקרי הוראות התכנית: שיפור תכנ
ים בשיעור של 16% משטח כל קרי  ידי: א) תוספת שטחים עי
 חלקה, שאותם ניתן לקבל כהקלה מהתכנית הראשית: ב)
דות ור עד 21 יתי ת הדי דו חי  מתן אפשרות להגדלת מספר י
: ד) מתן אפשרות ן צדי י בקו בני ו נ  דיור בכל חלקה׳, ג) שי

 לתוספת 2 קומות.

ן בתכנית ללא תשלום, במשרדי י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
ת ן 68, תל אביב, בימים ובשעו ו רי נהל ההנדסה, שד׳ בן גו  מי
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. בל מעו  שהמשרדים האמו
ל ו נפגע ע י אחר הרואה את עצמ נ ו  בבנין או בכל פרט תכנ
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק, כ די התכנית, ו  י
דעה זו בעיתונים, ם פרסום הו ו ם מי י דשי  רשאי, בתוך חו

עדה המקומית האמורה.  להגיש התנגדות במשרדי הו

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

נואר 2004)  י״ח בטבת התשס־ד (12 בי
 דורון ספיד

ושב ראש 1עדת המשנה  י
ו פ י - ב לבניה תל־אבי ן ו ו  לתכנ

ן מקומי רמת גן ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאד מפורטת
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
עדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו
ן ולבניה רמת גן מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מסי ו  לתכנ
י לתכנית מיתאר רג/817 ובהתאם ו נ  רג/מק/14ג1״, שי

 לתכנית מיתאר רג/40ג.

ם בתכנית ומקומם: רמת גן, רת׳ רמז 2 י ל ו  השטחים הכל
 פינת רח׳ גרנד1ס - ג1ש 6157, חלקה 233: גבולות התבנית;
ן - רח׳ גרנדום, בדרום - חלקה 234 בגוש 6157 - רח׳  בצפו
 רמז 4, במערב - חלקה 232 בגוש 6157, במזרח - רח׳

 רמז.

. י בקו בנין צדדי ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י י ע ן רשאי ל י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעו
ו נפגע על ני אחר הרואה את עצמ ו ן או בכל פרט תכנ  בבני
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התבנית, ו  י
ם פרסומה של ו ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
נים, למשרדי ן הפרסומים בעיתו  ההודעה המאותרת בי
לבניה רמת גן, אגף ההנדסה, רח׳ ן ו ו  הועדה המקומית לתכנ
א את העתק י מצ  המעגל 26, טל־ 03-6753394. המתנגד י
לבניה מחוז תל ן ו ו  התנגדותו למשרדי הועדה המתוזית לתכנ

 אביב, רח־ אחד העם 9, מגדל שלום, תל אביב 61290.

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

ן מקומי רמת גן ו  מרחב תכנ

ר תכנית מקומית  הודעה בדבר אישו
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דן 1 לחוק התכנ
, בדבר אישור ״תכנית מיתאר  והבניה, התשכ״ה-965ו

י התכנית, ובן כל. הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, ד  י
ם פרסומה של ו ם מי י דשי  רשאי להגיש התנגדות בתוך חו
דעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי  ההו
ן ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ו עדה המקומית לתכנ  הו
א את העתק י צ מ  קומה 4, טל• 02-6296811. המתנגד י
ן ולבניה ו עדה המתוזית לתכנ מצא למשרדי הו ו  ההתנגדות י
ן המלכה ו, ירושלים, טלי ו י מצ ו  מחוז ירושלים, רח׳ של

.02-6290203 

ן אלא אם כן דו לא תי ית לא תתק?ל ו  התנגדות לתכנ
י תצהיר המאמת את ו ו י בל גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי בדו  העו

ם רושלי ן מקומי י ו  מרחב תכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  הודעה בדבד אישו

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ר ״תכנית מיתאר  והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישו
י מם׳ 4/02 לתכנית במ/3457א. ו נ  מקומית מם׳ מק/8825״, שי

ם בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית לי ו  השטחים הכל
 חנינה - גוש 30614, חלקה 240.

י הבנין ו י בקו ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
וחים מ־6 מ׳ ל־3 מ׳ די הקטנת מרו  המאושרים בשטח על י
יות הבניה המאושרות בשטח: ב) קביעת י בזכו ו נ  ללא שי
 תנאים למתן היתר בניה בשטח•, ג) קביעת הוראות בדבר

 חלוקה חדשה.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התכנ  הו
 5191, התשם״ג, עבר 2643.

עדה המקומית ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ
כן כר ספרא ו, טלי 02-6297653, ו ה ירושלים, כי י לבנ ן ו ו נ  לתכ
לבניה מחוז ירושלים, רח׳ ן ו ו  במשרדי הועדה המחוזית לתכנ
ן י י נ ל מעו כ ן המלכה 1, ירושלים, טל׳ 02-6290222, ו ו י מצ ו  של
ן בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י י ע  רשאי ל

 פתוחים לקהל.

 כ׳ בטבת התשם־ד (14 בינואר 2004)
 יהושע פולק

ושב ראש ועדת המשנה המקומית  י
ם רושלי ן ולבניה י ו  לתכנ

ב ז תל־אבי ו ח  מ

ו פ י ב- ן מקומי תל־אבי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ן ו  ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנ
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר הפקדת ״תכנית מפורטת מם׳
י מם׳ 1 לשנת 2003 של תכנית מפורטת ו נ  תא/מק/3470־, שי
י מסי 1 לשנת 2003 של תכנית מפורטת 2204א. ו נ שי  2204 ו

, רח׳ פו י ב- ם בתכנית ומקומם: תל־אבי י ל ו  השטחים הכל
 קהילת ורשה 17-15 - גוש 6636, חלקות 219, 221; גבולות
ן - חלקה 495 בגוש  התבנית: במערב - רח׳ יעקב מרק, בצפו
 6636, במזרח - חלקות 218, 220 ו־465 בגוש 6636, בדרום -

 חלקות דרך מם׳ 466 בגוש 6636.

ם ו527, י־ז בשבט התשם״ד, 9.2.2004 1837 מי ט הפרסו לקו  י



א את הז$תק התנגדותו למשרדי הועדה י מצ  ד04דג. המתנגד י
ן ולבניה מחוז חיפה, רח׳ הפלי״ם 15, חיפה ו  המחוזית לתכנ

 048 ו3, טלי 04-8653448.

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת.  העובדות שעליהן הי

 י״ח בטבת התשס״ד (12 בינואר 2004)
 יונה יהב

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה חיפה ו  לתכנ

ן מקומי חדרה ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
ן ו ן ולבניה חדרה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ  לתכנו
 ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ חד/מק/

י לתכנעת חד/1, חד/9ו וחד/מק/256ו. ו נ  1290״, שי

ן לים בתכנית ומקומם: חדרה, מצפו  השטחים הכלו
דות - גוש 10054,  מערב לצומת בביש 4 ורח׳ ארבע האגו

 חלקה 21 בשלמותה, ח״ח 9ו.

י ק1 בנין. ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי

ן בתכנית, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנו
ן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התכנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. למשרדי
ן ולבניה חדרה, רח׳ הלל יפה 9,  הועדה המקומית לתכנו
מצא למשרדי ו  חדרה, טל׳ 6303728- 04. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז חיפה, יחי פלי״ס 15,  הועדה המחוזית לתכנו

 חיפה, טל׳ 04-8616205.

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת.  העובדות שעליהן הי

ן מקומי חדרה ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה:  והבניה, התשכ״ה-965ז, בדבר אישור תכני

י לתכנית חד/ ו נ  (ו) ״תכנית מפורטת מסי חד/מק/988ג״, שי
 במ/988 עדיפה על תכנית חד/מק/988ב.

ם בתכנית ומקומם: חדרה - גוש לי  השטחים הכלו
 10049, חלקה 308 בשלמותה.

י חליקת שטחי הבניה ו נ  עיקרי הוראית התכנית: א) שי
 המותרים בלי לשנות את סך כל השטח (עיקרי +
ור מ־ 221 דות הדי  שירות) המותר: ב) הגדלת מספר יחי
 יח״ד ל־265 יח״ד ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות
י בשטחי שירות: ג) איחוד וחלוקת נו ללא שי ות ו  עיקרי
י גובה המבנים באזור מגורים ד־ ל־9 ו נ  מגרשים: ד) שי

ות רג/340, רג/340/ג, י י לתכנ ו נ  מקומית ממי רג/מק/299ז״, שי
 רג/340/ג/1, רג/340/ג/3 ורג/מק/340/ג/9.

לים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח׳ הרצל  השטחים הכלו
ן - חלקה  40 - גוש 6126, חלקה 84:: גבולות התכנית: בצפו
 26 בגוש 26ו6, בררום - חלקה 579 בגוש 6126, במערב -

 רח׳ הרצל, במזרח - חלקה 86 בגוש 26ו6.

י חלוקת שטחי הבניה ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
לל  המותרים בתכנית אחת בלי לשנות את סך כל השטח הכו
 המותר לבניה בתבנית, בלומר המרת שטחי הבניה ממסחר
אה צי י מספר הקומות מ־3 קומות + חדרי י ו נ  למגורים: ב) שי
אה לגג מעל י צ  לגג מעל חזית מסחרית ל־5 קומות + חדרי י
י נו י של הוראות לפי תבנית בדבר בי נו  קומת כניסה: ג) שי
י גובה קומת הכניסה וקומת ו נ ב אדריכליים: 1) שי צו  או עי
ן פי אה לגג, או לחלו צי  המרתף: 2) יהיה אפשר לבנות חדרי י
י מספר יח׳׳ד מ־9 ו נ  עד 2 דירות נוספות בקומת הגג: ד) שי
 יח״ד לסך הכל כ־5ו יח״ד ללא תוספת שטחים עיקריים; ה)
ו לפי תכנית רג/340 על הי ים י  זכויות הבניה לשטחים עיקרי

 בל תיקוניה בתוספת של 16% בהקלה.

נים ביום  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 28.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5227, התשס״ג, עמי 4195.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ן ו כן במשרדי הועדה המחוזית לתכנ ן ולבניה רמת גן ו  לתכנו
ן בה בימים י ן רשאי לעי י י נ כל מעו  ולבניה מחוז תל אביב ו

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י׳ בטבת התשס״ד (4 בינואר 2004)
 צבי בר

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה רמת גן ו  לתכנ

פה ז חי  מחו

ן מקומי. חיפה  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ה המקומית ד ע ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי -
ן ו ן ולבניה חיפה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ  לתכנו
 ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

י לתכנית חפ/246ו. ו נ  חפ/מק/246ויב״. שי

לים בתכנית ומקומם: חיפה, אחוזה, בית  השטח ־ם הכלו
די רח׳ תל מאנה - גוש  חולים כרמל, השטח המוקף על י

 מוסדר 10779, חלקות 65, 67 בשלמותן, ח״ח 68.

י בקו בנין. ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי

ן בתכנית, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הריאה את עצמו נפגע על  בבנין או בנ:ל פרט תכנו
כן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, די התבניר., ו  י
ם מיום פרסומה של י  רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשי
ן י  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. ניתן לעי
ן העיר ברח׳ ביאליק 3, ו  בתכנית במשרדי המחלקה לתכנ
ות בדואר: הועדה המקומית י  חיפה. המען למשלוח התנגדו
ן ולבניה חיפה, ת״ד 4811, רח׳ חסן שוקרי 14, חיפה ו  לתכנ

ט הפרסומים 5271, י״ז בשבט התשם״ד, 9.2.2004 לקו  1838 י



ן ולבניה מחוז חיפה, משרד ו  למשרדי הועדה המחוזית לתכנ
 הפנים, רח׳ פלי״ם 5 ו, חיפה, טל׳ 04-8633333.

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

 ה׳ בטבת התשס״ד (0ג בדצמבר 2003)
 יעקב פרץ

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה קרית אתא ו  לתכנ

ן מקומי חוף הכרמל ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תשריט חלוקה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנ
עדה המקומית , כי במשרדי הו  והבניה, התשב״ה-965ו
עדה המחוזית ן ולבניה חוף הכרמל ובמשרדי הו ו  לתכנ
/ ן ולבניה מחוז חיפה מופקד ״תשריט חלוקה מם׳ חכ ו  לתכנ

 מק/48ו/ט״.

ם בתבנית ומקומם: בת שלמה - גוש לי ו  השטחים הכל
 11799, חלקות 47, 52, 56-54, 69 בשלמותן.

ד וחלוקה חו  עיקרי הוראות התכנית: תכנית אי
 בהסכמת בעלים.

ן בתכנית, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו
ו נפגע על ני אתר הרואה את עצמ ו  בבנין או בכל פרט תכנ
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התכנית, ו  י
ם פרסומה של ו ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
ן ולבניה חוף הכרמל, ד״נ חוף ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא למשרדי ו  הכרמל, טלי נו362ו04-8. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי ו  הועדה המחוזית לתכנ

 11, חיפה, טלי 04-8616248.

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי בדות שעלי  העו

 י״ח באל1ל התשם״ג (15 בספטמבר 2003)
 אריה שמח1ני

עדה המקומית ושב ראש הו  י
ן ולבניה הוף הכרמל ו  לתכנ

ן מקומי מורדות הכרמל ו  מרחב תכנ

ר תבנית מיתאד מקומית שו  הודעה בדבר אי
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

ות מכ/325 וג/289. י י לתכנ ו נ  מקומית מס׳ מכ/מק/648״, שי

ן ם בתכנית ומקימם: עתלית, בצפו י ל ו  השטחים הכל
נת ן לשכו מצפו ש הכניסה לעתלית ו  עתלית, ממערב לכבי

 הגורן - גוש 10534, ח״ח 7, 55; מגרשים 150-136.

נימלי י גודל מגרש מי ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
 לבית דו־משפתתי ל־500 מ״ר במקום 750 מ״ר באמור בסעיף
יות הבניה המותרות. י בזכו ו נ  8.1 בתכנית מכ/325, ללא שי

ת לגג: ה) העברת זכוי1ת בניה ו א י צ  קומות קרקע + י
ת גג משטת בניני ציבור ו י על ים ו  בשטחים עיקרי
י גודל מגרש ו נ  ומגורים ב׳ לאזור מגורים ד: ו) שי

י חלוקת המגרשים. ו נ נימלי באזור מגורים ב׳: ז) שי  מי

ום נות בי  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 24.8.2001 ובילקוט הפרסומים 5022, התשס״ב.

ות חד/ י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מם׳ תד/מק/282ו״, שי
 1, חד/19, חד/809, חד/947, מבטלת את תכנית חד/מק/

.1256 

ן ם בתכנית ומק1מם: חדרה, מצפו לי ו  השטחים הכל
שן (דרך מם׳ 4) ב הי פה-תל־אבי מת כביש חי  מערב לצו
 ורח־ ארבע אגודות - גוש 10054, חלקות 19, 21

 בשלמותן, ח״ח 110.

ד וחלוקה מחדש חו  עיקרי הוראות התבנית: א) אי
לל של כל ו י בשטח הכ ו נ  בהסכמת הבעלים, ללא שי
י קו ו נ ואי מאושר: ג) שי ד קרקע; ב) הרחבת דרך בתו ו ע י  י
די ביטול קומת י הוראות בנושא בינוי, על י ו נ  בנין: ד) שי
ות  מרתף ותוספת 2 קומות מעל המותר בתכני

 המאושרות: ה) תוספת של 16% במסגרת הקלה.

נות ביום דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו
 28.3.2003 ובילקוט הפרסומים 78ו5, התשס״ג.

ת האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית ו י  התכנ
ן ולבניה חדרה, רת׳ הלל יפה 9, טל׳ 04-6303728 ו  לתכנ
ן ולבניה מחוז חיפה, רדו׳ ו  ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנ
ן י ן רשאי לעי י י נ ל מעו כ  פלי־ם 15, חיפה, טלי 04-8616205, ו

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ד־ בטבת התשס״ד (29 בדצמבר 2003)
 ישראל סדן

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה חדרה ו  לתכנ

ן מקומי קרית אתא ו  מרחב תכנ

דעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת  הו

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
, כי במשרדי הועדה המקומית  1הבניה, התשכ״ה-965ו
ן ו לבניה קרית אתא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ן ו ו  לתכנ
לבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ כ/מק/432״,  ו

ת כ/150. י י לתכנ ו נ  שי

ם בתכנית ומקומם: קרית אתא, קרית לי ו  השטחים הכל
יצחק בן צבי - גוש  בנימין, פינת הרחובות טשרניחובסקי ו

 11037, ח״ח 116: גוש 11039, חלקה 6, ח״ח 86.

 עיקרי הוראות התכנית: מתן הוראנת בניה לבניה
 חדשה.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו ן או בכל פרט תכנ  בבני
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התכנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדווז בתוך 60 י
ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי  ההודעה המאוחרת בי
לבניה קרית אתא, כיכר העיריה, ן ו ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא ו  קרית אתא, טלי 04-8478420. העתק ההתנגדות י

ם 5271, י״ז בשבט התשם״ד, 9.2.2004 1839 מי ט הפרסו לקו  י



ן בתכניות, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ן או בכל פרט תכנו י  כבנ
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי כ י תכנית, ו ר  י
דעה ום פרסומה של ההו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
יסדים 52. זכרון ן ולבניה שומרון, רח׳ המי  המקומית לתכנו
מצא למשרדי הועדה המחוזית ו  יעקב. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15/ב, חיפה, טל׳ ו  לתכנ

.04-8616252 

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

 י״ב בטבת התשס״ד (6 בינואר 2004)
 איתמר בר־עזר

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ן ולבניה שומרו ו  לתכנ

ז המרכז  מחו

ן מקומי אלעד ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
ן ו ן ולבניה אלעד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ו  לתכנ
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס־ אלי.מק/

י לתכנית גז/95ו/6. ו נ  11/6/195״, שי

ם בתכנית ומקומם: אלעד - גוש לי  השטחים הכלו
 5758, חלקות 45, 46 בשלמותן: מגרשים 67 י ־68 בשלמותם

 מתבנית גז/6/195.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקטנת קו בנין צדדי מ־4
 מ׳ ל־2 מי: ב) הקטנת קו בנין אחורי מ־5 מ׳ ל־2 מי.

ן בתכנית, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנו
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק כ די התכנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
ן ולבניה אלעד, רח׳ יהודה הנשיא 1,  הועדה המקומית לתכנו
מצא למשרדי ו  אלעד, טל׳ 03-9078129. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,  הועדה המחוזית לתכנו

 רמלה, טלי 08-9788444.

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת.  העובדות שעליהן הי

 ז׳ בטבת התשס״ד (ו בינואר 2004)
ריאל קריס&ל  צו

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה אלעד  לתכנו

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5157, התשס״ג, עמי 1441.

 התכגית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
כן במשרדי הועדה ן ולבניה מורדות הכרמל, ו  לתכנו
ן רשאי י י נ כל מעו ן ולבניה מחוז חיפה, ו ו  המחוזית לתכנ
ן בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים י  לעי

 לקהל.

 י״ח בטבת התשס״ר (2 ו בינואר 2004)
ואל מוזם  י

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה מורדות הכרמל ו  לתכנ

ן ן מקומי שומרו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
ן ו ן ולבניה שומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ו  לתכנ

 ולבניה מחוז חיפה מופקדות תבניות אלה:

י ו נ  (1) ״תכניה מיתאר מקומית מסי ש/מק/501/ד״, שי
ות ש/11, ש/501 וש/מק/501/א.  לתכני

ם בתכנית ומקומם: זכרון יעקב - גוש לי  השטחים הכלו
 11309, חלקה 179 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין.

י ו נ  >2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ש/מק/036ו״, שי
 לתכנית ש/ 391.

ם בתכנית ומקומם: פרדים - גוש לי  השטחים הכלו
 11286׳, חלקה 49 בשלמותה, ח״ח 91.

 עיקר־ הורא1ת התכנית: א) הגדלת שטח ציבורי: ב)
ר וחלוקה בהסכמת הבעלים.  איחו

י ו נ ו״, שי  (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ש/מק/57ו
ות ש/730 וש/מק/733.  לתכנית ש/356 ובהתאם לתכני

ם בתכנית ומקומם: ג׳סר א-זרקא - לי  השטחים הכלו
 גוש 10399, חלקה 92 בשלמ1תה: מגרשים 92/1, 92/2, 3/

 92, 92/4. 92/5 ו־92/6 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה ללא הסכמת
י בנין. ו  הבעלים: ב) הקטנת קו

י ו נ  (4) ״תבנית מיתאר מקומית מסי ש/מק/1158־, שי
ות ש/730 וש/מק/33ד. י  לתכנית ש/356 ובהתאם לתכנ

ם בתבנית ומקומם: גיסר א-זרקא - לי  השטחים הכלו
 גוש 10398, ח״ח 33ו: מגרשים 133/3 1־33/4ו

 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמת
 הבעלים: ב) הקטנת קו בנין.

י ו נ  (5) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ש/מק/170ו״. שי
. ות ש/17 וש/8ו  לתכנית ש/205, בכפוף לתכני

ם בתבנית ומקומם: פרדס־חנה-כרכור לי  השטחים הכלו
- גוש 10073, חלקה 44 בשלמות.

דות דיור: ב)  עיקרי הוראות התבנית: א) תוספת שתי יחי
 ניוד שטחי בניה: ג) הקטנת שטח מגרש מינימלי.
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ן בה בימים ובשעות שהמשרדים י י ן רשאי לע י י נ  מעו
 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ח בטבת התשס״ד (12 בינואר 2004)
 יהודה p חמו

עדה המקומית ושב ראש הו  י
ן ולבניה כפר סבא ו  לתכנ

ן מקומי נתניה ו  מרתב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנ
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
ן ו ן ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ו  לתכנ
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳

ות נת/100/ש/1 ונת/4/347. י י לתכנ ו נ  נת/מק/25/700״, שי

ם בתכנית ומקומם: נתניה, שכ׳ רמת לי ו  השטתים הכל
 אפרים, רח׳ ניל״י 5 - גוש 8233, ח״ח 349, 364.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת שטחים עיקריים: ב)
וד שטחים מעיקרי י י בנין: ד) נ ו  תוספת קומה: ג) הקטנת קו

 לשירות: ה) קביעת מבנים להריסה.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י י ע ן רשאי ל י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ ו רים פתוחים לקהל. כל מע  שהמשרדים האמו
ו נפגע על ני אחר הרואה את עצמ ו ן או בכל פרט תכנ י  כבנ
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התכנית, ו  י
ם פרסומה של ו ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי  ההודעה המאוחרת בי
לבניה נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה. ן ו ו  הועדה המקומית לתכנ
ן ו זית לתכנ מצא למשרדי הועדה המחו ו  העתק ההתנגדות י
 ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 9788444-

.08 

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

ן התשס״ד (23 בנובמבר 2003)  כ־ח בחשו
ן שר  שמעו

עדת המשנה ושב ראש ו  י
לבניה נתניה ן ו ו  לתכנ

ן מקומי נתניה ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
עדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו
ן ו ן ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ו  לתכנ
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
נת/ ת נת/3/348, נת/3/348/א ו ו י י לתכנ ו נ  נת/מק/6/760ו״, שי

.7/400 

ם בתכנית ומקומם: נתניה, אזור לי ו  השטחים הכל
 התעשיה, קרית אליעזר, רח׳ דגניה, דרך 6 - גוש 8235,

 חלקות 74 , 75 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איתור תלקות בהסכמת
י בנין: ג) הריסת מבנים ו י וקביעת קו ו נ  הבעלים: ב) שי

 קיימים.

ד הו ן מקומי י ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תבנית
 מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעה על הפקדת
ום נים בי  ״תכנית מפורטת מס׳ יד/מק/5029״, שפורסמה בעיתו
י כ  14.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5227, התשס־ג, עמי 4197, ו
ן והבניה, התשכ״ה-965ו, ו נ  בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ
ד מופקדת הו ן ולבניה י ו  במשרדי הועדה המקומית לתכנ
י לתכנית יד/6107. ו נ  ״תכנית מפורטת מס׳ יד/מק/5029־, שי

ד - גוש 6727, הו ם בתכנית ומקומם: י לי  השטחים הכלו
 חלקה 97 בשלמותה, ח״ח 285: מגרשים 9-7 בשלמותם

ת יד/6107. י  מתכנ

יות י בנין, בזכו ו י בקו ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
 בניה, בהוראות בניה והרחבת דרך גובלת.

ן בתכנית, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ ל מעו  כ
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו ן או בכל פרט תכנ  בבני
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התכנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי  ההו
ן ולבניה יהוד, רח׳ מרבד הקסמים 3, ו עדה המקומית לתכנ  הו
מצא למשרדי ו  יהוד, טלי 03-5391282. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מתוז המרכז, •שד׳ הרצל 84, ו  הועדה המחוזית לתכנ

 רמלה, טל׳ 70ו9270 - 08.

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. הן הי בדות שעלי  העו

 ד׳ בטבת התשס־ד (29 בדצמבר 2003)
וסי בן דוד  י

ושב ראש הועדה המקומית  י
ד הו ן ולבניה י ו  לתכנ

ן מקומי כפר סבא ו  מרחב תכנ

ר תבנית מיתאר  הודעה בדבר אישו

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

 בם/מק/1/225/א״.

ם בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח׳ לי ו  השטתים הכל
ם 17 ורח׳ פיארברג 1 - גוש 6428, חלקות 82, 2ו4 לי  המעפי

 בשלמות.

די קרקע עו י י  עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה ל
: ג) קביעת קו בנין. י נו נים: ב) קביעת בי  שו

נות ביום דעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתו  הו
 5.9.2003 ובילקוט הפרסומים 5227. התשס״ג, עמי 4197.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה כפר סבא, רח׳ 1יצמן 137, כפר סבא, ו  לתכנ
ן ולבניה ו עדה המחוזית לתכנ  טל• 7649177 - 09, ובמשרדי הו
כל  מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה, טלי 08-9270170, ו

ו 8 4 ם 5271, י״ז בשבט התשס״ד, 9.2.2004 ו מי ט הפרסו לקו  י



ן לאחור מ ־6 מ׳ י קו בני ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
י קו בנין לצד מ־4 מ ל־0 ו נ  ל־0 מ׳ בעבור סבכה: ב) שי

 מ׳ בעבור״םככה.

ות י י לתכנ ו נ  (5) ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/27/1272״, שי
 פת/272ו/ו ופת/2000.

ם בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳ לי  השטחים הכלו
 דוד רמז 54 - גוש 6322, ח״ח 73: גוש 6328, ח״ח 154.

י בגין ליחידת דיור. ו  עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו
 הקטנת קו בנין דרומי מ־4 מ׳ ל־0 מ׳ וקו בנין מזרחי

 מ־6 מ׳ ל־0 מי.

ות י י לתכנ ו נ  (6) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/2006/ד״, שי
 פת/2000, פת/במ/2006 ופת/מק/25/2000.

ם בתכנית ומקומם: פתח תקוה, בפר לי  השטחים הכלו
 גנים ג׳ - גוש 6ו67, ח״ח 26-24, 29.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש ללא
 הסכמת בעלים: ב) הגדלת מספר יח״ד מ־20 יחיד ל־24
 יח״ד, ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות
י בינוי: ו נ  כפי שנקבעו בתכנית פת/במ/2006: ג) שי
 תוספת 2 קומות, מ־5 קומות ע״ע ל־7 קומות ע״ע: ד)
י קו בנין ובינוי: ביטול קיר משותף וקביעת קו בנין ו נ  שי

 בין הבנינים.

ן בתכניות, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  בל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק. רשאי כ די תבנית, ו  י
ום פרסומה של ההודעה ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
ן ולבניה פחח תקוה, רח׳ העליה השניה 1, ו  המקומית לתכנ
ומצא  פתח תקוה, טל׳ 03-9052286. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז המרכז, רח׳ ו  למשרדי הועדה המחוזית לתכנ

 הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 08-9788444.

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

ן מקומי פתח תקוה  מרחב תכנו

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף •117 לחוק התכנ

ות אלה  והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור תכני

ות י להבני נו  (1) ״תבנית מיתאר מסי פת/מק/0ו2ו/46״, שי
 פת/14/2000, פת/2000, פת/2000/א ופת/1210׳,4.

ם בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳ לי  השטחים הכלו
ן 22 - גוש 6379, חלקה 36 ו בשלמותה.  אושיסקי

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יחידות דיור
 מ־7 יח״ד (מ־8 יח״ד בהקלה) ל־9 יח״ד (שטח עיקרי
 ממוצע לדירה 79.5 מ״ר), ללא הגדלת סך כל השטחים
י קו בנין לצד לקומות אי-ד׳, ו נ  למטרות עיקריות: ב) שי
י קו ו נ  מ־4 מי ל־3.6 מ׳ ולקומה ה׳ מ־5 מ׳ ל־4.5 מי: ג) שי
נות לקומות אי-די מ־4 ן חלו  בנין לצד מזרח בקטע שאי
 מ׳ ל־2.7 מי, לקומה ה׳ ולקומת גג מ־6-5 מ׳ ל־2.7 מי: ד)
ן בו חלונות לקומה י קו בנין לצד מערב בקטע שאי ו נ  שי

ן בתכנית, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י  כל מע־ני
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנו
די התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ז לחוק,  י
ום פרסומה של  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מי
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
ן ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה. ו  הועדה המקומית לתכנ
ן ו ומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנ  העתק ההתנגדות י
 ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה, טלי 9788444-

.08 

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

הן היא מסתמכת.  העובדות שעלי

 י״ג בטבת ההשם״ד (7 בינואר 2004)
 מרים פיירבדג

ושבת ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה נתניה  לתכנו

ן מקומי פתח תקוה  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תכניות כמתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
ן ן ולבניה פתח הקוה ובמשרדי הועדה המחוזית לחבנו ו  לתכנ

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תבניות אלה:

ות י י לתכנ ו נ  (ו) ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/9ד24/1״, שי
 פת/79ו/1/10 ופת/2000.

לים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, שכ׳  השטחים הכלו
 נוה עוז, רח׳ חיים הלל 7 - גוש 6372, ח״ח 4, 105:

 מגרש 74 בשלמותו.

ד וחלוקה של מגרש ללא  עיקרי הוי־אות התכנית: איחו
יעודים. י בשטחי הי ו נ ללא שי  הסכמה הבעלים ו

וח י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/6/573ז״, שי
 פת/2000 ופת/8/573.

לים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳  השטחים הכלו
ו  הרצל 12 ורח׳ סמילנסקי - גוש 6382, חלקה ו

 בשלמותה.

ד וחלוקה מחדש בהסכמת  עיקרי הוראות התבנית: איחו
דים או הבניה עו י י בשטחי הי נו  בעלים, ללא שי

 המותרים בתכניה.

ות י לתכני ו נ ו2ו/36״, שי ו  (3) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/
 2000 ופת/מק/52/1211.

לים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳  השטחים הכלו
ן 54 - גוש 6405, חלקה 71 בשלמותה. ולפסו  ו

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מספר יח״ד מ־6 יח״ד (7
 יח״ד בהקלה) ל־8 יח״ד, ללא הגדלת סך כל השטחים

 למטרות עיקריות.

ות י לתכני ו נ  (4) ״תכנית מיתאר מם׳ פת/מק׳,79/1232״. שי
 פת/232ו ופח/2000.

לים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳  השטחים הכלו
נאי 24 - גוש 6354, חלקה 163 בשלמותה.  אלכסנדר י

ם 5271, י״ז בשבט התשם״ד, 9.2.2004 מי לקוט הפרסו  1842 י



ן י ן מקומי ראש הע ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבגית מיתאד מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
, כי במשרדי הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-965ו
ן ו עדה המחוזית לתכנ ן ובמשרדי הו י ן ולבניה ראש הע ו  לתכנ
לבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי  ו

ות אפ/199 ואפ/2000. י י לתכנ ו נ  רנ/מק/ו9״, שי

ם בתכנית ומקומם: ראש העין, אזור לי ו  השטחים הכל
 התעשיה הישן, רח׳ העבודה - גוש 4252, חלקות 67, 68

 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איתוד של מגרשים
ד עו י ל י לל של כ ו י בשטח הכ ו נ  בהסכמת הבעלים, ללא שי
יות : ג) העברת זכו צדדי ן אחורי ו י בקו בני ו נ  קרקע: ב) שי
ן שניתן י  מקומה לקומה ער 10% משטח המגרש, כל ענ

 לבקשו כהקלה.

ן בתכנית, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ו נפגע על ני אחר הרואה את עצמ ו ן או בכל פרט תכנ י  כבנ
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התבנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
לה 21. ן ולבניה ראש העין. רח׳ שי ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא ו ן, טל׳ 03-9007289. העתק ההתנגדות י  ראש העי
ן ולבניה מחוז המרכז, רח׳ ו  למשרדי הועדה המחוזית לתכנ

 הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 08-9788444.

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

ן ן מקומי ראש העי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנ

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רנ/מק/50״, שי
 אפ/2000.

ם בתכנית ומקומם: ראש העין, רח׳ לי  השטחים הכלו
י פינת רח׳ צה־ל - גוש 4274. ח״ח 40: מגרש ו דה הל הו  י

.  2 בשלמותו

ת דיור: דו חי  עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר י
 ב) הגדלת מספר קומות: ג) הגדלת שטחים למטרית

ן קדמי למרפסות. י קו בני ו נ  עיקריות: ד) שי

ום נות בי  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 16.4.2003 ובילקוט הפרסומים 93ו5, התשס״ג, עמי

.2734 

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מסי רנ׳מק/55י.

, רח׳ גיון ן ם בתכנית ומקומם: ראש העי לי ו  השטחים הכל
 קנדי 23 - גוש 4272, חלקה 53 בשלמותה: מגרש 2י׳2

 בשלמותו.

י ו נ  ה׳ מ־5 מי ל־3.6 מי, לחדר גג מ־6 מ׳ ל־3.6 מי: ה) שי
ים ן הקי י  קו בנין לחזית מ־5 מ׳ ל־3.45 מ׳ לפי הבנ
י קו בנין ו נ י קו בגין לחדרי גג: ז) שי ו נ  ממזרח: ו) שי

 אחורי מ־6 מ׳ ל־5.4 מ׳ לקומה הי; ח) מרפסות שמש.

נות ביום  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 24.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5145, התשם״ג, עמי

.1073 

ות י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מם׳ פת/מק/1233/ו4״, שי
 פת/10/2000, פת/5/1223ו, פת/ס200 ופת/233ו/3/א.

ם בת3נית ומקומם: פתת תקוה, אזור לי  השטחים הכלו
ה רמת סיב דרך רבץ ורח׳ השחם - גוש 6393,  התעשי

 חלקה 2 ו בשלמותה, ח״ח 83 ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקטנת קו בנין קדמי מזרחי
 (תזית רח׳ דרך רבץ) מ־20 מ׳ ל־3ו מי: ב) קביעת קו בנין

ן 5 מ׳ במקום 4 מי.  לצד צפו

ום נות בי  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 11.7.2003 ובילקוט הפרסומים 5214, התשס״ג, עמי

.3766 

ות י י לתכנ ו נ  (3) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/41/2003״, שי
 פת/2000 ופת/9/2003.

ם בתכנית ומקומם: פתח תקוה - גוש לי ו  השטחים הכל
 6357, תלקות 18-16 בשלמותן.

ד וחלוקה של מגרשים חו  עיקרי הוראות התבנית: א) אי
ד למעט הגדלת עו י לל של כל י ו י בשטח הכ ו נ  ללא שי
י בקו ו נ ן מגרשי המגורים: ב) שי  שטח לשב״צ על חשבו
ע בתכנית, כך שבמגרש 308 (48 לפי תכנית ץ הקבו  הבנ
ן ו ו י ה קו בנין 0 מי לשצ״פ לכ הי  רישום בתהליך) י
ב צו עי י ו נו י של הוראות תכנית בי ו נ  הכיכר: ג) שי
י בחלוקת שטחי הבניה המותרים ו נ ים: ד) שי כלי  אדרי
לל המותר ו  בתכנית בלי לשנות את סך כל השטח הכ
 לבניה בתכנית: ה) הגדלת מספר יח״ד מ־114 יח״ד (מ־
 137 יח״ד שאושרו בהקלה) ל־140 יח״ד ללא הגדלת סך
 כל השטחים למטרות עיקריות: ו) במגרש 307 (47 לפן
 תכנית רישום בתהליך): הגדלת מספר הקומות מ־5ו
 קומות ע״ע + קומה תלקית (מ־7ו קומות ע״ע + קומה
 חלקית שאושרו בהקלה) ל־8ו קומות ע״ע + קומה

 חלקית.

ום נות בי  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 10.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5214, התשס״ג, עמי

.3766 

ת במשרדי הועדה המקומית רות נמצאו ות האמו י  התכנ
ה ו, פתח תקוה, ה השני לבניה פתח תקוה, רח׳ העלי ן ו ו  לתכנ
ן ולבניה ו  טל׳ 03-9052286, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ
 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי
ן בהן בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ ל מעו כ  08-9788444, ו

רים פתוחים לקהל.  שהמשרדים האמו

ו בדצמבר 2003) ו  ט״ז בכסלו התשס״ד (
ן ו  יצחק אוחי

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה פתח תקוה ו  לתכנ

ם 5271, י״ז בשבט התשס״ד, 9.2.2004 1843 מי ט הפרסו לקו  י



לים בתבנית ומקומם: רחובות, רח׳  השטחים הכלו
 אברבנאל - גוש 3705, חלקות 255, 257 בשלמותן, ח״ח

.277 

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הוראה בדבר איחוד
י חלוקת שטחי הבניה ו נ  וחלוקה בהסכמת בעלים: ב) שי
 המותרים בתכנית בלי לשנות את סך כל שטחי הבניה
דות דיור מ־8 יח״ד לדונם ל־3ו  המותרים: ג) תוספת יחי

יות והוראות בניה.  ית־ד במגרש: ד) קביעת זכו

ות רח/ י י לתכנ נו  (2) ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/5/2105״, שי
 במ/05ו2, רח/מק/1/2105 ורח/מק/05ו2׳,3.

ם בתבנית ומקומם: רחובות, הרחובות לי  השטחים הכלו
 החרצית וזילברמן - גוש 3699, ח״ח 36: מגרשים 203

 ו־204 בשלמותם מתכנית במ/05ו2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הוראה בדבר איחוד
 וחלוקה בהסכמת בעלים של מגרשים 203 ו־204: ב)

י בגין. ו י קו ו נ  שי

ן בתבניות, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ן או בבל פרט תכנו  כבני
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי כ די תכנית, ו  י
ם מיום פרסומה של ההודעה מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
ן ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו נ, רחובות, טלי ו  המקומית לתכנ
מצא למשרדי הועדה ו  08-9392293. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, ו  המחוזית לתכנ

 טל׳ 08-9788444.

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ן מקומי רחובות  מרחב תכנו

 הודעה בדבר אישור תכנית כמתאר באישור
 שר הפנים

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי
ות רח/2004, רח/מק.1/2004 י לתכני ו נ  רח/מק/6/2004״, שי

 ורח/מק/4/2004.

ם בתכנית ומקומם: רחובות, אזור לי  השטחים הכלו
 התעשיה, בין דרך יבנה ומסילת הברזל - גוש 3654, ח״ח 30:

 מגרשים 6 ו־7 בשלמותם מתבנית מק/4/2004.

י חלוקת שטחי הבניה ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
לל  המותרים בתכנית אחת בלי לשנות את סך בל השטח הכו
לל המותר  המותר לבניה בתבנית ובתנאי שהשטח הכו
ד קרקע לא יגדל ביותר מ־50%: ב) איחוד עו י  לבניה בכל י
 וחלוקה של מגרשי תעשיה ומסחר למגרש משולב בהסכמת

 הבעלים.

ום  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בי
 12.4.2002 ובילקוט הפרסומים 5071, התשס״ב.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות, טל׳ 9392293-  לתכנו
ן ולבניה מחוז המרכז,  08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנו

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יח״ד מיח״ד
 אחת ל־3 יח״ד: ב) הקלה בשטח בניה עד 6% משטח
יות בניה מקומה לקומה: ד)  המגרש: ג) העברת זכו
י בנין קדמי מ־5 מ׳ ל־4.40 מ׳ וקו בנין צדדי ו  קביעת קו

 מ־4 מ׳ ל־3 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 i.s.2003 ובילקוט הפרסומים 5223, התשס־ג, עמי 4058.

ת האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית ו י  התכנ
ן ולבניה ראש העין, רח׳ שילה 21, ראש העין, טל׳  לתכנו
ן ולבניה מחוז ו  03-9007289, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ
 המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל• 9788444-
ן בהן בימים ובשעות שהמשרדים י ן רשאי לעי י י נ כל מעו  08, ו

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ב בכסלו התשס״ד (דו בדצמבר 2003)
 משה סיני

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ן ולבניה ראש העי ו  לתכנ

ן ו י ן לצ ן מקומי ראשו ו  מרחב תכנ

ר תכנית במתאר  הודעה בדבר אישו

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965. בדבר אישור ״תבנית מיתאר מס׳

ב. / 0ו / ו / י לתכנית רצ ו נ  רצ/מק/10/1/ב/20״, שי

, קרית ן ו ן לצי ם בתכנית ומקומם: ראשו לי  השטחים הכלו
 ראשון, רה, וזיקינטון 0ו - גוש 5036, חלקה 84 בשלמותה.

י קו בנין קדמי מ־5 מ׳ ל־ ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
יות  2.65 מי לצורך תוספת מרפסות פתוחות במסגרת זכו

 הבניה המותרות.

ום  הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות בי
 13.6.2003 ובילקוט הפרסומים 5201, התשס״ג, עמי 3211.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ן, ו ן לצי , רח׳ זיבוטינסקי 6ו, ראשו ן ו ן לצי ן ולבניה ראשו  לתכנו
ן ולבניה  טלי 03-0682727, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנו
 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה. רמלה, טלי
ן בה בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ כל מעו  08-9738800, ו

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ג׳ בטבת התשס״ד ;28 בדצמבר 2003)
ן צ י  מאיר נ

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ו י ן לצ ן ולבניה ראשו ו  לתכנ

ן מקומי רחובות ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבניות כמתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
ן ן ולבניה רחובות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנו  לתכנו

ות אלה:  ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכני

י לתכנית ו נ  ;1) ״תכנית מיתאר מס׳ רח/מק/200ו/23״, שי
 רח/200ו.

ם 5271, י״ז בשבט התשס״ד, 9.2.2004 מי ט הפרסו לקו  1844 י



ן בתכנית, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  בל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ
ל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, ן כ כ רי התכנית, ו  י
ום פרסומה של  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מי
ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי  ההודעה המאוחרת בי
ן הגיבור לבניה רמלה, רח׳ שמשו ן ו ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא למשרדי ו  1, רמלה, טלי 08-9771564. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז המרכז, דחי הרצל 84, ו  הועדה המחוזית לתכנ

 רמלה, טלי 70ו08-9270.

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בבתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

ן מקומי רמלה ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 לה/מק/1ו2/ב״.

ם בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4547, לי ו  השטחים הכל
 ח״ח ו, 6, 12.

 עיקרי הוראות התבנית: א) החלפת שטחים בין מגרש 6
יעוד אזור מסחרי ללא ן מגרש 12 בי ד אזור ספורט לבי עו י  בי
י בהוראות ו נ י סך כל השטחים המאושרים: ב) שי ו נ  שי
י חלק ו נ י בגין וגובה המבנים: 1) שי ו ב הבניה, בולל קו ו צ עי  ו
י גובה המבנים מ־5ו ו נ  מקו בנין דרומי מ־4 מ׳ ל־0 מי: 2) שי
 מ׳ ל־25 מי: ג) קביעת זיקת מעבר למגרש מסחרי(מס׳ 12)
ד זכויות בניה בסך 3,500 מ״ר ו י  במגרש מגורים (מסי ו): ד) נ
נות; ה) ו  עיקרי ו־000,ו מ״ר שירות מהמרתף לקומות העלי

ן 0 בקטע הגובל עם מגרש מסי ו.  הקמת פרגולה בקו בני

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5161, התשם״ג, עמי 1616.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ן ו ן ולבניה רמלה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ו  לתכנ
 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה, טל׳ 08-9270170,
ן בה בימים ובשעות שהמשרדים י י ן רשאי לע י י נ  ובל מעו

רים פתוחים לקהל.  האמו

 בייט באב התשס״ג (27 באוגוסט 2003)
א אל לבי ו  י

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה רמלה ו  לתכנ

ן ן מקומי דרום השרו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
, כי במשרדי הועדה המקומית  והבניה, התשב״ה-965ו
ן ובמשרדי הועדה המחוזית לבניה דרום השרו ן ו ו  לתכנ
ן ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ו  לתכנ
ות משמ/50ו, שד׳,000ו׳.א/ו י י לתבנ ו נ  שד/מק/6/434ו", שי

 ושד/3/434.

ן רשאי י י נ כל מעו  רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444, ו
רים פתוחים ן בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו י  לעי

 לקהל.

ן מקומי רחובות ו  מרחב תכנ

ר תכניות מיתאר  הודעה בדבר אישו

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד
ות אלה: י  והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור תכנ

ות רת/ י י לתכנ ו נ  (ו) ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/33/950״, שי
 154, רח/53/ד ורח/950.

ים ם בתבנית ומקומם: רחובות, רח׳ חי לי ו  השטחים הכל
ם - גוש 3654, ח״ח 12: גוש 3655, ח״ח  מורי ודרך הי
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ואי מאושר.  עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך בתו

נות ביום  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 7.9.2003 ובילקוט הפרסומים 5227, התשס״ג, עמי 4198.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מס׳ רח/מק/2003/ב/4״, שי
 רח/2003/ב.

ם בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳ לי ו  השטחים הכל
נת ויחי טוכמן - גוש 3653, ח״ח 135, 149.  גבריאלוב כי

ני ציבור.  עיקרי הוראות התכנית: הגדלת שטח לבני

נות ביום  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 7.9.2003 ובילקוט הפרסומים 5227, התשס״ג, עמי 4198.

ת במשרדי הועדה המקומית ות האמורות נמצאו י  התכנ
ן ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות, טל׳ 9392293- ו  לתכנ
ן ולבניה מחוז המרכז. ו  08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ
ן רשאי י י נ ל מעו כ  רח׳ הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444, ו
ן בהז בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים י  לעי

 לקהל.

 י״ד בטבת התשס״ד (8 בינואר 2004)
 יהושע (שוקי) פורר

ושב ראשי הועדה המקומית  י
ן ולבניה רחובות ו  לתכנ

ן מקומי רמלה ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
, כי במשרדי הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-965ו
ן ו ן ולבניה רמלה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ו  לתכנ
מ/  ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳ לה/מק/

י לתבנית לה/21/1000א. ו נ  21יא/3״, שי

ם בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4342, לי ו  השטחים הכל
 ח״ח 3.

ד וחלוקה בהסכמת  עיקרי הוראות התכנית: א) איחו
ני י קו בנין צפו ו נ ד הקרקע: ב) שי עו י י י ו נ  הבעלים ללא שי
ה 5 מ׳ במקום 15 מי; ג) הי  לאורך דרך מס׳ 4, קו בנין זה י
י ו נ ן במגרשים 104-1, 104-2, 104-3: ד) שי י בני ו  קביעת קו
ד עו י י י ו נ די שי אי דרך מם׳ 2; ה) החלפת שטחים על י ו  תו

 משצ״פ לדרך ומדרך לשצ״פ.

ם ו527, י״ז בשבט התשם״ד, 9.2.2004 1845 מי ט הפרסו לקו  י



ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת.  העובדות שעליהן הי

 כ״ה בטבת התשס״ד (19 בינואר 2004)
 בנצי גרובר

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה זמורה ו  לתכנ

• י ד ו ן מקומי ל ו  מרתב תכנ

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכניה מפורטת מסי

י לתכנית גז/3/21. ו נ  גז/מק/6/21״, שי

ן - גוש 4672, ם בתכנית ומקומם: בן נו לי  השטחים הכלו
 חלקה 1: מגרש 86: שטח התכנית: 66ג,1 מ״ר.

י הוראות בדבר גודל ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
צירת מגרשים ו בנין, על ידי י י  המגרש שמותר להקים על
 חדשים במסגרת חלוקה בהסכמה: ב) הוספת יחידת דיור
 ללא הגדלת שטחים למטרות עיקריות: ג) תוספת לבניה 6%

 לשטח הבולל למגרש 86 (78).

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4718, התשנ״ט.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ן בה בימים י ן רשאי לעי י י נ כל מעו ן ולבניה לודים, ו ו  לתכנ

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בטבת התשס״ד (5 בינואר 2004)
 ראם אזולאי

ושב ראש הועדה המקומית  י
ם די ן ולבניה לו  לתכנו

ן מקומ המרכז ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
ן ו ן ולבניה המרכז ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ו  לתכנ
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי ממ/מק/

י לתכנית ממ/1518. ו נ  1/1518״, שי

ם בתבנית ומקומם: באר יעקב - גוש לי  השטחים הכלו
 3834, חלקות 1, 13-3, 21, 22 בשלמותן, ח״ח 2, 14, 16, 18,

.24 ,23 ,19 

י שטח עיקרי למגורים ו נ  עיקרי הוראות התבנית: א) שי
ו מ״ר בממוצע ליח״ד, ללא נימום ליח״ר ל־0ו ו מ״ר מי  מ־0ו

ים בסך כל שטחי הבניה: ב) קביעת הוראות בינוי. י ו נ  שי

ן בתכנית, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  כבני
כן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  ידי התכנית, ו

ם בתכנית ומקומם: אלישמע - גוש לי  השטחים הכלו
 6655, ח״ח 26, 32: מגרש 67 בשלמותו מתכנית משמ/50ו.

י קו בנין צדדי־נקודתי ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
י גובה מרבי של מבנה ו נ  למבנה פל״ח מ־3 מ׳ ל־0 מי: ב) שי
י קו בנין צדדי ־נקודתי ו נ  פל״ח מ־5.20 מ׳ ל־9.60 מי; ג) שי
־ י קו בנין צדדי ו נ  למבנה מגורים מ־3 מ׳ ל־2.40 מי: ד) שי
 נקודתי לחניה מ־3 מ׳ ל־60.ו מי; ה) קביעת הוראות להוצאת

 היתרי בניה ולהריסת מבנים ללא היתר.

ן בתכנית, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  בל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנו
כן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, די התכנית, ו  י
ום פרסומה של  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מי
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
ן ולבניה דרום השרון, ת״ד 62, דואר ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא ו  הוד השרון, טלי 09-7476024. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז המרכז, שדי ו  למשרדי הועדה המתוזית לתכנ

 הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת.  העובדות שעליהן הי

 י״א בטבת התשס״ד (5 בינואר 2004)
 מוטי דלג׳ו

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ן ולבניה דרום השרו ו  לתכנ

ן מקומי זמורה ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
ן ו ן ולבניה זמורה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ  לתכנו
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ זמ/מק/

י לתבניות זמ/523 וזמ/3/523. ו נ  7/523״, שי

לים בתבנית ומקומם: גדרה - גוש 4578,  השטחים הכלו
 חלקה 23.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה בהסכמת בעלים: ב)
י בקו ו נ ו בית: ג) שי  קביעת גודל מגרש שמותר לבנות עלי

 בנין אחורי מ־5 מ׳ ל־4 מי.

ם ובשעות ^י ן בתכנית, בי י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ן או בכל פרט תכנו  כבני
די התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  י
ום פרסומה של  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מי
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
ן ולבניה זמורה. רח׳ בית הפועלים, ו  הועדה המקומית לתכנ
WWW רחובות 76261, טל׳ 08-9462297, או בכתובת 
eqint.net .א את העתק י מצ ד י ג נ ת מ ה 2 Z M O R A _ T @ b e 
ן ולבניה מחוז ו  התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנ

 המרכז, רח׳ הרצל ו9, רמלה 72406, טל׳ 08-9788444.

ט הפרסומים 5271, י׳יז בשבט התשם״ד, 9.2.2004 לקו  1846 י



ן בתכנית, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו ל פרט תכנ  בבנין או בכ
ף 100 לחוק, סעי . ן כל הזכאי לכך על פי כ די התכנית, ו  י
ם פרסומה של ו ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי  ההו
רן וג, אזור ן נלבניה שרונים, רח׳ הצו ו  הועדה המרחבית לתכנ
ה פולג, נתניה, טל׳ 09-8636030. העתק ההתנגדות  התעשי
ן ולבניה מחוז ו עדה המחוזית לתכנ מצא למשרדי הו ו  י
 המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 9788444-

.08 

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי בדות שעלי  העו

 י״ג בטבת התשס״ד (7 בינואר 2004)
י ל  יצחק שאו

ושב ראש הועדה המרחבית  י
נים ן ולבניה שרו ו  לתכנ

ן ו פ צ ז ה  מחו

ל ן מקומי אצבע הגלי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
עדה המקומית  והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הו
ל מופקדת ״תכנית מפורטת ן ולבניה אצבע הגלי ו  לתכנ
ית מיתאר מטולה י לתכנ ו נ  מקומית מם׳ אג/מק/052/8260״, שי

 ג/8260.

ם בתכנית ומקומם: מטולה, רח׳ לי ו  השטחים הכל
ם - גוש 3ו32ו, ח״ח 26.  החצבי

י בקו בנין הקבוע בתכנית ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
 ג/8260.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו ן או בכל פרט תכנ  בבני
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התכנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
ל ן הגלי ו י ן ולבניה אצבע הגליל, קנ ו  הועדה המקומית לתכנ
א את י מצ , חצור הגלילית, טל׳ 04-6800077. המתנגד י ן ו  העלי
ן ולבניה ו  העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנ
ת 17000, י ל ן, קרית הממשלה, ת־ד 595, נצרת עי  מחוז הצפו

 טלי 04-6508508.

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

נואר 2004)  י״א בטבת התשס״ד (5 בי
ל וסי אלו  י

ושב ראש הועדה המקומית  י
ל ן ולבניה אצבע הגלי ו  לתכנ

ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
לבניה המרבז, דחי גלים 9, פתח ן ו ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא למשרדי ו  תקוה, טל׳ 03-9302051. העתק ההתנגדות י
ו המרכז, רווי הרצל ו9, לבניה מחו ן ו ו  הועדה המחוזית לתכנ

 קרית הממשלה, רמלה, טלי 08-9788444.

ן אלא אם כן דו לא תי ית לא תתקבל ו  התנגדות לתכנ
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

ן מקומי המרכז ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר באישור
 שר הפנים

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

י לתכנית ממ/ו403. ו נ  ממ/מק/54ו4״, שי

ן - גוש 6720, ו ם בתכנית ומקומם: סבי לי ו  השטחים הכל
 חלקה 462 בשלמותה: גוש 6723, חלקה 202 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת תכסית הקרקע ללא
 הגדלת שטח הבניה מ־6% + 180 מ״ר ל־6% + 220 מ״ר, םך

 הכל 315 מ״ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ1ת במם
 26.2.2003 ובילקוט הפרסומים 5169, התשס״ג, עמי 1905.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה המרכז, רח׳ גלים 9, פתח תקוה, טלי ו  לתכנ
ן ולבניה מחוז ו  03-9302051, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ
 המרכז, דחי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 9788444-
ן בה בימים ובשעות שהמשרדים י י ן רשאי לע י י נ ל מעו כ  08, ו

רים פתוחים לקהל.  האמו

 י׳ בטבת התשם״ד (4 בינואר 2004)
ו  בני ודררי

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה המרכז ו  לתכנ

נים  מרחב תכנו מרחבי שרו

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
, כי במשרדי הועדה המרחבית  והבניה, התשכ״ה-965ו
ן ו נים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ן ולבניה שרו ו  לתכנ
מק/  ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי הצ/

ות הצ/150 והצ/81/1-2. י י לתכנ ו נ  81/1-2ב״, שי

נה - גוש ו ם בתכנית ומקומם: בפר י י ל ו  השטחים הכל
/ צ  49ו8, חלקות 3, 12, 13: מגרשים 2182-2180 לפי תכנית ה

.81/1-2 

ן ו ו י ן קדמי לכ י בקו בני ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
י בקו בנין ו נ  דרום מ־4 מ׳ ל־3 מ׳ ו־83.ו מ׳ לגגון: ב) שי
י בקו בנין ו נ ן מזרח מ־3ו מ׳ ל־8 מי: ג) שי ו ו י  אחורי לכ

די התקנות.  פרגולות בטון נוסף על חומר קל על י

ם 5271, י״ז בשבט התשס״ד, 9.2.2004 847 ו מי ט הפרסו לקו  י



ן ולבניה גליל מזרחי, מגדל השעין. ת״ר 515, ו  המקומית לתכנ
א מצי י 04-6772335. המתנגד י ו  כפר תבור 15241, טלי רב קו
ן ו  את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנ
 ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל־

.04-6508508 

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

ן מקומי גליל מזרחי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מס• מק/גמ/

 263/9132״.

ן - גוש לבו לים בתכנית ומקומם: עי  השטחים הכלו
 15412, ח״ח 48.

י נו י הוראות בדבר בי ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
 במגרש כדי לקבל גמישות במספר המבנים ובהעמדתם, ללא

ור ובאחוזי הבניה. דות הדי י במספר יחי ו נ  שי

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5225, התשס״ג, עמי גג41.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
ן במשרדי הועדה המקומית כ ן ולבניה מחוז הצפון, ו ו  לתכנ
ן בה י ן רשאי לעי י י נ כל מעו ן ולבניה גליל מזרחי, ו ו  לתכנ

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ג בטבת התשם־ד (7 בינואר 2004)
 נתנאל אלטסי

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה הגליל המזרחי ו  לתכנ

ן ו י ן מקומי גליל על  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
ן ן ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנו ו ן ולבניה גליל עלי ו  לתכנ
ן מופקדת ״תכנית מפורטת מס גע/מקי  ולבניה מחוז הצפו

י לתבנית ג/4292. ו נ  070״, שי

ם בתכנית ומקומט: כחל - גוש 13593, לי  השטחים הכלו
 ח״ת 8: מגרש 9ג בשלמותו מתבנית ג/4292.

י בנין: ב) תוספת ו י בקו ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
יות הבניה כהקלה.  של 6% לזכו

ן בתכנית, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ן או בכל פרט תכנו  כבני
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התכנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי
ן ולבניה גליל עליון, ח״ד 90000,  הועדה המקומית לתכנו
מצא ו  ראש פינה, טלי 72ג04-6816. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז הצפון, ת״ד ו  למשרדי הועדה המחוזית לתכנ

 595, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

נים ן מקומי גבעות אלו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
נים ובמשרדי הועדה המחוזית ן ולבניה גבעות אלו  לתכנו
ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ן ולבניה מחוז הצפו  לתכנו
ג/ ות ג/40ו6, ג/6794, ג/7536 ו י י לתכנ נו  גא/מק/23/03״, שי

.984 

ן - גוש ם בתכנית ומקומם: אעבלי לי  השטחים הכלו
 12212, חלקה 40 בשלמותה.

ד וחלוקה למגרשים  עיקרי הוראות התכנית: איחו
י בקווי בנין הקבועים בתכנית. ו נ  ושי

ן בתכנית, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנו
ן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התכנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
ן ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא למשרדי ו  ת״ד 505, טלי 04-9502021. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת ו  הועדה המחוזית לתכנ

 עילית, טלי 04-6508508.

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת.  העובדות שעליהן הי

 ב׳ בטבת התשס״ד (27 בדצמבר 2003)
 בדיע נקר

ושב ראש הועדה המקומית  י
נים ן ולבניה גבעות אלו ו  לתכנ

ן מקומי גליל מזרחי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

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

ות אלה: ן ולבניה גליל מזרחי מופקדות תכני  לתכנו

 (ו) ״תכנית מסי מק/גמ/274/4754".

ם בתכנית ומקומם: כפר כמא - גוש לי  השטהים הכלו
 15339. ת״ח 37.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת בינוי מחייב לבניה
 המותרת באזור התכנית.

 (2) ״תכנית מסי מק/גמ/266/6493״.

לים בתכנית ומקומם: בועינה - גוש  השטחים הכלו
 17554, חלקה ש.ב.

י קו בנין לקו 0 לבנינים ו נ  עיקרי הוראות התבנית: שי
 קיימים.

ני אחר ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו י י נ  בל מעו
ן כל הזכאי לכך על כ די תכנית, ו  הרואה את עצמו נפגע על י
ים  פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשי
 מיום פרסומה של הודעה זו בעיתונים, למשרדי הועדה

ם 5271, י״ז בשבט התשס״ד, 9.2.2004 מי לקוט הפרסו  1848 י



ן ן מקומי גליל תחתו ו  מרחב תכנ

ר תכנית מפורטת  הודעה בדבר אישו
ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד
ר ״תכנית מפורטת מס•  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ת ג/ו536. י י לתכנ ו נ  גת/מק/1/5361״, שי

ם בתכנית ומקומם: גוש 15278, חלקות לי  השטחים הכלו
 101, 102 בשלמותן.

י בקו בנין צדי למתן ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
 לגיטימציה לבית קיים.

נות ביום ת פורסמה בעיתו י  הודעה על הפקרת התכנ
 9.6.2003 ובילקוט הפרסומים ו520, התשס״ג, עמי 3219.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה גליל תחתון, ד״נ גליל תחתון, טל׳ 6628210- ו  לתכנ
ן, ן ולבניה מחוז הצפו ו  04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ
ן י י נ כל מעו  קרית הממשלה, נצרת עילית, טלי 04-6508508, ו
ן בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י י  רשאי לע

 פתוחים לקהל.
 כ״א בטבת התשס״ד (15 בינואר 2004)

 מוטי ד1תן
ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ן ולבניה גליל תחתו ו  לתכנ

ן מקומי יזרעאלים ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכנות מפורטת
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
, בי במשרדי הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-965ו
ן ו ן ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הוערה המחוזית לתכנ ו  לתכנ
ז/ י ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מק/  ולבניה מחוז הצפו

י לתבנית 2293. ו נ  10/2293״, שי

לית ם בתכנית ומקומם: בית לחם הגלי לי ו  השטחים הכל
- גוש 11377, חלקה 23 בשלמותה, ח׳ ח 73.

י בנין במגרש 23: קו ו י בקו ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
י מ־4 מ׳ ל־1.2 מ׳, קו בנין אחורי מ־4 מ׳ ל־10.ו  בנין צד

 מי.

ן בתבנית, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
יז בקרקע, ני  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ן או בכל פרט תכנו  כבני
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, כ די התכנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
עצה אזורית ן ולבניה יזרעאלים, מו ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא ו  עמק יזרעאל, טל׳ 04-6520038. העתק ההתנגדות י
, משרד ן ן ולבניה מחוז הצפו ו  למשרדי הועדה המחוזית לתכנ

 הפנים, נצרת עילית, טל׳ 04-6508508.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העיבדות שעלי

ן מקומי יזרעאלים ו  מרחב תכנ

ר תכניות מפורטות באישור  הודעה בדבר אישו
 שר הפנים

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

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי
 ב׳ בטבת התשס״ד (4 ו בינואר 2004)

 בני בן מובחר
ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ו י ן ולבניה גליל על ו  לתכנ

ן ו י ן מקומי גליל על ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
י במשרדי הועדה המקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, כ
ן ו ן ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ו י ן ולבניה גליל על ו  לתכנ
ן מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ גע/מק/  ולבניה מחוז הצפו

.7551 / י לתכנית נ ו נ  032״, שי

ם בתבנית ומקומם: בית הלל - גוש לי ו  השטחים הכל
 13125, חלקה 3 בשלמותה: מגרש 95 בשלמותו.

ד תלקות וחלוקה  עיקרי הוראות התכנית: א) איחו
י בנין. ו י קו ו נ  מחדש: ב) שי

ן בתכנית, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
י אחר הרואה את עצמו נפגע על נ ו ן או בבל פרט תכנ  בבני
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התכנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי  ההודעה המאוחרת בי
ן, ת״ד 90000, ו ן ולבניה גליל עלי ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא ו  ראש פינה, טלי 04-6816372. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז הצפון, ת״ד ו  למשרדי הועדה המחוזית לתכנ

 595, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

ן אלא אם כן דו לא תי ית לא תתקבל ו  התנגדות לתכנ
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

ן ו י ן מקומי גליל על ו  מרחב תכנ

ר תכנית מפורטת  הודעה בדבר ביטול אישו
דעת אישור ״תכנית דעה על ביטול הו  נמסרת בזה הו
ות ג/4996 וג/73, י לתבני ו נ  מפורטת מסי גע/מק/052״, שי
ום 21.3.2002 ובילקוט הפרסומים נים בי  שפורסמה בעיתו

 75ו5, התשס״ג.

ב - גוש ם בתבנית ומקומם: שאר ישו לי ו  השטחים הכל
 13340, ח״ח 17: מגרש 45 בשלמותו מתכנית ג/4996 ומגרש

 45 בשלמותו מתכנית ג/73.

י קו בנין: ב) תוספת ו נ  עיקרי הוראות התבנית: א) שי
ות הבניה, כהקלה. י  של 6% לזכו

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ן, ובמשרדי הועדה המחוזית ו ן ולבניה גליל עלי ו  לתכנ
ן, משרד הפנים, ת״ד 595, נצרת ן ולבניה מחוז הצפו ו  לתכנ
ן בה בימים י י ן רשאי לע י י נ כל מעו  עילית, טל׳ 04-6508508, ו

רים פתוחים לקהל.  ובשעות שהמשרדים האמו
 ה׳ בטבת התשס״ד (30 בדצמבר 2003)

ן ולנסי  אהרו
ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ו י לבניה גליל על ן ו ו  לתכנ
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ן, נצרת עילית, ת״ד 595, ן ולבניה מחוז הצפו ו  המחוזית לתכנ
 טל׳ 04-6508555.

ן אלא אם כן לא תידו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

ן מקומי לב הגליל ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ל
 והבניה, התשכ״ה-965ו, ברבר אישור תכניות אלה:

י לתכנית ו נ  (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/לג/ו24/03/676״, שי
 ג/ו6ד6.

לים בתכנית ומקומם: עראבה, במערב  השטחים הכלו
 הכפר - גוש 19392, ח״ח 71, 72.

י נסיגות מקו בנין מ־3 מ׳ ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי
ים יאושר. ן הקי י באחוזי בניה לקומה, כך שהבני ו נ שי  ו

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.5.2003 ובילקוט הפרסומים 5195, התשס־ג, עמ׳ 214.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/לג/68/03/6761״. שי
 ג/6761.

לים בתכנית ומקומם: עראבה, במרכז  השטחים הכלו
 הכפר - גוש 19383, חלקה 71 בשלמותה, ח״ח 90.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה בהסכמה בחלקה 71:
נימלי ל׳ 205 מ״ר במקום 400 מ״ר: י גודל מגרש מי ו נ  שי
ב במגרש והתרת צו י בדבר עי ו נ י בנין: ד) שי ו י קו ו נ  ג) שי

 2 בנינים מחוברים במגרש אחד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.9.2003 ובילקוט הפרסומים 5232, התשס״ד, עמ׳ 170.

ות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית י  התכנ
ן ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, טל• 04-6746741, ו  לתכנ
ן ולבניה מחוז הצפון, ת״ד ו  ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ
ן י ן רשאי לעי י י נ  595, נצרת עילית, טלי 04-6508555, ובל מעו

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ב בכסלו התשם־ד (ד בדצמבר 2003)
ן  חנוכה סולומו

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה לב הגליל ו  לתכנ

ן מקומי מבוא העמקים ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הועדה המחוזית ו  לתכנ
ן מופקדת ״תכניה מסי 3/מע/מק/ ן ולבניה מחוז הצפו ו  לתכנ

י לתכנית ג/7215. ו נ  10/7215״, שי

לוט - גוש לים בתכנית ומקומם: עי  השטחים הכלו
 17483, חלקות 20, 41, 42, ח״ח 19: מגרשים 19/49-19,1.

ואי דרכים בהתאם י תו ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
ד וחלוקה מחדש בהסכמה: ב) חו ימים במסגרת אי  לבתים קי

י בנין בהתאם לבתים קיימים. ו ם בקו י י ו נ  שי

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מם׳ מק/יז/1/2293ו״, שי
.2293 

לית ם בתכנית ומקומם: בית לחם הגלי לי  השטחים הכלו
- גוש 11376, ח״ח 8.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חילופי שטחים בחלקה 8 על
לל  ידי איחור וחלוקה בלי לשנות את סך כל השטת הכו
בלי לשנות את זכויות הבניה  המותר בתחום התכנית ו
ד וחלוקה מחדש,  לפי תבנית 2293 המאושרת: ב) איחו
ני למבנה מס׳ 2 בלבד י בקו בנין צפו ו נ  בהסכמה: ג) שי

 מ־4 מ׳ ל־1.25 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5203, התשם״ג.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/25/8455״, שי
 מק/יז/24/8455.

נים - גוש ם בתכנית ומקומם: אלו לי  השטחים הכלו
 2 ׳123, חלקה 32 בשלמותה, חייה 31, 33, 36.

ד וחלוקה מחדש של ו200  עיקרי הוראות התכנית: איחו
 ו־ 2002.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5121, התשס״ג.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה יזרעאלים. מועצה אזורית עמק יזרעאל, טל׳  לתכנו
ן ולבניה מחוז ו  6.520038 - 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ
 הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל׳ 04-6508508, וכל
ן בהן בימים ובשעות שהמשרדים י ן רשאי לעי י י נ  מעו

• פתוחים לקהל. רי  האמו

 הי באב התשם״ג (3 באוגוסט 2003)
 יוחי ברנד

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה יזרעאלים  לתכנו

ן מקומי לב הגליל  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תשריט חלוקה
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנ
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
ן ל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנו ן ולבניה לב הגלי  לתכנו
ן מופקד ״תשריט חלוקה מסי ג/לג/ו676/  ולבניה מחוז הצפו

י לתכנית ג׳,6761. נו  89/03״ שי

ם בתכנית ומקומם: עראבה, במרכז לי  השטחים הכלו
 הכפר - גוש 19381, ח״ח 69, 174.

י בנין במגרש ו י קו ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
 69/2: ב) הגדלת התכסית ל־0/55°.

ן בתכנית, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ • פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבני! או בכל פרט תכנו
כן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  ידי התכנית, ו
ום פרסומה של • מי י מ  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
ן ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא למשרדי הועדה ו  טלי 04-6746741. העתק ההתנגדות י

ם 5271, י״ז בשבט התשס״ד, 9.2.2004 מי לקוט הפרסו  1850 י



 עיקרי הוראות התכנית: תוספת 6 יח״ד למגרש 1 חדש:
 מותר: במגרש 122 - 28 יח״ד, במגרש 23ו - 4 יח־ד,
צע  במגרש 124 - 26 יחי׳ד, סך הכל מותר - 58 יח״ד: מו

 במגרש 1 (חדש) 64 יח״ד.

ן בתכניות, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ו נפגע על י אחר הרואה את עצמ נ ו  בבנין או בכל פרט תכנ
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי כ די תכנית, ו  י
ם פרסומה של ההודעה ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
לבניה אילת, רח׳ חטיבת הנגב, רדד 14, ן ו ו  המקומית לתכנ
מצא למשרדי ו  אילת, טלי 4ו 08-65671. העתק ההתנגדות י
ן ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, ו  הועדה המחוזית לתכנ

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

ן אלא אם בן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
ר המאמת את י תצהי ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

ן בתבנית, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנו
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התכנית, ו  י
ם פרסומה של ו ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
לבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן ן ו ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא ו  5, נצרת עילית, טל׳ 04-6468585. העתק ההתנגדות י
ן, קרית ן ולבניה מחוז הצפו ו  למשרדי הועדה המחוזית לתכנ

 רבין, נצרת עילית, טל׳ 04-6508508.

ן אלא אם בן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

 י״ד בטבת התשס״ד (8 בינואר 2004)
 גנדי קיפנים

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה מבוא העמקים ו  לתכנ

לת ן מקומי אי ו  מרחב תכנ

ר תכניות מפורטות  הודעה בדבר אישו
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

י לתכנית 03/2/ ו נ  (ו) ״תכנית מפורטת מסי 2/מק/329״, שי
.185 

ם בתכנית ומקומם: אילת, מתחם מ-6 לי  השטתים הכלו
- חלקי גוש 40027 (לא מוסדר): גבולות התכנית: בדרום
- רח׳ נחל עמרם, במזרח - רח׳ נחשון, במערב - רח
ן - שדי ששת הימים: שטח רושלים השלמה, בצפו  י

 התכנית: כ־65 דונם.

צירת מסגרת תבנונית  עיקרי הוראות התכנית: א) י
ד וחלוקה נת מגורים על ידי: א) איחו  להקמת שכו
 למגרשים המוגדרים בתכנית מפורטת 185/03/2: ב)
י חלוקת שטחי ו נ י ציבור: ג) שי רכ  הגדלת שטחים לצו
י של ו נ נם מגורים: ד) שי ם שאי די עו י  הבניה בין י
; ד) תוספת קומה ב אדריכלי ו צ י  הוראות תכנית בדבר ע

 בחלק מהמגרשים.

• ו י נות ב  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
 25.6.2000 ובילקוט הפרסומים 4909, התש״ס. עמי 4487.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 2/מק/369״. תכנית זו כפופה
ם י י ו נ ות 4/03/2וו/25 ו־03/2׳-41/114, למעט השי י  לתכנ

 המפורטים בתכנית זו.

ם בתכנית ומקומם: אילת, חוף צפוני, לי ו  השטחים הכל
ן מרינה קלאב - גוש 40054 (לא מוסדר): מגרש 29:  מלו

 שטח התבנית: 8,622 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקלה באחוז־ בניה של 6%:
: י נ ־צפו י קו בנין צדי ו נ צע 86%: ב) שי  מותר 80%, מו

צע 0 מי.  מותר 10 מ׳, מו

נוח ביום  הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתו
 12.6.2003 ובילקוט הפרסומים 5206, התשס״ג, עמי

.3467 

ם ז הדרו  מחו

ן מקומי אילת ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשב״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחוזית
ן ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית ו  לתכנ

ות אלה: ן ולבניה אילת מופקדות תכני ו  לתכנ

 (1) ״תכנית מפורטת מסי 2/מק/370״, על תכנית זו חלוח כל
ם לי ם הכלו י י ו נ , למעט השי ו5ו  הוראות תכנית 2/במ/

 בתכנית זו.

ן רובע ם בתכנית ומקומם: אילת, שחמו לי ו  השטחים הכל
 4 - גוש 40084: מגרשים 5-1, חלקות 87-83: שטח

 התכנית: 5.214ו דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת יח״ד אחת למגרשים 1-
צע 10 יח״ד למגרש.  5: מותר 9 יח״ד למגרש, מו

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 2/מק/373״, על תכנית זו חלות כל
ם לי ם הכלו י י ט  הוראות תכנית 2/במ/212, למעט השי

 בתכנית זו.

ן רובע ם בתכנית ומקומם: אילת, שחמו לי ו  השטחים הכל
 5 - גוש 40094 (בהסדר): מגרשים 29, 36. 37; שטח

 התכנית: 4.816 דונם.

,29 •  עיקרי הוראות התכנית: תוספת 6 יח״ד למגרשי
צע 6ו יח״ר,  36, 37: במגרש 29 - מותר 15 יח״ד, מו
צע 27 יח״ד, במגרש 37  במגרש 36 - מותר 24 יח״ד, מו

צע 18 יח״ד. - מותר 16 יח״ד, מו

 (5) ״תכנית מפורטת מס׳ 2/מק/376״, על תבנית זו חלות בל
ם לי ם הכלו י י ו נ י 21, למעט השי  הוראות תכנית 2/במ/

 בתכנית זו.

ן רובע ם בתכנית ומקומם: אילת, שהמו לי  השטחים הכלו
ם 124-122 י  8 - גוש 40096 (בהסדר): מגרשים ישנ

 (מגרש חדש ו): שטח התבנית: 5.797 דונם.

ו 8 5 ם ו527, י״ז בשבט התשם״ד, 9.2.2004 ו מי ט הפרסו לקו  י



ן מקומי באר שבע ו  מרתב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

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

ן ולבניה באר שבע, מופקדות תבניות אלה: ו  לתכנ

י לתכנית 03/5׳, נו  (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ 5/מק/6ד22״, שי
.21/203 

לים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳  השטחים הכלו
 רמות, רח׳ פאול ארליך 19 - גוש 38161, חלקות ג0ו,
 104, 40ו (חלק); מגרש B/33, אזור מגורים אי, בית חד־

 משפחתי עם קיר משותף.

י חלוקת שטחי בניה ו נ  עיקרי הודאות התכנית: א) שי
 המותרים בתבנית בלי לשנות את סך כל השטח המותר
די העברת זכויות בניה מקומה א׳ לקומת  לבניה על י
י של הוראות לפי תבנית בדבר בינוי על ו נ  קרקע: ב) שי

י סטנדרטי. נו י נספח בי ו נ די שי  י

/os י לתכנית 5׳ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 5/מק/2300־, שי
.201 

לים בתכנית ומקומם: באר שבע, שבי  השטחים הכלו
 הרכס, רובע רמות מתחם 2, רה׳ נתיב שריג, חלקי גוש

• גי. י ר ו  100213: מגרש 632, אזור מג

י חלוקת שטחי הבניה ו נ  עיקרי הוראות התבנית: שי
 המותרים בתכנית, העברת שטחי שירות ממתחת לקרקע
י סך כל השטח המותר לבניה ו נ  למעל הקרקע ללא שי
ד שניתנו בהקלה להיתר  והוספת 2 יח״ד נוסף על 6 יחי

 (סך הבל 42 יחיד במקום 34 יח״ד)

ן בתבניות, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
ין בקרקע,  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מע־ני
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
ן הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש כ  תכנית, ו
ום פרסומה של הודעה ים מי  התנגדות בתוך חודשי
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי היערה
ן ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין ו, ת״ד ו  המקומית לתכנ

 5ו, באר שבע, טלי 08-6463656.

• כן ן אלא א  התנגדות לתכנית לא תתקבל, ולא תידו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ב בטבת התשס״ד (6 בינואר 2004)

 יעקב טרנר
ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ולבנ־ה באר שבע ו  לתכנ

ן מקומי ערד  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
ן ו ן ולבניה ערד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ  לתכנו
 ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ 24/מק,
 2035״, כפופה לתבניות 24/מקי,2017, 24/מקי׳2025 ו־02/24/

.25/101 

ות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית י  התכנ
ן ׳לבניה אילת, ת״ד 14, אילת 88000, טל׳ 6367114/5- ו  לתכנ
ן ולבניה מחוז הדרום, ו  08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ
 רח׳ התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע 84100, טלי 08-6263820,
ן בהן בימים ובשעות שהמשרדים י ן רשאי לעי י י נ כל מעו  ו

 האמורים פתוחים לקהל.

 ב״ה בטבת התשס״ד (19 בינואר 2004)
 מאיר יצחק הלוי

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה אילת  לתכנו

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
ן ו ן ולבניה אשדוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ  לתכנו

ות אלה:  ולבניה מחוז הדרום מופקדות תכני

י לתכנית 03/3/ ו נ  (ו) ״תכנית מפורטת מסי 3/מק/19ו2", שי
.1/125 

והנה לים בתכנית ומקומם: אשדוד, רח׳ י  השטחים הכלו
 זיבוטינסקי 1, אשדוד - גוש 2497, חלקה 91: שטח

 התכנית: 0.932 דונם.

י בקו בנין צדדי מערבי ו נ  עיקרי הוראות התבנית: שי
 מ־4 מ׳ ל־2.25 מי.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי 3/מק/23ו2״, שי
 מפר־טת 10/111/03/3.

לים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע י״א,  השטחים הכלו
 רח׳ כנרת 39 - גוש 2192, חלקה 117: שטח התבניח:

 2,117 מ״ר.

צירת מסגרת תבנונית במפורט  עיקרי הוראות התכנית: י
י קו בנין נקודתי מערבי מ־3/ו גובה ו נ  להלן: א) שי
ב אדריכלי צו עי י ו י בינו ו נ  הבניין ל־3.80 מי: ב) שי

 לתוספת מרפסות מקורות.

ן בתכניות, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנו
כן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי די תכנית, ו  י
ום פרסומה של ההודעה ים מי  להגיש התנגדות בתוך חודשי
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
ן ולבניה אשדוד, בית עיריית אשדוד,  המקומית לתכנו
 הקריה, תייר 28. אשדוד, טלי 08-8545318-9, פקס 8677810-
מצא למשרדי הועדה המחוזית ו  08. העתק ההתנגדות י
ד בית ן ולבניה מחוז הדרום, שדי הנשיאים. לי  לתכנו

 המשפט, ת״ד 68, באר שבע, טלי 08-6296439.

ן אלא אם כן  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת.  העובדות שעליהן הי

 י״ב בטבת התשס״ד י6 בינואר 2004)
 עבי צילקר

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה אשדוד ו  לתכנ

ט הפרסומים 5271, י״ז בשבט התשם״ד, 9.2.2004 לקו  852 ו י



נים ן מקומי שמעו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת מקומית
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ 7/מק׳,2503״, ו  לתכנ

ות 5/310/02/7 ו־3/310/02/7. י י לתכנ ו נ  שי

ם בתכנית ומקומם: ערערה - גוש לי ו  השטחים הכל
 400227: מגרש 901.

ד וחלוקה של מגרשים: חו  עיקרי הוראות התכנית: א) אי
י ו נ  ב) הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית לצרכי עיבור: ג) שי

ם בתכנית אחת. ה.המותרי י  בחלוקת שטחי הבנ

ת ן בתבנית, בימים ובשעו י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התבנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי י דשי  רשאי להגיש התנגדות בתוך חו
ן ו דעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המקומית לתכנ  הו
ת אתרונות, באר עו די נים, רת׳ קק״ל 139, בית י  ולבניה שמעו

 שבע, טלי 08-6230966.

ן אלא אם כן דו לא תי ית לא תתקבל ו  התנגדות לתכנ
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי בדות שעלי  העו

ם בתכנית ומקומם: ערד, שכ׳ רננים, לי ו  השטחים הכל
 רח׳ מיזמור - גוש 38245, חלקות 15-12, 29-27: מגרש ו
 בשלמותו מתכנית 24/מק/2025, ומגרשים 1021, 1022, 1023,

 1024, 2015, 2050 בשלמותם מתכנית 25/101/02/24.

ד עו י י י ו נ שי  עיקרי הוראות התכנית: ביטול 4 מגרשים ו
 הקרקע שלהם לשצ״פ ולדרך משולבת.

ן בתכנית, בימים ובשעות י י ן רשאי לע י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כ די התכנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי  ההודעה המאוחרת בי
לבניה ערד, מחנה קדמי, ת״ד 100, ן ו ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא למשרדי הועדה ו  טלי 605 ו08-995. העתק ההתנגדות י
לבניה מחוז הדרום, ת״ד 68, באר שבע, ן ו ו  המתוזית לתכנ

 טלי 08-6296436.

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי

ן התשס״ג (8 באוקטובר 2002)  ב׳ בחשו
ובל שחף  י

ושב ראש הועדה המקומית  י
ן ולבניה ערד ו  לתכנ

נים ן מקומי שמעו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
, בדבר אישור ״תכנית מיתאר  והבניה, התשכ״ה-965ו
י לתכנית מפורטת 03/7/ ו נ  מקומית מס׳ 7/מק/2021״, שי

.3/285 

ן הבשור ם בתכנית ומקומם: מושב עי לי ו  השטחים הכל
7, ח״ח 9. ו - גוש 100312/1-100312, חלקה א-

ת ו ות לתשתי  עיקרי הוראות התכנית: קביעת הנחי
 תת־קרקעיות לחשמל, בזק וכבלים.

נות ביום ת פורסמה בעיתו י  הודעה על הפקדת התכנ
 25.9.2001 ובילקוט הפרסומים 5037, התשס״ב, עמי 677.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
ן במשרדי הועדה המקומית כ יה .מחוז הדרום, ו לבנ ן ו ו  לתכנ
ן בה בימים י י ן רשאי לע י י נ ל מעו כ נים, ו לבניה שמעו ן ו ו  לתכנ

רים פתותים לקהל.  ובשעות שהמשרדים האמו

 י״ח בטבת התשס״ד (2 ו בינואר 2004)
 עמיר ריטוב

ושב ראש הועדה המקומית  י
ם י נ ן ולבניה שמעו ו  לתכנ

ן מקומי רהט ו  מרתב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
י במשרדי הועדה המקומית  והבניה, התשב״ה-1965, כ
ן ו ן ולבניה רהט ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנ ו  לתכנ
מק/ /  ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ 7 ו
י לתבניות 8ו0ו חלוקה, 17/מק/2155, 345/03/17 ו נ  66ו2״, שי

 ו־4/40/4 תרש״צ.

ם בתכנית ומקומם: רהט, שכ׳ 17, 900 לי  השטתים הכלו
- גוש 100426, חלקות ו ו־2.

ן אחורי. י קו בני ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י י ע ן רשאי ל י י נ  כל מעו
ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ
ן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, כ די התכנית, ו  י
ום פרסומה של ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
לבניה רהט, ת״ד 8, רהט, טלי ן ו ו  הועדה המקומית לתכנ
מצא למשרדי הועדה ו  08-9910199. העתק ההתנגדות י
לבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, ת״ד 68, ן ו ו  המחוזית לתכנ

 באר שבע, טלי 08-6296435.

ן אלא אם כן דו לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
י תצהיר המאמת את ו ו י בל  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי  העובדות שעלי
 י״ב בטבת התשס״ד (6 בינואר 2004)

י  טלאל אלקרינאו
ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ולבניה רהט ו  לתכנ

ם 5271, י״ז בשבט התשס״ד, 9.2.2004 1853 מי ט הפרסו לקו  י



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס תיק שם המנוח/ה הפטירה

 זילברשטיין גרינוו
 קורץ ליאור

 כהן אבא
 כהן אבא
 פלח דנית
 פלח דנית

 שפיצד מייסטר מי
 גולדנזן נעמי

 דמינוב דבור ויקי
 יצחקי נחל

 צימבת יצחק
 צימברג יצחק
 וינברגר ויקי
 קויפמן אלה
 גולם איסק
 חסו שורה

 בוחבוט גור א יהח
 גרויסמן זאב

 לב שושנה
 מרקוס יגאל

 קלוסקי מנדל
 הראל סדון איריס!
 ברסלר שלמה פבל

 ברגיג שרה
 מכלוף אלה

 פכטהולד איתמר
 פילדוס חנה

 מרגלית יאיר
 טלאור אביטל

 ברוך עמיחי-נסים
 סראגיי דינה

 זייפה מיכאל
 ברקמו מור שרון
 אלבלינג אהובה
 צירקלביץ יוסף

 שפירא רומה
 חיו כרמלה

 אפרתי יצחק
 זלצמן חוה

 משולם ביטח חדוה
 ברוך לילי

 חליווה אושרת
 ארליו אדם

 וגדאני זבולון
 מליחי אבינועם

24/03/2003 
26/04/1993 
14/12/1997 
01/01/1967 
05/05/2003 
16/10/1996 
05/11/1977 
20/01/1994 
10/04/1999 
04/10/2003 
14/03/2003 
24/10/1985 
20/09/2003 
17/06/2003 
04/05/1997 
08/04/2003 
26/09/2003 
22/11/2002 
23/02/2003 
27/09/2003 
29/08/2001 
14/02/1981 
26/10/2003 
26/10/1995 
14/08/2002 
16/09/2003 
22/06/1995 
01/07/2003 
07/09/2003 
17/07/2003 
29/07/2003 
12/07/1995 
04/05/2003 
11/10/1984 
29/09/2003 
26/07/1998 
14/05/2003 
13/03/1962 
26/09/2003 
04/02/2003 
11/07/2001 
10/09/2003 
29/09/2003 
06/07/2003 
26/07/2002 

 זילברשטיין בורי(
 קורץ מינה מרים

 כהן שמעו!
 כהן מידים

 פבלביץ זלמן
 פבלביץ יוכבד
 שפיצר אדולף
 גולדמן יהודה
 רמינוב בנימיו
 יצחקי ב! ציון
 צימברג מלכה

 צימברג אברהם
 וינברגר ברכה

 גייר אידה
 גולס שרה
 חסן מרדכי

 בוכבומ דוד
 קופרמן מיכאל

 לב דורון
 מוקוס חיה

 קלוסקי אינדה
 צחייק סלמן

 ברסלר פנחס
 ברגיג מרדכי

 אלון שלמי
 פכטהולד שרה

 אולינובר אברהם
 בן מיכאל גאולה

 טלאור ויקטור
 ברוך אסתר

 סראג׳י כדורי
 זייפה בנימין

 ברקמו אברהם
 אלבלינג שאול

 צירקלביץ שושנה
 שפירא זק
 חיו עזרא

 אפרתי מרגלית
 לוי שושנה
 ספיר שלי

 ברוך אברהמ
 אביטבול שלמה

 בת יער הילה
 וגדאני שמעון
 מליחי שושנה

1/53724 
,1/55725 
1/53726 
1/53727 
1/53728 
1/53729 
1 ,'53732 
1/53734 
1/53736 
1/53737 
1/53742 
1/53743 
1/53744 
1/53746 
1/53749 
1/53751 
1/53753 
3/50440 
1/53754 
1/53755 
1/53757 
1/53758 
1/53759 
1/53760 
1/53763 
1/53766 
1/53767 
1/53768 
1/53774 
1/53776 
1/53777 
1/53779 
1/53782 
1/53785 
1/53789 
1/53790 
1/53791 
1/53792 
1/53795 
1/53796 
1/53799 
1/53800 
1/53802 
1/53804 
1/53806 

 הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה-965ו

ואה או ו קוום צו ו ירושה, צ  הודעות על בקשות לצ
ן  מינוי מנהל עזבו

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

י מנהל עזבון. ו נ אה או למי ו  קיום צו

 הרשם לעניני ירושה בירושלים, דחי יפו 216, ותשלים

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה המסירה
 מסי
 תיק

 לוי לילך
 זאנגי מרים
 זאנגי מריס

 גולדמן מיכאל
 כהן שמחה

 מרגלית הניה רבק
 מרגלית הניה רבקו

 ליפמן רחל
 בר לבב דרור

 ראובן שבתאי
 גרינפילד יצחק

 לוי אואנה
 אדר בלה

 לוי שלמה
 לוי שלמה

 פרידמן ברנרדו
 דורותיאה שלומית

 רוסי[ טובה
 לוי רחל

 אבילחאק דינה
 סאור אביבה
 בן עמי יצחק

 לוי תומי יהושע 24/07/2003
 כהן נורמן 09/04/1999
 כהן הילדה 01/01/2001
 גולדמן אוה 17/08/2002
 כהן אליהו 13/11/2003
 קנישינסקי מנשה 24/03/1961
 רוסקין קנישנ בת985ו/24/02
 ליפמן דוד 02/08/2003
 בר לבב דוד (רובו 31/08/2003

01/10/2003 
22/09/2003 
23/11/2003 
21/10/2003 
16/10/1998 
19/10/2003 
31/01/2003 
17/09/2003 
13/09/2003 
01/09/2003 
30/09/2001 
11/11/2003 
07/06/2003 

 ראובן פהיחה
 סיבהי גרינפי צפו

 לוי ניסים
 אדר טדי תאו

 לוי אברהם
 לוי רחל

 פרידמן שלמה
 ונסח מנפרד
 רוסי! סימיון

 כדורי אהובה
 אבילחאק סעדה

 סאור יגאל נפתל1
 יוריץ׳ אסתר

 ירושות

1/8227 
1/8231 
1/8232 
1/8233 
1/8236 
1/8238 
1/8239 
1/8245 
1/8247 

 צוואות

1/8226 
1/8228 
1/8229 
1/8230 
1/8234 
1/8235 
1/8237 
1/8240 
1/8241 
1/8242 
1/8243 
1/8244 
1/8246 

שבע אברך בר-מוב, רשם  בת־

 הרשם לענעי ירושה בתל אביב, רח׳ השלושה 2, יד אליהו

 שם המבקש/ת
 האריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 13/02/1988 אבל עודד
 04/02/2001 אבל עודד
 08/08/2002 חגולי דוד

 08/01/2003 כץ רחל

 יךושות
 1/53714 אבל זלמן

 1/53715 אבל דבורה
 1/53720 דוו לילי
 1/53722 כץ הלנה

ד. 004¿.7.2  1854 ילקוט הפרסומים 5271, י״ז בשבט התשסי



 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 הרשם לעגיבי יחשה בתל אביב, רה׳ השלושה 2. יד אליהו
 (הבישן״)

 פרידמן אנה 10/05/2003 אשד אווה
 גולדברגר הרמן 13/10/2002 גולדברגר מריס

 אורן פנינה 03/03/1996 אורן נחום
 אורן שמואל )08/05/2003 אורן נחום
 נדירי חסידה 05/10/2003 נדירי יוסף

 כהן גרשון מנחם 06/10/2003 כהן גרשון שרה
 גוטה חואטו 26/02/2002 גואטה אהרון

 ברזין אוה 10/05/2003 וולושין פאינה
 צפוראשוילי חיים 28/07/2003 צפודאשוילי מאיה

 זילט מטילדה 19/12/1992 פסח אליהו
 לץ שמואל 10/02/2003 לץ שרה

 ינאי פנינה 25/10/2003 הופרם עדי
 כהן אשר 02/04/1991 שפני יפה

 יעקב אליזבט 15/03/2003 שפיר לילי
 ברנשטיין דוד 12/12/1996 ברנשטיין שרה

 תם משה 12/10/2003 תם יגאל
 אניס רבקה 10/10/2003 אניס אברהם

 יופי[ מיכאל 09/06/2003 יופין סבטלנה
 גוכשטאט ויקטורי 20/06/2003 גוכשטאט סימון
 פריאלניק מיכאל 10/11/2003 פריאלניק אנדה
 גרושבסקי בנימיו 28/01/1999 גדושבסקי יפה

 פרץסוזנה 14/06/1994 פרץ דוד
 סמסון יצחק 2003/ 07/11 ממסה רות

 פינקלשטיין פנחס 15/09/2003 פינקלשטיין רחל
 קמינסקי סטפניה 25/09/2003 לנדאו זאב

 ששון לאה 02/10/2003 ששון שמואל
 רזניק מינקה 26/09/2003 ספקטור שולמית
 מגריק רבקה 28/10/2003 ניופלד שולמית

 חלוץ יהודית דגנ 01/11/2003 חלוץ ישראל
 וינבאר יהודה 07/07/2003 וינבאו רוזינה

 בוקובזה רחמונה 05/07/2003 חכים מלכה
 אידלוביץמשה 29/12/2002 אידלוביץשוה

 ויזנפלדחוה 12/04/1998 ערבהיאפרת
 הרשקוביץגניה 11/10/2003 הושקוביץ מנחם

 חרפוף יונה 03/01/2002 חרפוף יחיא
 גולצברג מרדכי 02/11/2003 גולצבוג עדה

 פודכלבניק לאה 09/01/2003 פודכלבניק אברהם
 פרידמן אהרון 04/07/2003 איגרמן שרה
 תגר ויקי 08/12/2002 תגר גיל ,
 רייך םנחם 09/11/2003 רייך טובה

 אלכסנדרוביץ צבי 30/06/2003 אלדור יוסף
 פלמון יהודה 23/10/2003 ציפורי דליה

 ברקוביץאריה ליי 6/11/2001 ו ברקוביץרבקה

1/53884 
1 /53885 

 צוואות

1/53716 
1/53717 
1/53718, 
1/53719 
1/53721 
1/53723 
1/53730 
1/53731 
1/53733 
1/53735 
1/53738 
1/53739 
1/53740 
1/53741 
1/53745 
1/53747 
1/53748 
1/53750 
1/53752 
2/27608 
1/53756 
1/53761 
1/53762 
1/53764 
1/53765 
1/53769 
1/53770 
1/53771 
1/53772 
1/53773 
1/53775 
1/53778 
1/53780 
1/53781 
1/53783 
1/53784 
1/53786 
1/53787 
1/53788 
1/53793 
1/53794 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנגח/ה המירה
 מגי
 ודק

 ירושות

 1/53807 רדוביץהרמן 29/08/2003 רדוביץלוסיאן
 1/53809 גמליאל שלום 12/05/1977 גמליאל מוני

 1/53810 בגרנו עדינה 2/10/2003 ו ארז ליאור
 1/53811 סידי אברהם 24/11/2001 אדרי אורלי

 1/53815 גבאי מרקו 25/09/2002 גני שרונה
 1/53817 אבוטבול חנה 05/02/2001 אבוטבול יוסי
 1/53819 שמרץ כהנא שושנ 26/07/1991 פינקלר ריקה
 1/53820 שמרץ גכהנא) צבי 02/03/1971 פינקלר ריקה

 1/53821 בנין יעקב 22/11/2002 בנין שושנה
 1/53826 אלכורת סלם אוע 16/03/2001 אגא אילנה

 1/53827 בריקר רבקה רינה2/04/1995ו קיטייצ׳יק ליובוב
 1/53832 רבינוביץרעיה 15/06/2003 מלמג נחה

 1/53833 דנישבסקי טובה 16/07/2003 דגן צבי
 1/53836 סרבילראשר 03/09/1987 תדהר שלמה

 1/53839 חאג יחיא מוסטפ 29/07/2003 חאג׳ יחיא יוסרא
 1/53840 מרדכי יפה 30/09/2003 מור־כהן דורית

 ו5384/ו ויינשטיין חיים 26/02/1987 זיסו מריס מינוט
 1/53844 פיורנסינו משה 30/11/1991 פיורנטינו רחל

 53845/ו ויינשטיין זלדה 03/2003/ו3 זיסומריס מינומ
 1/53846 חייקין גיטה(טוב 18/04/2003 טובול אורית

 1/53847 בטה עזרא 01/09/2003 בטה מריס
 1/53848 פיורנסינו ויטוריו 01/06/2003 רומנוב אביבה
 1/53849 נאוגאוקריוסף 01/03/2003 אשטמקר נעמי
 1/53850 חייקיןשמרל 2/11/1991 ו חייקין מרדכי

 1/53851 זולדןבנצי 11/06/2002 זולדן דורית
 1/53855 שמאילוב יוסף 15/03/2002 שלימוב איילה

 1/53856 ישורון שמעון 9/03/2003 ו ישורון יוסף
 1/53857 רדנבורגבלה 25/11/2000 רביד שמריהו

 1/53860 רוזיןשפרמצה 14/10/2003 רוויו ראובן
 1/53862 אברהמיה גבריא׳ 16/07/1996 אברהמיציון
 1/53863 אברהמיה חאגי 5/03/2002ו אברהמי ציון
 1/53865 פרידמן צבי 17/08/2003 פרידמן צביה
 53868/ו שמידוב קלמן 27/06/1989 שמידוב ישי
 1/53869 מתן יהודה 08/09/2003 מתן אהוד

 1/53872 דוד דוד 07/12/2002 דוד ג׳וליאט
 1/53874 עזוז שבתאי 12/03/2003 עזוז דבורה

 1/53879 ברנצוייג בן ציון 2/1999 ו/27 ברנצוויג מרדכי(מ
 53880/ו ברנצוייגרחל 01/06/2003 ברנצוויג מרדכממו

 1/53881 שטרסלר אברהם 28/12/2000 נתיב צבי
 1/53882 שטרמלר טובה 04/01/1999 נתיב צבי

 1/53883 אשקר מרדכי 18/05/1996 אשקר רחל
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 הרשם לעגתי ידושה בתל אביב, רח׳ השלושה 2, יד אליהו
 (המשף

 1/53878 מרקוביץ דבורה '18/08/2003 הרצוגרותי
 1/53886 פרידמו סולומון 13/09/2003 פודינזן דובירש

 יוסף זילביגר, רשם

 הרשם לענעי ידושה בחיפה, שד׳ פל־ים 5וא׳ קמת
 הממשלה, חיפה

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שס המנוח/ה הפטירה
 מם׳
 תיק

 בוגין נועה
 הררי עטרה

 קנר סלי
 יצחק חיים
 ארזוני חיה

 סמורלו חסקין חסי
 שרדסקי רחל

 וינבלום צמרת
 נחשונוב זולפו
 נחשתוב זולפו

 נחמן חנה
 טוטמה חווה
 רחמים חיים
 רחמים חיים
י  ביליק ולו

 חדו אלכסנדר
 בו חרות סירה
 אבשלום מור

 גלוסקין לריסה
 פןגןרלוב סבטלנה

 שביט דניאל
 ביקל אליעזר
 אחד אלברט
 רימוני יורם

17/05/2003 
28/09/2003 
21/06/2003 
28/03/2002 
22/02/1998 
05/03/1988 
12/08/2003 
28/03/2000 
10/11/2003 
10/11/2003 
26/05/1998 
20/07/2003 
14/02/1999 
24/08/2003 
21/01/2003 
28/11/2001 
20/02/2002 
27/11/2001 
20/10/1996 
27/01/2002 
31/10/2003 
22/11/1995 
02/10/2003 
28/09/2003 

 סנדלר משה
 פרוימוביץשרלוט

 רוזנברג סימון
 יצחק דליה
 ינאי יצחק

 מוכס אלקה
 שרדסקי ולדימיר

 וויינבלוס דני
 נחשון דניאל

 נחשון אלה
 צבוני סולתנה

 שאול חנוכה
 רחמים אהרון
 רחמים רבקה

 קרלינסקי יוליאנו
 חנין דוד

 זילברמן צפורה
 מור מיכל

 אופשמייןבוריס
 מורגון טטיאנה

 שביט שרי
 ביקל טוני(יונה

 אמר פרחה
 רימוני רחל

 כספי בני 23/10/2003 כספי עדה
ד אוהד פ י  דייפני רוסיה 14/06/2002 ד

ב אורניה י י ב א  באבייב אלמו 1/2003 01/1 ב
ל שושנה י ד  בריל מרקו אהת1 04/02/2003 ב

 שפניר חוה 09/05/2003 בר עם מיכאל
ל ד ל  פלס רבקה 14/07/2003 אמיליו פ

גלרד דוד חיים  אנגלרד יוסף 31/10/2003 אנ
 קפלו אידה 30/07/2003 מירומ זהבה

 ירושות

1/19295 
1/19298 
1/19299 
1/19301 
1/19303 
1/19304 
1/19305 
1/19308 
1/19309 
1/19310 
1/19313 
2/18416 
1/19314 
1/19315 
1/19318 
1/19319 
1/19320 
1/19325 
1/19328 
1/19329 
1/19331 
1/19332 
1/19333 
1/19340 

 צוואות

1/19296 
1/19297 
1/19300 
1/19302 

1/19306 
1/19307 
1/19311 
1/19312 

 שם המבקש/ת
 מסי תאריך

 חיק שט המנוח/ה הפטירה

 צדוק אלי
 כריסםו ניקולוב••!

 חלבה אריאלה
 ארצי הרציג מרגלי

 גליקס יהושע
 שישיצקי רגינה

 חורי מרגלית
 ציונוב משה
 קינדלר אטי
 דונאי לידר
 עידן עירית
 שולמו שרה
 צפריר ירון

 מרגלית חיה שרה
 ספיד אשר אנדרימ

 מועלם עזרא
 אגא אילנה

 קוטליארוב מיכאל
 דיאמנט סיונה

 שצן אלכסנדרה
 עפרי פנינה
 סאיג שרה
 סיבי דורה

 נחשו! נחום
 נסרי יחזקאל
 זוארץ שרינה
 אנגל אולגה

 שוגחנוסן) רותי
 הלל מרים

 כפיחפוקס) לאה
 חכים סחו

 אולספנגר שרלי
 פולנוב יפים
 סבאג פנחס

 ללוש טאטי מזל ל
 כחלון יצחק
 צרור רפאל

 גל דוד
 סמואל הרברט אבו

 ליבוביץ שלמה

 צדוק יוסף 04/11/2002
 קמלוב אירנה 03/09/2003
 רוזנבלום שרגא 02/05/2003
 ארצי הרציג יצחל17/09/2003
 גליקס בנימין 09/12/1999
18/05/1999 
29/08/2003 
17/01/2003 
02/07/2003 
29/09/2003 
22/02/1998 
20/08/1993 
01/10/2003 
06/09/2003 

 שישיצקי משה
 חורי אלברט
 ציונוב חנה

 קינדלר מיכאל
 דונאי אבשלומ

 גרוסמן זאב
 רוזנבוים דוד
 צפריר לאה

 זילברברג לאה
 ספיר פלורה גרטו 11/10/2003
 מועלם אליה 21/10/2003
 אלכורתטריה 10/09/2003
 קוטליארובה פאי 03/07/1997
 שורד יהודית 08/03/1990
05/07/2003 
25/10/2003 
22/10/2003 
07/10/2003 
30/04/2000 
03/09/2003 
16/02/1995 
30/07/2003 
08/11/2003 
28/05/2003 

 פרטמן שרה
 עפרי אסתר

 סאיג אלי
 סטולאר לייב

 נחשון רינה
 נסרי שלמה
 זוארץ דיקה
 אנגל אמיל

 נוסן וילי
 הלל חיים

 פוקס רבקה רתל 17/11/2003
 אבודרה אנטה 11/11/2003
 גרמה חיני 05/11/2003
 בנימינוב מיכאל 01/10/2003
 סבאג עליה 5/02/2003 ו
 ללוש כמוס 12/06/1991
 כחלון נינה 14/07/2003
 צרור גאליה 29/01/1995
 גדליהו בת שבע 08/10/2003
 סמואל איומה 17/12/2001
 ליבוביץצפוהה 10/02/2001

 צוואות

1/53797 
1/53798 
1/53801 
1/53803 
1/53805 
1/53808 
1/53812 
1/53813 
1/53814 
1/53816 
1/53818 
1/53822 
1/53823 
1/53824 
1/53825 
1/53828 
1/53829 
1/53830 
1/53831 
1/53834 
1/53835 
1/53837 
1/53838 
1/53842 
1/53843 
1/53852 
1/53853 
1/53854 
1 /53858 
1/53859 
1/53861 
1/53864 
1/53866 
1/53867 
1/53870 
1/53871 
1/53873 
1/53875 
1/53876 
1/53877 
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 יצחק טובה
 נחמני יעקב
 פרץ אליהו

 פריאנטה אברהם
 פיינברג יעקב
 גרשוב אולגה

 ימיאלי עזריקס
 נויגר גיורג׳ מרס

 גורודצקי מריה
 אלשווילי אבשה

19/09/2003 
22/09/2003 
20/06/2003 
12/10/2003 
30/04/2000 
17/09/2003 
03/11/2003 
10/07/2002 
13/08/1999 
06/10/2003 

 עמר עיישה
 נחמני מננה
 פרץ חסיבה

 פריאנטי יונה
 גימלברג חיה
 בלקיו סופיה

 יחיאלי סעדיה
 נויגר שמואל

 גורודצקי יעקב
 אלשוילי מרדכי

1/7722 
2/7598 
1/7725 
1/7726 
1/7728 
1/7729 
1/7732 
1/7733 
1/7736 
1/7737 

 שושנה אנקור-שניר, רשם

 הרשם לענעי ירושה בנצרת, רח׳ המלאכה 3, נצרת

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

 ירושות
 1/5216 בן יהודה יהודית 28/06/2003 צפיר רבקה
 1/5217 איבגי דוד 14/08/2003 איבגי יעקב

 1/5218 אשבל שרה 20/10/2002 אשבל רו
 1/5219 בן יוסף רתמים 15/05/1999 בו יוסף סברינה

 1/5220 סעאדה נופה 01/12/1975 סעאידה עלי
 1/5221 סעאידה מוחמד 01/01/1954 םעאידה עלי

 1/5222 הייב עלי 24/05/2003 הייב אבראהיס
 1/5223 דינרמן מאיר 15/10/2003 דינרמ! צפורה

 1/5224 קריציבסקי רבקה 17/12/2002 קריציבסקי ראיסה

 לבנה בר עוז, רשם

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 831/03

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

ות ארעית י ו ן פירוק חברת עמק חפר רשת חנ י  ובענ
 בע״מ, ח״פ 325251-0-ו5,

ורשי המנוח דוד ליאני, ע״י ב״ב עו״ד  והמבקשים: י
וחד לחברה, מרח׳ לינקולן 20, תל אל לביא, מנהל מי  שמו

 אביב 67134, טל׳ 03-5629966, פקס 03-5629964.

ום 10.9.2003 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, בי בי
זי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת  לבית המשפט המחו
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו נשמעה בבית המשפט המחוזי

ום 1.2003 16.1 בשעה 9.00.  בירושלים בי

 בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 16.11.2003, נקבע
ו לפירוק החברה בכפוף לפרסום זה. נתן צ י  כי י

 הרשם לענעי יחשה בחיפה, שד׳ פל־ים 15א׳ קמת
 הממשלה, חיפה

 (המשך)

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוזז/ה הפטירה
 מכו
 תיק

 ויניק חנה
 ויניק חנה

 לוי אברהם
 ארביב דורין

 טננבאום נעמי
 דוד מרים

 ג׳ין קאומן
 בוק אביגדור

 הרוש יוסף
 ג׳ודי לבדי
 אלוני תמר
 דוד אדית

 בו ציון ברנציק
 לביא עידית

 שרה רוזה
 בוקשטיין נעמי

 מזוריק נירה

08/06/1994 
02/11/2003 
04/09/2003 
23/07/2003 
07/06/2001 
14/10/2003 
24/04/1996 
01/09/2003 
20/11/2003 
06/09/2003 
13/09/2003 
14/08/2003 
20/07/2003 
16/07/2003 
15/10/2003 
29/10/2003 
10/02/2001 

 פצניק יעקב
 פצניק אטל

 לוי איה
 כירי רפאל

 שמינמץ לוטה
 דוד יצחק

 קאופמן בלומנ סו
 בוק ישראל

 צוגהפט יעקב
 לבדי לאה
 אלוני דוד

 דוד נתן
 ברנצ׳ק יצחק
 בלום עמנואל

 רוזנפרוכט פלטי!
 בוקשטיו אורי צ1

 היימו מרק

ת או ו  צו
 6ו93ו/ו
1/19317 
1/19321 
1/19322 
1/19323 
1/19324 
1/19326 
1/19327 
1/19330 
1/19334 
1/19335 
1/19336 
1/19337 
1/19338 
1/19339 
1/19341 
1/19342 

 לבנה בר עוז, רשם

 הרשם לעניני יחשה בבאר שבע, שד׳ שז״ר בב, באר ש־ע

 מה תאריך
 תיק ש• המנוח/ה ה פטירה שם המבקש/ת

 ירושות
 1/7714 בריטרמן בן ציון 22/08/2003 בריטרמן גניה

 1/7717 ברוך מרתה ריטו 02/10/2003 ברוך סיגלווק יעל
 1/7719 שלום חנה 07/07/2002 שלום יצחק

 1/7721 אלקובי ג׳וג׳ו 14/08/2002 אלקובי בן צי סיל
 1/7723 קוקוי סמיון 24/05/2002 זלסקי אלינה

 2/6973 לבנשטין דניאל 09/05/2003 לבנשטין שרה
 1/7724 ישראל שושנה 01/10/2003 ישראל יצחק

 1/7727 בניסטי בלדה 26/04/1998 סבג ליריה
 1/7730 מנביץ׳ ליובוב 13/07/2002 מנביץ׳ חיכאל

 1/7731 יחיאלי מלכה 21/02/2002 ימיאלי עזריקם
 1/7734 שדרי רפאל 22/05/2003 שזירי חגית חנה

 1/7735 יונג שרה 13/05/2003 זעירא פארן

ואות  צו
 1/7715 מנוים בלה 09/01/2003 מנויס לבון

 1/7716 ניימן איזיה 11/08/2003 ניימן טטיאנה
 1/7718 אוחנה חיים 25/01/2003 אוחנה יוסף

 1/7720 צרפתי לאוו 20/11/2003 צרפתי בנימיו

ם 5271, י״ז בשבט התשס״ד, 9.2.2004 857 ו מי ט הפרסו לקו  י



 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
ו לפי המען הנ׳יל לא יאוהר משעה 2.00 ו די  באופן שתגיע לי

ום 9.3.2004.  בי

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

 מאשא וולפיש, עו־־ד
 באת כוח המבקש

פו י ב-  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 806/03ו

ן פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־׳ג-1983,  בעני

ן פירוק תברת מ.מ. מורן עבודות פיתוח בע״מ, י  ובענ

 והמבקשים: אחמד עקל טאלב ואחרים, ע״י ב״ב עו״ד
 סמיר מרעי, ת״ד 02 ו, כפר ערערה 30026.

ום 13.7.2003 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
ושב י בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי כ  לעיל, ו

ן ביום 3.2004.ו בשעה 8.30.  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ו בענין הבקשה או להתנגד לכך רשאי  לתמוך במתן צ
ן פיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי  להו

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
• לפי המען הנ־ל לא יאוחר משבעה ה י ד י  באופן שתגיע ל

ם לפגי מועד הדיון. מי  י

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

 סמיר מרעי, עו״ד
 בא כוח המבקשים

פו י ב-  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 2017/03

 בענין פקודת החברות [נוסח חרש], החשמ־־ג-1983,

ן פירוק חברת דגש נסיעות בע״מ. י  ובענ

הו מזרחי. ע״י ב״ב עו״ד אלי  והמבקשים: אורית בכור ו
צמן 6, גדרה, טל׳ 9«08-85988. י  דבורה הבר ויסמן, מרח׳ ו

ום 9.9.2003 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
ושב י בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי כ  לעיל, ו

ום 24.2.2004 בשעה 8.30. ן בי  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמוך במתן צ
ן פיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי  להו

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 13.00 ביום 17.2.2004.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ו בענין הבקשה או להתנגד לכך, וטרם עשה  לתמוך במתן צ
וחד  כן, רשאי למסור הודעה בכתב בדואר רשום למנהל המי
 בכתובת הנ״ל או לבית המשפט המחוזי בירושלים, לא

ום 29.2.2004.  יאוחר מי

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

 שמואל לביא, עו״ד
 מנהל מיוחד לחברה

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 849/03

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

ל קוטלר חברה לבניה בע״מ, י  ובעני ן פירוק חברת אי

ל ויטנברג,  והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״ב עו־ד אי
ן 33, ירושלים 92268.  מרח׳ רמב׳

ום 30.11.2003 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כיי בי
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
ושב י בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי כ  לעיל, ו

ום 11.3.2004 בשעה 11.00.  בדין בי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמוך במתן צ
ן  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

נו זה.  שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצו

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 11.00

.4.3.2004 • ו י  ב

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

ל ויטנברג, עו״ד  אי
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 857/03

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

ם הששי (?199) בע״מ, ח״פ ו  ובעניין פירוק חברת י
,51 -165848-6 

 והמבקש: אהרן קורנפלד, ע״י ב״כ עו״ד מאשא וולפיש,
רושלים 94631, טלי 02-6243228, פקס  מרח׳ שמאי 8, י

.02-6232742 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 25.12.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
ושב  לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

• 17.3.2004 בשעה 9.00. ו י ן ב  בדי

 כל נושה אז משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
ן • בעצמו או באמצעות עורך הדי  להופיע בשעת הבירור, א

נו זה.  שלו, לאחו־ שימסור למבקש הודעה על רצו
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פו י ב-  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 2239/03

ן פקודת התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,  בעני

ן פירוק חברת בית ספר נאור כפר סבא בע״מ, ח״פ י  ובענ
 ו-51-239494,

 והמבקשים: עדי זך ואחרים (עובדי החברה), ע״י ב״ב
ורי 20, פתח תקוה.  עו״ד ליאור םטופל, מרח׳ מונטיפי

ום 23.12.2003 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
שב ו י בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי כ  לעיל, ו

ום 2.3.2004 בשעה 8.30. ן בי  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
ן הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמוך במתן עו בעני
ן ע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי פי  להו

ו זה. נ דעה על רצו  שלו, לאחר שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו
דיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  באופן שתגיע לי

ום 1.3.2004.  13.00 בי

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

ר סטופל, עו״ד  ליאו
 בא כוח המבקשים

פו י ב-  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 2240/03

ן פקודת החברות [נוסח תדש], התשמ״ג-983ו, י  בענ

ל ישראל (1996) בת חו לית שאי ן פירוק חברת חו י בענ  ו
 בע״מ,

לג סלניקוב, ת״ז 310123906, ע־י ב״כ עו״ד  והמבקש: או
ת 7/14, ת־ד 1700, נתניה, טל׳ ן, מרח׳ כיכר העצמאו  דוד מימו

 09-8629592, פקס 09-8329166.

 נמסרת בזה הודעה, כי במם 24.12.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
שב ו י בקשת נ׳ירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי כ  לעיל, ו

ום 2.3.2004 בשעה 8.30. ן בי  בדי

צה  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו
ן הבקשה או להתנגד לכך, רשאי ו בעני  לתמוך במתן צ
ן י ת עורך הד ע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו פי  להו

ו זה. נ דעה על רצו  שלו, לאחר שימסור למבקש הו

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30 די ע לי  באופן שתגי

ום 1.3.2004.  בי

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

, עו־ד ן  דוד מימו
 בא כוח המבקש

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

 דבורה הבר ויסמן, עו״ד
 באת כוח המבקשים

פו י ב-  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 2026/03

ן פקודת התברות [נוסח תדש], התשמ״ג-1983,  בעני

י אופנה בע״מ, ח״פ ן פירוק חברת אורפז יצרנ י בענ  ו
,51-073811-5 

ם זמיר, מרח׳ גבעתי 36, רמת גן 52232, י  והמבקש: חי
 טלי 056-945048.

ום 10.9.2003 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
ושב י בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי כ  לעיל, ו

ום 26.2.2004 בשעה 8.30. ן בי  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ן הבקשה או להתנגד לכך, רשאי י ו בענ  לתמוך במתן צ
ן ת עורך הדי פיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו  להו

ו זה. נ דעה על רצו  שלו, לאחר שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,  את ההו
ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 די ע לי  באופן שתגי

ום 19.2.2004.  בי

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

 חיים זמיר, המבקש

פו י ב-  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרתי 2105/03

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

ם אופטינט מערכות תוכנה ו י לנ ן פירוק חברת מי י  ובענ
 בע״מ,

נן ברק, המפרק הזמני, מרח׳ אבא הלל  והמבקש: עו״ד רו
 14, רמת גן 52506.

 נמסרת בזה הודעה, כי בקשת פירוק החברה שהיתה
ום ן בבית המשפט המחוזי בתל אביב בי ו י  קבועה לד
ן בבית המשפט המחוזי בתל אביב ו ד תי  21.1.2004 נדתתה ו

ום 4.3.2004 בשעה 8.30.  בי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ן הבקשה או להתנגד לכך, רשאי י ו בענ  לתמוך במתן צ
ן ת עורך הדי ע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו פי  להו

נו זה.  שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רעו

ש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, דעה י  את ההו
ום ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מי די ע לי  באופן שתגי

 26.2.2004 בשעה 12.00.

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

 רונן ברק, עו״ד
 המפרק הזמני
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פו י ב-  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 2245/03

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

ן פירוק חברת לנקו עבודות השמל בע״מ, ח״פ י  ובענ
ר מערכות חשמל (986ו) צו  51-110812 (לשעבר סתו תאורה י

 בע״מ),

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״ב עו״ד עוז גדות,
 מרח׳ פרישמן 88, כיכר רבין, תל אביב 64165, טל׳ 5234994-

 03, פקס 03-5234996.

ום 28.12.2003 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
י בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב כ  לעיל, ו

ן ביום 11.3.2004 בשעה 8.30.  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמוך במתן צ
ן  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ  שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצו

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

 3.30 ו ביום 10.3.2004.

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

 עוז גדות, עו״ד
 בא כוח המבקשים

פו י ב-  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 1002/04

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

ן פירוק חברת פריש פיש בעימ. ח״פ 181813-0- י  ובענ
,51 

ין, ע״י ב״ב עו״ד סער חממי,  והמבקש: דוד גולדשטי
 מרח׳ מזא״ה 22א, תל אביב 65213, טל 03-6202225, פקס

.03-6202226 

ום 1.1.2004 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
ושב כי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי  לעיל, ו

ן ביום 8.3.2004 בשעה 8.30.  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמוך במתן צ
ן  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רעונו זה.

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

 ביום 7.3.2004.

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

 סער חממי, עו״ר
 בא כוח המבקש

פו י ב-  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 2241/03

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

ן פירוק חברת ס.ב בית הפנקייק בעי׳מ, י  ובענ

 והמבקשים: משה סגל, ת״ז 051954725 ואחרים, ע״י ב״כ
 עו״ד דוד מימון, מרח׳ כיכר העצמאות 7/14, ת״ד 1700,

 נתניה. טל׳ 09-8629592, פקס 66ו09-8329.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.2003ו.24 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
ושב כי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי  לעיל, ו

ום 2.3.2004 בשעה 8.30.  בדין בי

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

נו זה.  שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצו

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שהגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30

 ביום 1.3.2004

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

 דוד מימון, עו״ד
 בא כוח המבקשים

פו י - ג  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 תיק אזרחי 2243/03

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

ן פירוק חברת בסטמן בע״מ, ח״פ 51-240553-1, י  ובענ

 והמבקש: ניסן חקשורי, ע״י ב״כ עו״ד איל רוזובסקי,
ת; מרח׳ לינקולן 20, הל אביב שו  ממשרד עו״ד חיים צדוק ו
Emai l  67134, טלי 03-6254000, פקס 03-6254040, :

. gcncral@zadokco.co.il 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.12.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
ושב כי בקשה פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי  לעיל, ו

 בדין ביום 2.3.2004 בשעה 8.30.

 כל גושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
ן  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ  שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצו

 אח ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 0.00 ו די  באופן שתגיע לי

 ביים 24.2.2004,

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

יל רוזובסקי, עו״ד  אי
 בא כוח המבקש
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 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 5022/04

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

ן פירוק חברת נתיב ש.מ. בע״מ, י  ובענ

ן בר-אל, ו י  והמבקש: מורים פיטוסי, ע״י ב״ב עו״ד צ
 מרח׳ הדסה 78, באר שבע.

ום 2004.ו.2ו הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי
 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
ושב י בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי כ  לעיל, ו

ום 29.3.2004 בשעה 9.00. ן בי  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ן הבקשה או להתנגד לכך, רשאי ו בעני  לתמוך במתן צ
ן ע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי פי  להו

נו זה. דעה על רצו  שלו, לאחר שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,  את ההו
ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי די  באופן שתגיע לי

ון, עד השעה 12.00. עד הדי  עבודה לפני מו

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

ן בר־אל, עו״ד ו י  צ
 בא כוח המבקש

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 הודעה על רישום אגודות שיתופיות

ן האגודות: נים בעני  להלן נתו

ן - ישוב קהילתי כפרי צ י ישבי שדה נ  (ו) שם האגודה: מתי
 אגודה שיתופית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-004383-6.
 המען: מושב שדה ניצן, ד״נ הנגב, מיקוד 85470.

 תאריך רישום: 29.12.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

ב קהילתי כפרי. שו י  סוג משני: י

 (2) שם האגודה: אחזקות חקלאות דליה אגודה שיתופית
 חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004389-3.
ץ דליה, ד״נ מגידו, מיקוד 19239.  המען: קיבו

 תאריך רישום: 2.2003ו.30.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

פית חקלאית  (3) שם האגודה: פלסט אודם - אגודה שיתו
 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-004400-8.
ן הגולן, מיקוד  המען: אודם מושב שיתופי, ד״נ צפו

 2473ו.
 תאריך רישום: 19.1.2004.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 304/03

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

ן בע״מ, ו י נ ו ן פירוק חברת דנטל י י  ובענ

ן ו יחט ואחרים, ע״י ב״כ ער׳ד אמנ  והמבקשים: דוד שו
ן 36052, טל׳ 9830111-  מ׳ שילה, מרח׳ הדם 5, קרית טבעו

.04 

ום 30.6.2003 הוגשה בקשה  נמסרת בזה־ הודעה, כי בי
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
ושב י בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי כ  לעיל, ו

ום 3.3.2004 בשעה 9.00. ן בי  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמוך במתן צ
ן ת עורך הדי פיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו  להו

ו זה. נ  שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצו

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

ום 1.3.2004.  16.00 בי

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

ן מ• שילה, עו״ד ו  אמנ
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 72/04

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

דות שרותי רפואה, מדרך חיפה ן פירוק חברת לפי י  ובענ
 16, קרית אתא,

 והמבקשות: לריסה ביידר, ת״ז 310590112: שושנה
 קלוש, ת־ז 51380632, ע״י ב״כ עו״ד זולי מלכה ושות׳, מדרך
ו 194, קרית ביאליק 27232, טלי 04-8750426, פקס  עכ

.04-8747954 

ום 11.1.2004 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
ושב י בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי כ ל, ו  לעי

ום 15.4.2004 בשעה 9.20. ן בי  בדי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ו בענק הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמוך במתן צ
ן ע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי פי  להו

ו זה. נ  שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,  את ההו
הן לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה די ע לי  באופן שתגי

ום 1.4.2004.  16.00 בי

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

 זולי מלבה, עו״ד
 בא כוח המבקשות
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 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (11) שם האגודה: רשת או פלסט החותרים - אגודה
 שיתופית חקלאית בע״מ.

 מם׳ האגודה: 57-004408-1.
 המען: קיבוץ החותרים, ד־נ חוף הכרמל מיקוד 30870.

 תאריך רישום: 19.1.2004.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה תקלאית כללית.

ע - אגודה שיתופית לאספקת י י פ א - ל  (12) שם האגודה: א
 מים בכפר קסרה בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004409-9.
 המען: כפר קסרה.

 תאריך ריש1ם: 19.1.2004.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אספקת מים.

 כ״ה בטבת התשם״ד (19 בינואר 2004)

 אורי זליגמן
ות פי  רשם האגודות השיתו

 צו פירוק, מינוי מפרק והודעה לנושים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1), לפקודת האגודות
ה בזה על פירוק האגודה: ו ו ות אני מצ פי  השיתו

עי - אגודה שיתופית חקלאית למי שתיה ו ו  שם האגודה: אל
 בערב אלעראמשה בעי׳מ.

 מסי האגודה: 57-002528-8.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת
ות אני ממנה למפרק את עזרא דגן, מרח׳  האגודות השיתופי

 אלחנוק 6000/95, נצרת 6000ו.

ות (פירוק), פי  בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתו
 התשמ״ד-984ו, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש
ום פרסום ם ימים מי שי  את תביעתו בכתב למפרקים בתוך שי

 הודעה זו לפי המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל חבר אגודה
ים ו זה לפני שר העבודה והרווחה בתוך חודשי  לערער על צ

ום פרסומו ברשומות.  מי

 יי׳ג בטבת התשס״ד (7 בינואר 2004)

 אודי זליגמן
ות פי  רשם האגודות השיתו

 ביטול צו פירוק

 תיק מסי 3878/6/04

ל אגודה שיתופית חקלאית בע״מ  שם האגודה: פיתוח הגלי

 (בפירוק)

 מסי האגודה: 57-003878-6.
ום 8.6.2003 החלטתי ליתן צו  נמסרת בזה הודעה, כי בי
 פירוק לאגודה והודעה על כר פורסמה בילקוט הפרסומים
ו וני 2003 (להלן - צ ום 19 בי  95ו5, התשס״ג, עמי 2825, מי

 הפירוק).

 (4) שם האגודה: כרמי אודם - אגודה שיתופית חקלאית
 בע־מ.

 מס׳ האגודה: 57-004401-6.
ן הגולן, מיקוד  המען: אודם מושב שיתופי, די׳נ צפו

 2473 ו.
 תאריך רישום: 19.1.2004.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (5) שם האגודה: אחזקות אודם 2003 - אגודה שיתופית
 חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004402-4.
ן הגולן, מיקוד  המען: אודם מושב שיתופי, ד״נ צפו

.12473 
 תאריך רישום: 19.1.2004.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (6) שם האגודה: עתיד אודם - אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-004403-2.
ן הגולן, מיקוד  המען: אודפ מושב שיתופי, ר״נ צפו

 2473ו.
 תאריך רישום: 19.1.2004.

: חקלאות  סוג יאשי
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (7) שם האגודה: מטעי אודם - אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004404-0.
ן הגולן, מיקוד  המען: אורם מושב שיתופי, ד״נ צפו

 2473ו.
 תאר־ך רישום: 19.1.2004.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (8) שם האגודה: בריגה - רוונסרי אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-004405-7.
 המען: מושב שדה עוזיה, ד״נ אבטח, מיקוד 79260.

 חאר־ך רישום: 19.1.2004.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (9) שם האגודה: אורן פרוייקטים - אגודה שיתופית
 חקלאית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-004406-5.
 המען: קיבוץ פלמ״ח צובה, די׳נ הרי יהודה, מיקוד

.90870 
 תאריך רישום: 19.1.2004.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (10) שם האגודה: כפר החורש חקלאות עסקים אחזקות
ל אגודה שיתופית חקלאית בע״מ. ניהו  ו

 מסי האגודה: 57-004407-3.
 המען: קיבוץ כפר החורש, דואר כפר החורש, מיקוד

.16960 
 תאר־ך רישום: 19.1.2004.
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ום 10.3.2004, בשעה 11.00, במשרד  החברה הנ״ל תתבגם בי
 עו״ד נורית אלון, ברחי הברזל 32ב, תל אביב.

ן סופי של מפרקת ן וחשבו  על סדר היום: הגשת די
צד התנהל הפירוק. י  החברה המפרט כ

 נורית אלון, עו״ד, מפרקת

א.מ. שירותי ניהול בע״מ  גיא א.מ.
 (ח״פ 51-238431-4)

ן)  (בפירוק מרצו
 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

דעה כי האסיפה הכללית של החברה  נמסרת בזה הו
ום 14 במרס 2004, בשעה 12.00, במשרד רו״ח  הנ״ל תתכנס בי

ן אורליצקי ושות׳, ברחי אבא הלל 7, רמת גן. או  לי

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק המראה
צד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי  כי
צד לנהוג י ע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כ  לשמו

של המפרק. ירות של החברה ו  בפנקסים ובני

 דוד גלבוע, רו״ח, מפרק

הו ואורי גרינבוימ  קרן יקיר, ציפורה, אלי

 (ח״פ 52-002949-7)

 הודעה בדבר בינום אסיפה סופית

דעה כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל  נמסרת בזה הו
ום 17.3.2004, בשעה 16.00, בבית אורי גרינבוים,  תתכנס בי

 ברחי שחר ו, ירושלים.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק, המראה מה
 נעשה בנכסי החברה.

עות נגד החברה הנ״ל יג־ש את ש לו תבי  כל נושה שי
ום פרסום ם מי מי . בתוך 21 י ו , בצירוף הוכחותי ו  תביעותי

 הודעה זו, למפרקת הנ״ל.

ו באמור עותי גיש את תבי  נושה או אדם אחר שלא י
יענה.  בתוך המועד הנ״ל - לא י

 פטריםיה מילקס, עו״ד, מפרקת

 הלנה בע״מ

 (ח״פ 242593-5- 51)
( ן  (בפירוק מרצו

נוס אסיפה סופית  הודעה על כי

דעה כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל  נמסרת בזה הו
 תתכנס ביום 18 במרס 2004, בשעה 12.00, במשרדי המפרק

 בשד׳ ההסתדרות 21, חיפה.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
כדי צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו  כי

ירות של החברה. צד לנהוג בפנקסים ובני  להחליט כי

 תדהר בהן, רו״ח, מפרק

ו הפירוק הנ״ל ומורה על  אני מחליט לבטל את צ
ות. דות השיתופי  רישומה מחדש של האגודה בפנקס האגו

ו בינואר 2004) ו  י״ז בטבת התשם״ד (

 אורי זליגמן
ות פי דות השיתו ו  רשם האג

 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי

ן צו ניהול ת מ  הודעות על כוונה להגיש בקשה ל
י (סדרי  בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכלל
ונת דעה כי בכו ן וביצוע), התשל״ח-978ו, נמסרת בזה הו  די
ו  האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צ
ל ביחס לנכסים הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה  ניהו
, במשרדו, ו להגיש לאפוטרופוס הכללי  להתנגד למתן הצ
 בשדי פלי״ם 5וא, חיפה, כתב התנגדות בשני עותקים
, בתוך ו  הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו ונימוקי

דעה זו. ם פרסום הו ו ם מי י עי  שבו

 נכסי עיזבונות:

 ו. מרק ברנבליום, בן פסח, ת״ז 309043016:

 2. ישראל קול, בן דב, ת״ז 5985775:

 3. רבקה אדות, בת איזק, ת״ז 013380571:

 4. ברוך אדוה, בן משה, ת״ז 013380589:

 5. מרי גרובר, דרבון ארצות הברית מם׳ 080265412:

 6. שרה אהרן, בת דוד, ת״ז 068890169:

, ת״ז 064856438: ן ו  7. אילנה קרויטרו, בת בן צי

 8. ליאורה פרוכט, בת איסידור, ת״ז 015636681:

ים סלומון, ת״ז 06430628:  9. דוד בן־ישי, בן לו

למית עיני, בת עזרא, ת״ז 009166778:  10. שו

 11. יחזקאל טלקר, בן אברהם, ת״ז 064629918.

 נכסי יורשים בלתי ידועים:

ים סטרולוביץ, ת״ז 069289585.  חי

 נכסי נעדרים שזהותם ידועה:

 ו. זקוטה ביילה קרמינר, בת דוד, ת״ז 014373864;

 2. חסקל דרסיביץ (צרסיביץ):

 3. רבקה דרסיביץ (צרסיביץ):

 4. פנחס סאקם (סקס), בן שמואל.

 כ״ד בטבת התשס״ד (18 בינואר 2004)
 לבנה בר־עוז

 סגן האפוטרופוס הכללי
ן  מנהלת מחוז חיפה והצפו

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ן בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן אי  ו

ן (2000) בע״מ  נוגה אלו
 (ה״פ 51-294585-8)

ן)  (בפירוק מרצו

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
ל ת ש , התשמ״ג-ב198, כי אסיפה כללי ת [נוסח חדש] ו ר ב ח  ה
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 רוםטיקה ארט בע״מ

 (ח״פ 293762-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה כי האסיפה הכללית הסופית של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 3.2004.ו2, בשעה 0.00ו, ברחי

ן. ו ן לצי  פלוטיצקי 15, אזור התעשיה הישן, ראשו

 על סדר היום: הגשת הדוח הסופי של המפרק המראה
כדי לשמוע צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ו  כי
צד לנהוג  ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כי

ירות של החברה ושל המפרק.  בפנקסים ובני

 ששון קרעין, מפרק

 חיים םרוב חברת עורכי דין
 (ח״פ 51-327847-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אכיפה סופיה
 כללית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 25.3.2004, בשעה 9.30,

 במשרדי החברה, ברחי אבא הלל םילבר 16, רמת גן.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק המראה
כדי צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו  כי
צד כן להחליט כי  לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ו

 לנהוג בפנקסי החברה.

 יצחק נרקיס, עו״ד, מפרק

 סטאר מלונית בע״מ

 (ח״פ 51-049971-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

ל י • של החברה הנ שי ו  נמסרת בזה הורעה בי אסיפת נ
ום 31.3.2004, בשעה 10.00, במשרד־ של עו״ד  תתכנס בי

 בנימין דרוש, ברחי סוקולוב 62, הרצליה.

 על סדר היום: הגשת דוח מפורט על מצב עסקיה של
 החברה ובחירת מפרק לחברה.

ן דרוש, עו״ד  בנימי
 בא כוח החברה

 דוד שפיץ השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-287489-2)

י מפרק נו ן ומי  הודעה בדבר פירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה על פי סעיף 321(א< לפקודת
 החברות [נוסד חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה מיוחדת
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 18.1.2004, קיבלה החברה
ן בהתאם לסעיף  החלטה, פה אחד, בדבר פירוק החברה מרצו

 םטאר וורם בע״מ

 (ח״פ 51-113998-2)

 הודעה בדבר ביניס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית של
ום 20.3.2004, בשעה 13.00, במשרדה  החברה דנ״ל תתכנס בי

 הרשום של החברה, ברחי שקד 20, עומר.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק המראה
צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.  כי

 שרה פאר, מפרקת

 נוברטים בע״מ

 (ח״פ 51-229539-5)

 הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית סופית של
- ן י ום 20.3.2004, במשרד עו״ד אפשי  החברה הנ״ל תתכנס בי
לן 20, בית רובינשטיין, תל אביב, נקו ת; ברח׳ לי שו  חומסקי ו

 טל׳ 03-5614777, פקס 03-5614776.

 על סדר היום: הצגת דוח פירוק סופי של החברה על
די מפרקת החברה.  י

 שירלי דהן, עו״ד, מפרקת

ן 1989 ו  שותפות מוגבלת צ׳מפי

 (מס׳ השותפות 55-001007-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית סופית של
 השותפות הנ״ל תתכנס ביום 31 במרס 2004, בשעה 9.00,
ן מוטורס (ישראל) בע״מ, ברח־ לחייי 9-7, ו  במשרדי צימפי

 בני ברק.

 על סדר היום: הגשת הדוח הסופי של המפרק המראה
צד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי השותפות  כי
צד ע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כי כדי לשמו  ו

 לנהוג בפנקסים ובניירות של השותפות ושל המפרק.

 רענן ויסל, רו״ח, מפרק

 טלקאר טכנולוגיות בע׳׳מ
 (ח״פ 51-163358-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי האסיפה הכללית
 הסופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 28.3.2004, בשעה

 10.00, במשרדי החברה. ברח׳ המסגר 2, הל אביב.

 על סדר היום: הצגת הדוח הסופי של המפרקת המראה
 ביצר התנהל פירוק החברה ומה נעשה בנכסיה.

 יעל אונגר, מפרקת
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MAZARS PAARDEKOOPER 

H O F F M A N LIMITED 

(51-274774-2 D"n) 

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפת כללית סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת  נמסרת בזה הו
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה כללית
ום 1.3.2004, או 30 ימים  סופית של החברה הנ״ל תתכנס בי
דעה זו, לפי המאוחר, בשעה 17.00, במשרדי ום פרסום הו  מי
, דרך מנחם בגין 32ו, מרכז עזריאלי, לי ר אשכו אי  עו׳׳ד י

 המגדל המשולש, קומה 28, תל אביב.

 על סדר היום: אישור דוח המפרק וחיסול החברה.

 יאיר אשכולי, עו׳׳ד, מפרק

 טקוורקם בע״מ

 (ח״פ 51-277640-2)

ן)  (בפירוק מרצו

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
ת  החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה כללי
ום ד׳, 31 במרס 2004,  סופית של החברה הנ״ל תתכנס בי

ן 52א, תל אביב.  בשעה 10.30, ברח׳ הירקו

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק המפרט
כדי צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו י  כ
צד י י החברה ולהחליט כ נ י ע ביאורים נוספים על ענ  לשמו

 לנהוג בפנקסיה ובמסמכי המפרק.

 אורי הלביא, מפרק

 ד.א. כרמלי בע״מ

 (ח״פ 51-234431-8)

 הודעה בדבר פירוק מרצין ומינוי מפרק

ן י דעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנ  נמסרת בזה הו
ום 25.9.2003,  של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה בי
ן ולמנות וחדת לפרק את החברה מרצו  נתקבלה החלטה מי
 את רון כרמלי, ת״ז 079132830, מרח׳ פרויד 4ו, תיפד, למפרק

 החברה.

גיש את עות נגד החברה הנ־ל י ש לו תבי  בל נושה שי
ום פרסום ם מי מי , בתוך 21 י , בצירוף הוכחותיהן ו  תביעותי

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.

ו כאמור תי עו גיש את תבי  נושה או אדם אחר אשר לא י
יענה.  בתוך המועד הנ״ל - לא י

 רון כרמלי, מפרק

 י. פקר אחזקות (2001) בע״מ

( S 7-51-30754ח־פ) 

ן)  (בפירוק מרצו

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ן דעה כי באסיפה כללית שלא מן המני  נמסרת בזה הו
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כהלכה ביום 24 בדצמבר 2003,

ו של דוד שפיץ, מרח׳ הר זיו י ו נ  319(2) לפקודה, ובדבר מי
 543, מבבים-רע1ת, למפרק החברה.

 דוד שפיץ, מפרק

לרן אחזקות בע״מ  אי

 (ח״פ 51-262071-7)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

וחדת של  נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית המי
ום 1.1.2004, התקבלה החלטה  החברה הנ״ל, שנתכנסה בי
ן בהתבסס על הצהרת וחדת על פירוק החברה מרצו  מי
לת פירעון, בהתאם לסעיף 322 לפקודת כו  דירקטורים על י
 החברות [נוסח חרש], התשמ״ג-983ו, כמו כן התקבלה

יה של ורדה שטרן, למפרקת החברה. נו  התלטה על מי

 ורדה שטרן, מפרקת

ץ השקעות בע״מ  רונית שפי
 (ח״פ 51-287487-6)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומימי מפרק

דעה על פי סעיף ו32(א) לפקודת  נמסרת בזה הו
וחדת י באסיפה מי  החברות [נוסח חרש], התשמ״ג-983ו, כ
ום 18.1.2004, קיבלה החברה  של החברה הנ״ל, שנתכנסה בי
ן בהתאם לסעיף  החלטה, פה אחר, ברבר פירוק החברה מרצו
ו של דוד שפיץ, מרח׳ הר זיו י ו נ  319(2) לפקודה, ובדבר מי

ת, למפרק החברה. ם-רעו  543, מכבי

 דוד שפיץ, מפרק

ץ אחזקות בע״מ  דוד ורונית שפי
 (ח״פ 51-287480-1)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה על פי סעיף ו32(א) לפקודת
וחדת  החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה מי
ום 18.1.2004, קיבלה החברה  של החברה הנ־ל, שנתכנסה בי
ן בהתאם לסעיף  החלטה, פה אחד, בדבר פיריק החברה מרצו
ו של דוד שפיץ, מרח׳ הר זיו י ו נ  9ו3(2) לפקודה, ובדבר מי

ת, למפרק החברה.  543, מכבים-רעו

 דוד שפיץ, מפרק

ווק וניהול בע״מ ן שי  אגריטו

 (ח״פ 51-169192-5)

ן)  (בפירוק מרצו

 הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-983ו, כי אסיפה כללית
ום 30.3.2004, בשעה 19.00  סופית של החברה הנ״ל תתכנס בי
צחק אלחנן 26, קומה ב׳, תל אביב.  במשרדי המפרק ברח• י

י הפירוק כ י ווח המפרק על סיום הל  על סדר היום: די
הודעה על מחיקת החברה.  ו

 זאב סובל, רו״ח, מפרק
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 סטודיו 106 בע״מ

 (ח״פ 51-177464-8)

י מפרקת נו ן ומי ו  הודעה בדבר פירוק מרצ

 נמסרת בזה הודעה, כי החברה הנ״ל קיבלה החלטה
ן, ת״ז ו ן אוחי ו של שמעו י ו נ על מי  על פירוקה מרצון, ו

 068598960, מרח׳ נחמני 62, תל אביב, למפרק החברה.

 עמי סדן, עו״ד
 בא כוח החברה

 ש.ר.ד.ן אחזקות בע״מ

 (ח״פ 88053-6 ו -51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק נו ן ומי  הודעה על פירוק מרצו

ן  נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המני
ום 20 בדצמבר 2003,  של החברה הנ״ל, שנתכנסה כהלכה בי
ן ולמנות  נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצו
 את נדב פלטי, ת״ז 55667612, ממושב ירקונה, למפרק

 החברה.

ה• בתוך 21 ימים תי עו  על כל הנושים להגיש את תבי
ום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.  מי

 נדב פלטי, מפרק

01*1-:0011 

 (חברת חוץ הרשומה בישראל)

 (מסי 56-001025-8)

ן ומינוי מפרק  הודעה בדבר פירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המניו
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 22.1.2004, נתקבלה
וחדת לפי סעיף 319(2) לפקודת החברות ונוסח  החלטה מי
ן ולמנות אה  חדש], התשמ״ג-983ו, לפרק את החברה מרצו

ן דומניס, למפרק החברה.  אלו

ן דומניס, מפרק  אלו

 קלאב אוף קלאבס המרכז הישראלי למועדוני
 לקוחות בע״מ

 (ח״פ 51-194831-7)

ן ומינוי מפרק  הודעה בדבר פירוק מרצו

 נמסרת בזה ׳הודעה כי באסיפה כללית של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה במם 25.1.2004, נחקבלה החלטה מיוחדת
ו של אשר קניפל, י ו נ  בדבר פירוק החברה מרצון, ובדבר מי

, למפרק החברה. ן ו ן לצי  מרח׳ ברנר 9, ראשו

גיש את  כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, י
• פרסום ו י , בצירוף הוכחות, בתוך 21 ימים מ ו  תביעותי

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 אשר קניפל
ושב ראש האסיפה  י

ן ולמנות וחדת לפרק אח החברה מרצו  נתקבלד החלטה מי
 את יוסף פקר, ת״ז 2935823, מרח׳ אורי 10, תל אביב, למפרק

 החברה.

 על כל הגושים להגיש את תביעותיהם בתוך 21 ימים
ום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.  מי

 יוסף פקר, מפרק

לד בע״מ  בר-גו

 (ח״פ 51-078037-2)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק נו ן ומי ו  הודעה על פירוק מרצ

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת
וחדת  החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה מי
ום 14 בינואר  של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה בי
ן וחדת לפרק את החברה מרצו  2004, נתקבלה החלטה מי
 ולמנות את רו״ח אבי רישפן, ת״ז 960433ו5, חשב בנק
י 48, תל אביב, ו  מרכנתיל דיסקונט בע״מ, מרח׳ יהודה הל

 למפרק החברה.

גיש את  כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל י
ום פרסום ם מי מי , בתוך י 2 י  תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.

ו באמור גיש את תביעותי  נושה או אדם אחר אשר לא י
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אבי רישפן, רו״ח, מפרק

 טופםטור בע״מ

 (ה״פ 51-289350-4.)
ן ומינוי מפרק ו  הודעה על פירוק מרצ

ן דעה כי באסיפה כללית שלא מן המני  נמסרת בזה הו
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 22.1.2004, נתקבלה
ן ולמנות את עו״ד אביאל זיו  החלטה לפרק את החברה מרצו
ן 4, הבית האדום, ת״ד 501, נס ו  (זיסקוביץ׳), מרח׳ בן גורי
ונה 74104, טלי 08-9408099. פקס 03-9389986, למפרק  צי

 החברה.

גיש את  כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל י
ום פרסום  תביעותיו, בצירוף הוכחות, בתוך 21 ימים מי

 הודעה זו, למפרק הנ״?.

ו באמור גיש את תביעותי  נושה א! אדם אחר שלא י
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אביאל זיו (זיסקוביץ׳), עו״ד, מפרק

 פלנט תקשורת בע״מ
 (ח״פ 51-219852-4)

ן ומינוי מפרקת ו  הודעה בדבר פירוק מרצ

 נמסרת בזה הודעה, כי החברה הנ״ל קיבלה החלטה
ן, ת״ז ו יה של נירה קורן אוחי ו נ על מי  על פירוקה מרצון, ו

 027075456, מרח׳ נחמני 62, תל אביב, למפרקת החברה.

 עמי סדן, עו״ד
 בא כוח החברה
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ן ולמנות וחדת לפרק את החברה מרצו  נתקבלה החלטה מי
דית קושיצקי, מכפר טרומן 28, למפרקת החברה. הו  את י

גיש את  בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל י
ום פרסום , בתוך ו2 ימים מי , בצירוף הוכחותיהן ו  תביעותי

דעה זו, למפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור עותי גיש את תבי  נושה או אדם אחר אשר לא י
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יהודית קושיצקי, מפרקת

 סימטריק השקעות בע״מ

 (ח״פ 301467-87-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית של החברה
ום 18.12.2003, נתקבלה החלטה מיוחדת,  הנ״ל, שנתכנסה בי
 פה אחד, ובכתב, בהסתמך על סעיף 64 לחוק החברות,
 התשנ״ט-999ו, לאחר שכל החברים הרשאים להשתתף
עו כי הם מוותרים על הודעה די ע באסיפה זו הו להצבי  ו
ן ובדבר  מוקדמת של 21 ימים, בדבר פירוק החברה מרצו
נית 8ב, נתניה 42207, ו של דוד אלמגור, מרח׳ חלמו י ו נ  מי

 למפרק החברה.

 בהודעה קודמת בדבר פירוק החברה הנ״ל שפורסמה
 ברשומות (י״פ 5259, התשס״ד, עמי 1448), נכתב בטעות כי
רעה זו ום 14.12.2003, הו ות התקבלה בי  החלטת בעלי המני

ן של ההודעה האמורה. וה תיקו  מהו

גיש את  כל נושה שיש לו תביעות מהחברה הנ״ל י
• ום פרסו ם מי מי , בתוך 21 י ו , בצירוף הוכחותי ו  תביעותי

דעה זו, למפרק הנ״ל.  הו

ו בתוך תי עו גיש את תבי  נושה או אדם אחר שלא י
יענה.  המועד האמור - לא י

ד י  אורי ויינדוט, עו
 בא כוח החברה

 מגדל גלובלי אםט מנג׳מנט בע״מ

 (ח״פ 311411-6- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 337(ב) ו־338
י אסיפה  לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כ
ום ום 4.3.2004, או בי  כללית של החברה הנ״ל תתכנס בי
ן שלאחר חלוף 30 ימים ממועד פרסום  העסקים הראשו
ים, בשעה 11.00, במשרדי ן השני דעה זו, לפי המאוחר מבי  הו
 מפרק החברה, עו״ד ניב סבר, בדרך אבא הלל 16, קומה 10,

 רמת גן.

ו של המפרק, על לותי  על סדר היום: הגשת דוח על פעו
ל הפירוק בשנה שחלפה, הצגת הדוח הו י על נ  עסקי הפירוק ו
נכסי החברה ל הפירוק ו הו י  הסופי של המפרק בדבר נ

 ושמירת פנקסים.

 ניב סבר, עו״ד, מפרק

ינד בע״מ  בטמי

 (ח״פ 51-329438-9)

ן)  (בפירוק מרצו

 הודעה על פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה כללית
ום 25.1.2004, ן בי  מיוחדת של החברה הנ״ל, שנתכנסה בדי
ן ולמנות וחדת לפרק את החברה מרצו  נתקבלה החלטה מי
ן ישותי, מרח׳ גאל קולוף, ממשרד עו־ד מ׳ פירו ־ד י  את עו

 אבא הלל סילבר 16, רמת גן, למפרק יחיד של החברה.

גיש את עות נגד החברה הנ״ל י ו תבי  כל נושה שיש ל
ום פרסום ם מי מי , בתוך 21 י ו תי ו, בצירוף הוכחו  תביעותי

ו למפרק הנ״ל.  הודעה ו

ו בתוך המועד האמור תי עו גיש את תבי  נושה אשר לא י
יענה. - לא י

 יגאל קולוף, עו״ד, מפרק

 בהן עדן אחזקות והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-234230-4)

 הודעה בדבר פירוק מרצון

דעה לפי סעיף ו32 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן
ום 6 ן בי ץ של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בדי  המנ
 בינואר 2004, ברחי דפנה 45, מגדל העמק, התקבלה החלטה

וחדת לפירוק החברה מרצון.  מי

 אברהם כהן
 בא כוח החברה

 בנוש אחזקות בע״מ
 (ח״פ 51-313378-5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ץ דעה כי באסיפה כללית שלא מן המנ  נמסרת בזה הו
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 22 בינואר 2004, נתקבלה
ן ולמנות את דורון ותרת לפרק את החברה מרצו  החלטה מי
 בנוש, ת״ז 006758973, מרח׳ הגורן 16, מטולה, למפרק

 ההברה.

גיש את עות נגד החברה הנ״ל י  כל נושה שיש לו תבי
דעה זו, למפרק ם פרסום הו ו ם מי מי , בתוך 21 י ו  תביעותי

 הנ״ל.

ו כאמור תי עו גיש את תבי  נושה או אדם אחר אשר לא י
יענה. עד הנ״ל - לא י  בתוך המו

 דורון בגוש, מפרק

 רבםל שווק ומסחר בע״מ
 (ח״פ 51-126176-0)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ן י ת שלא מן המנ דעה כי באסיפה הכללי  נמסרת בזה הו
ום 14.1.2004,  של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה בי

ם 5271, י״ז בשבט התשס״ד, 9.2.2004 867 ו מי ט הפרסו לקו  י



 הנ״ל תתכגס ביום 22.3.2004, בשעה 13.00, במשרד בא כוח
 החברה, עו״ד ארז איכילוב, ברחי יבנה 15. תל אביב.

ים שנמסרו נ י ם לגבי העו  על סדר היום: החלטת הנושי
 להחלטתם על פי פרק י״ג לפקודה.

 ארז איבילוב, עו״ד
 בא כוח החברה

 ב.ל.ת ערך - ניהול קרנות נאמנות

 (1992) בע״מ

 (ח״פ 51-175338-6)

 הודעה על כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 323(ב) לפקודת החברות
י אסיפת נושים של החברה  [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כ
 הנ״ל תתכנס ביום 22.3.2004, בשעה 15.00, במשרד בא כוח

 החברה, עו״ד ארז איכילוב, ברחי יבנה 15 תל אביב.

נים שנמסרו י  על סדר היום: החלטת הנושים לגבי הענ
 להחלטתם על פי פרק י״ג לפקודה.

 ארז איבילוב. עו״ד
 בא כוה החביה

 דקו השקעות ואחזקות (1993) בע״מ

 (ח״פ 186901-8- 51)

 הודעה על כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 3:3(ב) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפת נושים של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 22.3.2004, בשעה 17.00, במשרד בא כוח

 החברה, עו״ד ארז איכילוב, ברחי יבנה 15. הל אביב.

נים שנמסרו ם לגבי העני  על סדר היום: החלטת הנושי
 להחלטתם על פי פרק י״ג לפקודה.

 ארז איבילוב. עי״ד
 בא כוח החברה

 ב.ל.ת. מימון והנפקות (1981) בע״מ

 (ח״פ 52-003257-4)

 הודעה על כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 323(ב) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 22.3.2004, בשעה 19.00, במשרד בא כוח

 החברה, עו״ד ארז איכילוב, ברח׳ יבנה 15, תל אביב.

נים שנמסרו  על סדר היום: החלטת הנושים לגבי העני
 להחלטתם על פי פרק י״ג לפקודה.

 ארז איכילוב, עו״ד
 בא כוח החברה

 חגית בבלי יעוץ משפטי

 (ח״פ 51-331367-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדשן, התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית
 שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בדין
 ביום 20.1.2004, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
ן ולמנות את עו״ד חגית בבלי, ממרכז עזריאלי ו, תל  מרצו

 אביב 67021, למפרקת החברה.

גיש את  כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל י
ום פרסום ו, בצירוף הוכחות, בתוך 21 ימים מי  תביעותי

 הודעה זו, למפרקת הנ״ל.

ו בתוך  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותי
 המועד האמור - לא ייעגה.

 חגית בבלי, עו״ד, מפרקת

 אמפינה - חברה פיננסית לסחר ואמנות בע״מ

 (ח״פ 51-046681-6)

 הודעה על כינוס אסיפת נושים
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 323(ב) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1985, כי אסיפת נושים של החברה
 הנ״ל התכנס ביום 22.3.2004, בשעה 9.00, במשרד בא כוח

 החברה, עו״ד ארז איכילוב, ברחי יבנה 15, תל אביב.
נים שנמסרו י ם לגבי הענ  על סדר היום: החלטת הנושי

 להחלטתם על פי פרק י״ג לפקודה.
 ארז איכילוב, עו״ד

 בא כוח החברה

 נכסי החברה להשקעות מיסודה של אמפא

 1969 בע״מ

 (ח״פ 51-051330-2)

 הודעה על כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 3:3(ב) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפת נושים של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 22.3.2004, בשעה 11.00, במשרד בא כוח

 החברה. עו״ד ארז איכילוב, ברח׳ יבנה 15, תל אביב.
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