
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 י׳ בטבת התשס״ה י 5352 22 בדצמבר 2004

 עמוד
 הסמבה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, חוק החומרים

 המסוכנים וחוק המים 856
 הסמכה לפי פקודת בריאות העם וחוק החומרים

 המסוכנים 856
 הסמכת מפקחים וממונים על איכות הסביבה 857
 הסמכת מפקח, מנהל וממונה על איכות הסביבה 857

 הורעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא
 צמוד הניתן לציבור , 857

 תיקון להודעה ברבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים
 דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת

 ביותר או המגבילות יבוא טובין מישראל 857
 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 858
 הודעות לפי חוק הירושה 872
 הודעות לפי חוק הצהרות מוות 878
 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 880
 הודעות מאת הציבור 884

 עמוד
 הסמכה לפי פקודת הראיות 854
 מינוי ממונים למועצה הדתית יבנאל 854
 מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה 854

 מינוי ממלאי מקום למנהל הכללי של משרד
 התקשורת 854
 אכרזות בדבר שינוי בתקנים רשמיים 855

 מינוי רופא מומחה לוועדת מומחים לפי חוק לפיצוי
 נפגעי גזזת 855
 מינוי חברים לוועדות רפואיות לפי החוק האמור 855
 מינוי מנהל השירותים הווטרינריים 855
 הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם וחוק המים.... 855

 הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, חוק המים,
 חוק למניעת מפגעים, חוק שמירת הניקיון, חוק

 מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים וחוק
 הדרכים(שילוט) 856



 (2) לעני! גביית ארגונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים
 במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יערי התקציב),

 התשנ״ג-992ו" -
 (א) לתפקיד ממונה על הגביה את בעלי התפקידים האלה:
 גזבר, מנהל אגף הגביה והשומה בגזברות, סגן מנהל
 אגף הגביה והשומה בגזברות, מנהל הגביה בגזברות,

 מנהל תחום אכיפה בגזברות:
 (ב) לתפקיד פקיד גביה - את מורשה חתימה תחום

 אכיפת גביה.
 ה׳ בכסלו התשס״ה (18 בנובמבר 2004)

 (חמ 3-18)
 בנימין נתניהו

 שר האוצר
 4. סייח התשנ״ג, עמי 10.

 מינוי ממונה על הגביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)',
 אני ממנה את רון חזן, ת״ז 055290407, ואת יצחק חיון , ת״ז

 024529109, לממונים על הגביה.
 ה׳ בכסלו התשס״ה (18 בנובמבר 2004)

 (דומ 3-18)
 בנימין נתניהו

 שר האוצר
 יי חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1374; סייח התשל״ג, עמי 46.

ד התקשורת ר ש  מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של מ

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 ו לחוק שירות המדינה(מינויים),
 התשי״ט-1959י, ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה,
 אני מטיל על משה גלילי, המשנה למנהל הכללי במשרד
 התקשורת, את תפקיד המנהל הכללי של משרד התקשורת,
 מיום י״ח בכסלו התשם״ה (1 בדצמבר 2004) עד יום י״ט באדר
 א׳ התשס״ה(28 בפברואר 2005) ועד בכלל, או עד שימונה מנהל

 כללי למשרד התקשורת, לפי המוקדם מביניהם.
 כ׳ בכסלו התשם״ה (3 בדצמבר 2004)

 >חמ 3-56)
 אהוד אולמרט
 שר התקשורת

 י• סייח התשי״ט, עמי 86: התשכ״ג, עמי 110.

ד התקשורת ר ש  מינוי ממלא מקום למנהל הכללי של מ
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה(מינויים),
 התשי״ט-1959; ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה,
 אני מטיל על חיים גרון, סמנכ״ל בכיר הנדסה ורישוי במשרד
 התקשורת, את תפקיד המנהל הכללי של משרד התקשורת,
 מיום כ״ב בכסלו התשס״ה (5 בדצמבר 2004) עד יום כ״ו בכסלו
 התשס״ה (9 בדצמבר 2004) ועד בכלל, או עד לשובו של משה

 הסמכה
 לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א-971 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב^ לפקודת הראיות [נוסח
 חדש], התשל״א-971וי, אני מסמיך את המזכירים הראשיים
 בבתי דין רבניים, להזהיר על פני תצהיר שהגשתו נדרשת בתיק

 בית דין רבני או לשם הליך במסגרתו, לענין הסעיף האמור.
 תחילתה של הסמכה זו 30 ימים מיום פרסומה.

 ט״ו בכסלו התשס״ה (28 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-220)

 יוסף(טומי) לפיד
 שר המשפטים

 י• דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמי 421.

ת יבנאל  מינוי ממונים למועעה הדתי
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת
 היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-971ו', אני ממנה את

 האנשים המפורטים להלן לממונים למועצה הדתית יבנאל:

 השם מסי זהות
 אברהם הרנוי 076370311 - בעל סמבות הכרעה

 שלמה דהאן 064726748
 בייט בכסלו התשס״ה (12 בדצמבר 2004)

 (חמ 3-140)
 אריאל שרון

 ראש הממשלה
 1 סייח התשל״א, עמי 130: התשם״ד, עמי 143.

 מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים(גביה)', אני
 ממנה כלהלן:

 (ו) לענין גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל״ז-977ו־,
 של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוקי העזר של עיריית
 ירושלים שהן עבירות של ברירת משפט כאמור בסעיף 228
 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו!,
 וקנסות שפסק בית המשפט לענינים מקומיים לטובת

 העיריה -
 (א) לתפקיד ממונה על הגביה את בעלי התפקידים
 האלה: גזבר, מנהל אגף הגביה והשומה בגזברות,
 סגן מנהל אגף הגביה והשומה בגזברות, מנהל תחום
 חניה בגזברות, הממונה על בית המשפט לענינים

 מקומיים;
 (ב) לתפקיד פקיד גביה את בעלי התפקידים האלה:
 מורשה חתימה תחום חניה, פקיד גביה בבית משפט
 לענינים מקומיים, אחראי תביעות והוצאה לפועל,

 אגף היועץ המשפטי;

 י. סייח התשי״ט, עמי 86; התשכ״ג, עמי 110.

 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשס״ה, 22.12.2004

 יי חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1374; סייח התשל״ג, עמי 46.
י סייח התשל״ז, עמי 226. 2 

 י. סייח התשמ״ב, עמי 43.
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 מינוי חברים לוועדות רפואיות
 לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי, לפי סעיף 9(א) לחוק לפיצוי נפגעי גזזת,
 התשנ״ד-994ו', ובהתאם לתקנה 0ו(א) לתקנות לפיצוי
 נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות,
 הרכב ועדות וסדרי עבודתן), התשנ״ה-1995־, אני ממנה את
 הרופאים המומחים ששמותיהם מפורטים להלן לחברים

 בוועדות רפואיות', במחוז ירושלים:
 ד״ר משה קליאן, ת״ז 9146069 - מומחה בפסיכיאטריה

 דייר ליאונה פישר-פלד, ת״ז 302317060 - מומחה
 בדרמטולוגיה

 ט״ז בכסלו התשסי׳ה(29 בנובמבר 2004)
 >חמ 3-2583)

 דני נוה
 שר הבריאות

 י• סייח התשנ״ר, עמי 217.
. ק״ת התשנ״ה, עמי 546.  י

 י. י״פ התשנ״ו, עמי 56; התשס״ב, עמי 2120.

 מינוי מנהל השירותים הווטרינריים
 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לפקודת מחלות בעלי חיים
 [נוסח חדש), התשמ״ה-985ו', אני ממנה את דייר משה

 חיימוביץ, ת״ז 014552988, למנהל השירותים הווטרינריים.
 כ״ז בחשון התשם״ה (11 בנובמבר 2004)

 (חמ 3-1469)
 ישראל בייץ

 שר החקלאות ופיתוח הכפר
 י• סייח התשמ״ה, עמי 84.

 הסמכה ומינוי
 לפי פקודת בריאות העם, 1940, וחוק המים, התשי״ט-959ו

 בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים או התקנות המפורטים
 בטור א׳ להלן, של החיקוקים המפורטים בטור ב׳ לצדם, אני
 מסמיך וממנה, לפי הענין, את רבקה ליבטמן, ת״ז 058893579,

 וארז אמיר, ת״ז 056766785, בסמכויות כמפורט בטור ג׳ לצדם:

 טור גי
 הסמכויות

 טור ב׳
 החיקוק

 טור אי
 הסעיף או
 התקנה

 פקודת בריאות העם,
 1940' (להלן - הפקודה)

 ממונה על איכות
 הסביבה לענין
 חלקים ה׳ ו־ו׳

 לפקודה, למעט
 סעיפים 53(י) ו־(טו)

 לדרוש ממפעיל
 הצגת פנקס ריסוס

 תקנות המים(מניעת
 זיהום מים)(ריסוס

 בקרבת מקורות מים),
 התשנ״א-21991

 7(ב)

 עייר 1940, תוס׳ 1, עמי 191: סייח התשנ״א, עמי 98.
 ק״ת התשנ״א, עמי 776; התשנ״ה, עמי 1503.
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 גלילי, ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התקשורת, לפי
 המוקדם מביניהם.

 כ״ב בכסלו התשס״ה (5 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-56)

 אהוד אולמרט
 שר התקשורת

י  אכרזה בדבר שינוי תקן רשמ
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-953ו

 בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-953ו', אני
 מודיע כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקן
 הרשמי ת״י 90 חלק 3 - בנזין לרכב מנועי: בנזין עם תחליף
 עופרת, מאפריל 2003, על ידי פרסום גיליון תיקון מם׳ ו,

 מנובמבר 2004.
 גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, התשל״ו,

 עמי 1871.
 תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה.

 י״ח בכסלו התשס״ה (1 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-95)

 אהוד אולמרט
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

י ר שינוי תקן רשמ ב ד  אכרזה ב
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-953ו

 בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-953וי, אני
 מודיע כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקן
 הרשמי ת״י 1212 חלק ו - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות
 עשן: דלתות אש סובבות, ממאי 2003, על ידי פרסום גיליון

 תיקון מס׳ ו, מנובמבר 2004.
 גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, התשל״ו,

 עמי 1871.
 תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה.

 י״ח בכסלו התשס״ה(1 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-95)

 אהוד אולמרט
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 י• סייח התשי״ג, עמי 30; התשנ״ח, עמי 52.

 מינוי רופא מומחה לוועדת מומחים
 לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי, לפי סעיף 8(א) לחוק לפיצוי נפגעי גזזת,
 התשנ״ד-1994', 1בהתאם לתקנה 0ו(א) לתקנות לפיצוי
 נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות,
 הרכבת ועדות וסדרי עבודתן), התשנ״ה-995ו!, אני ממנה את
 דייר מנשה רחימא, ת״ז 071813612, מומחה באונקולוגיה, לחבר

 בוועדת המומחים'.
 ס״ז בכסלו התשס״ה(29 בנובמבר 2004)

 (חמ 3-2583)
 דני נוה

 שר הבריאות
 יי סייח התשנ״ד, עמי 277.
. ק״ת התשנ״ה, עמי 546.  י

. י״פ התשנ״ו, עמי 56; התשס״ה, עמי 671.  י
 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשם״ה, 22.12.2004



 תוקף הסמכה ומינוי אלה, כל עוד המוסמך משמש
 בתפקידו במשרד לאיכות הסביבה.

 י״ט בכסלו התשס״ה(2 בדצמבר 2004)
 (חמ 5-613)

 אילן שלגי
 השר לאיכות הסביבה

 הסמבה ומינוי
 לפי פקודת בריאות העם, 940ו, חוק החומרים המסוכנים,

 התשנ״ג-נ99ו, וחוק המים, התשי״ט-1959
 בתוקף םמכויותי לפי הסעיפים או התקנות המפורטים
 בטור א׳ להלן, של החיקוקים המפורטים בטור ב׳ לצדם, אני
 מסמיך וממנה, לפי הענין, את אורלי אביעם, ת״ז 26549וד02,

 בסמכויות כמפורט בטור ג׳ לצדם:

 טור ג׳
 הסמכויות

 טור ב׳
 החיקוק

 טור א׳
 הסעיף או
 התקנה

 פקודת בריאות העם, מפקח
 1940' (להלן - הפקודה)

 ממונה על
 איכות הסביבה
 לענין חלקים ה׳

 ו-ו׳ לפקודה, למעט
 סעיפים 53(י) ו-טו)

 ממונה

 לדרוש ממפעיל
 הצגת פנקס ריסוס

 הפקודה

 ד(ב)

 חוק החומרים
 המסוכנים, התשנ״ג-

 1993־
 תקנות המים(מניעת

 זיהום מים)(ריסוס
 בקרבת מקורות מים),

 התשנ״א-1991י

 תוקף הסמכה ומינוי אלה, כל עוד המוסמכת משמשת
 בתפקידו במשרד לאיכות הסביבה.

 י״ט בכסלו התשס״ה (2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-613)

 אילן שלגי
 השר לאיכות הסביבה

 י• עייר 1940, תוס׳ 1, עמי 191: סייח התשנ״א, עמי 98.
. סייח התשנ״ג, עמי 28: התשנ״ז, עמי 143.  י

. ק״ת התשנ״א, עמי 776: התשנ״ה, עמי 1503.  ג

 הסמכה
 לפי פקודת בריאות העם, 1940, וחוק החומרים המסוכנים,

 התשנ״ג-993ו
 בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א׳ להלן,
 של החוקים המפורטים בטור ב׳ לצדם, אני מסמיך את איה

 פכט, ת״ז 33195058, בסמכויות כמפורט בטור ג׳ לצדם:

 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשס״ה, 22.12.2004

 תוקף הסמכה ומינוי אלה, כל עוד המוסמכים משמשים
 בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.

 י״ט בכסלו התשס״ה (2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-613)

 אילן שלגי
 השר לאיכות הסביבה

 הסמבה ומינוי
 לפי פקודת בריאות העם, 940ו, חוק המים, התשי״ט-1959,
 חוק למניעת מפגעים, התשכ״א-961ו, חוק שמירת הניקיון,
 התשמ״ד-1984, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,

 התשמ״ח-988ו, וחוק הדרבים(שילוט), התשכ״ו-1966
 בתוקף סמבויותי לפי הסעיפים או התקנות המפורטים
 בטור א׳ להלן, של החיקוקים המפורטים בטור ב׳ לצדם, אני
 מסמיך את ואיל קבלאן, ת״ז 032740490, בסמכויות במפורט

 בטור ג׳ לצדם:

 טור ג׳
 הסמכויות

 טור א׳
 הסעיף או

 ממונה על
 איכות הסביבה
 לענין חלקים ה׳

 ו-ו׳ לפקודה, למעט
 סעיפים 53(י) ו־גטו)

 לדרוש ממפעיל
 הצגת פנקס ריסוס

 הרשות לענין
 הסמכויות

 המפורטות בסעיפים
 8 ו-9 לחוק בענין

 שלט שהותקן בלא
 היתר או שהופר

 תנאי שבהיתר

 פקודת בריאות העם,
 1940' (להלן - הפקודה)

 הפקודה

 תקנות המים(מניעת
 זיהום מים)(ריסוס

 בקרבת מקורות מים),
 התשנ״א-1991'

 חוק למניעת מפגעים,
 התשכ״א- 1961'

 חוק שמירת הניקיון,
 התשמ״ד-1984'׳

 חוק מניעת זיהום הים
 ממקורות יבשתיים,

 התשמ״ח-51988

 חוק הדרכים(שילוט),
 התשכ״ו-966ו4(להלן

- החוק)

 7(ב)

 2ו(א)

 5(א)

 ע״ר 1940, תוס׳ 1, עמי 191: ם״ח התשנ״א, עמי 98.
. ק״ת התשנ״א, עמי 776: התשנ״ה, עמי 1503.  ־

. סייח התשכ״א, עמי 58; התשנ״ז, עמי 136. ! 

 י. ם״ח התשמ״ד, עמי 142; התשנ״ב, עמי 22.
 5. סייח התשמ״ח, עמי 118.

 י. סייח התשכ״ו, עמי 6.
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 לענין חלקים ה׳ ו-ו׳ לפקודה, למעט לענין סעיף 53(י) ו-(טו),
 יכל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד לאיכות הסביבה.

 י״ח בכסלו התשס״ה (ו בדצמבר 2004)
 (חמ 3-613)

 אילן שלגי
 השר לאיכות הסביבה

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
ר בו ד הניתן לעי  לא עמו

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות, התשנ״ג-993ו
 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,
 התשנ״ג-1993', בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
 הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש ספטמבר

 2004 היה 7.83 אחוזים.
 כ״ב בכסלו התשס״ה(5 בדצמבר 2004)

 (חמ 3-2468)
 דוד גבע

 מנהל היחידה למידע ולדיווח
 הפיקוח על הבנקים

 טור ג׳
 הסמכויות

 טור ב׳
 החוק

 טור א׳
 הסעיף

 יי סייח התשנ״ג, עמי 174.

שראל עמן י ן ל י  תיקון להודעה בדבר ארצות שא
 יחסים דיפלומטיים או הסבמ הכולל סעיף אומה

שראל  מועדפת ביותר או המגבילות יבוא טובין מי
 לפי צו יבוא חופשי, התשל״ח-1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(2) לצו יבוא חופשי, התשל״ח-
 1978', אני מודיע כי -

 1. בתוספת השניה להודעה בדבר ארצות שאין לישראל
 עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה
 המועדפת ביותר או המגבילות יבוא טובין מישראל

 (להלן - ההודעה), המילה ״וייטנאם״ - תימחק.
 2. בשנת 2003 יראו כאילו -

 (ו) בתוספת הראשונה להודעה, המילים ״איחוד נסיכויות
 ערב״, ״בחריין״, ו״טוניסיה״ - יימחקו:

 (2) בתוספת השניה להודעה, המילים ״אזרביג׳אן״,
 ״בוסניה והרצגובינה״, ״טורקמניסטן״, ״טזיקיסטן״,
 ״מוזמביק״, ״מונגוליה״, ״מזרח תימור״, ״מרוקו״,
 ״סרביה ומונטנגרו״, ״עומן״, ״קאטאר״. ״קונגו-
 הרפובליקה הדמוקרטית״, ״קמבודיה״, ״אינדונזיה״

 ו-״מלזיה״ - יימחקו.
 3. תחילתו של סעיף ו לתיקון זה ביום כ׳ בטבת התשס״ה (ו

 בינואר 2005).
 כ״ו בכסלו התשס״ה (9 בדצמבר 2004)

 (חמ 3-552)
 רענן דינור

 המנהל הכללי של משרד
 התעשיה המסחר והתעסוקה

 רשות מוסמכת

 1 ק״ת התשל״ח, עמי 1774.

 י. י״פ התשנ״ח, עמי 5288; התשנ״ט, עמי 1986 ועמי 3304:
 התשס״ד, עמי 3354; התשס״ה, עמי 190.
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 פקודת בריאות העם,
 1940' (להלן - הפקודה)

 42א הפקודה ממונה על איכות
 הסביבה לענין
 חלקים ה׳ ו־ו׳

 לפקודה, למעט
 סעיפים 53(י) ומטו)

 ו חוק החומרים ממונה
 המסוכנים, התשנ״ג-

'1993 
 תוקף ההסמכה כל עוד המוסמכת משמשת בתפקידה

 במשדר לאיכות הסביבה.

 ה׳ בכסלו התשס״ה (18 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-613)

 אילן שלגי
 השר לאיכות הסביבה

 יי עייר 1940, תוס׳ 1, עמי 191; סייח התשנ״א, עמי 98.
 י. ק״ת התשנ״ג, עמי 28; התשנ״ז, עמי 143.

 הסמכת מפקחים וממונים על איכות הסביבה
 לפי פקודת בריאות העם, 1940

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־42א לפקודת בריאות
 העם, 1940' (להלן - הפקודה), אני מסמיך כל אחד מהאנשים
 ששמותיהם מפורטים להלן, למפקחים וממונים על איכות
 הסביבה לענין חלקים ה׳ ו-ו׳ לפקודה, למעט לענין סעיף 53(י)

 ו-(טו):
 עדנאן סולטאני, ת׳׳ז 056320476

 רונן זהבי, ת״ז 028946325
 נעמה בן ארי-אשור, ת״ז 025361098

 אסנת לסק, ת״ז 057447518
 לריסה גלוזמן, ת״ז 322072935

 חנה םטריק, ת״ז 0479613ו3
 דפנה ישראלי, ת״ז 028655611

 תוקף ההסמכה כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם
 במשרד לאיכות הסביבה.

 י״ט בכסלו התשס״ה (2 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-613)

 אילן שלגי
 השר לאיכות הסביבה

 י עייר 1940, תוס׳ 1, עמי 191; סייח התשנ״א, עמי 98.

 הסמכת מפקח, מנהל וממונה על איכות הסביבה
 לפי פקודת בריאות העם, 1940

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-42א לפקודת בריאות
 העם, 1940' (להלן - הפקודה), אני מסמיך את אלון בר, ת״ז
 059012583 למפקח, מנהל לענין חלקים ה׳ ו-ו׳ לפק1דה, למעט
 לענין סעיף 53(י) ו-(טו) וסעיף 64(ג), וממונה על איכות הסביבה

 י• עייר 1940, תוס׳ 1, עמי 191; ס׳׳ח התשנ״א, עמ׳ 98.

 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשס״ה, 22.12.2004



 קווי בנין חרשים לתוספת הבניה כאמור; ג) הגדלת מספר
 הקומות המרבי מ־7 קומות ל־8 קומות; ד) קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק/9946״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, העיר
 העתיקה, הרובע המוסלמי, רח׳ המדרשה 8ו, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 222.030-222.000 לבין קואורדינטות

 רוחב 631.800-631.760.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספות בניה
 כמפורט להלן: ו) תוספת מרפסת מעל כיפת הבנין: 2)
 תוספת מדרגות לצורך העליה למרפסת: 3) תוספת פרגולה
 לקירוי מרפסת במפלס 6.98; ב) קביעת קווי בגין חדשים
 לתוספות הבניה כאמור: ג) קביעת הוראות בינוי וקביעת
 תנאים למתן היתר בניה בשטח: ד) קביעת הוראות בגין

 סככה להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק. רשאי
 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת, בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, ירושלים, טלי
 וו02-62968. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון

 המלכה ו, ירושלים, טל׳ 02-6290203.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

תאר מקומית ר תכנית מי  הודעה בדבר אישו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ מק/4748ט״, שינוי מסי 1/01 לתבנית במ/4748ט.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 רמת רחל, השטח שבין רח׳ ביתר ורח׳ העסקן, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 221.700-221.300 לבין קואורדינטות
 רוחב 628.800-628.600: מתחמים ג, ו-ז: מגרשים 20א. 27-21,

.59-52 
 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול הבינוי התת־קרקעי
 המאושר בשטחי מגרשים 57 ו־58, שלפי תכנית במ/4748ב: ב)
 שינוי העמדת הבנינים בשטח מגרש 27, כפי שנקבעה בתכנית
 במ/4748ב, בלי לשנות את קווי הבנין המאושרים בשטח: ג)
 הגדלת מספר הקומות המרבי בשטח מגרש 27, שלפי תכנית
 במ/4748ב, מ־6 קומות ל־8 קומות: ד) הגדלת מספר יחידות
 הדיור המרבי שבמתחמים ג׳ ו-ז׳ יחד, מ־285 יחידות דיור
 ל־4ו3 יחידות דיור: ה) שינוי מפלס ה־0.00 שבתחום מגרש
 27, שלפי תכנית במ/4748ב, מ־־00.ו788.0/79 ל־785.0/788.5;
 ו) קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש על ידי: ו) שינוי
 בגבולות שבין מתחם ז׳ ומתחם גי, שלפי תכנית במ/4748/ב:
 2) שינוי גבולות מגרשים 27, 59, 20א, 26, 53, 54, 58-56, שלפי

 תכנית במ/4748ב.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5081, התשס״ב, עמי 2563.

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

 מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ מק/4424א״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גונן,
 רח׳ הגדנ״ע 12, השטח שבין קואורדינטות אורך 219.785-
 219.840 לבין קואורדינטות רוחב 630.080-630.040; גוש

 30007, חלקה 54.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי הבנין ללא תוספת

 בזכויות הבניה המאושרות בשטח.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/8834א״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גונן
 ד׳, השטח שבין הרחובות יוסי בן יועזר, רבי תנחומא
 ואלכםגדריון, השטח שבין קואורדינטות אורך 219.300-
 219.625 לבין קואורדינטות רוחב 629.000-628.800; גוש

 30143, חלקה 170, ח״ח 113, 168.
 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול הוראות הבינוי להקמת
 בית ספר, שאושרו בתחום חלקה 170 לפי תכנית 8834,
 וקביעת הוראות בינוי להקמת בית ספר אחר במקומו,
 בתחום ח״ח 168; ב) קביעת בינוי ופיתוח: ג) ביטול קווי
 בנין מאושרים וקביעת קווי בנין חדשים לשם הקמת בית
 הספר כאמור: ד) קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים
 למתן היתר בניה: ה) הרחבת שטח עם זכות מעבר לציבור
 המאושר לפי תכנית 8834 וקביעת הוראות לפיתוחו
 ולתחזוקתו: ו) קביעת הוראות בגין מבנים, גדרות ומדרגות

 להריסה: ז) קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק/9225״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ פסגת
 זאב מזרח, רח׳ מאיר יושע 5, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 223.575-223.500 לבין קואורדינטות רוחב 636.200-
 636.250: גוש 30688: מגרש 7 ו לפי תכנית שיכון ציבורי

.5/53/2 
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי הבנין המאושרים

 ללא שינוי בזכויות הבניה המאושרות בשטח.
 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ מק/9876״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ רוממה,
 רח׳ המ״ג 41, השטח שבין קואורדינטות אורך 218.925-
 218.975 לבין קואורדינטות רוחב 633.760-633.700; גוש

 30234, חלקה 12.
 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול תוספות הבניה
 המאושרות ליחידות הדיור שבקומה 7 (מפלס 816+)
 שלפי תכנית 4831 וקביעת בינוי לתוספת קומה חדשה
 מעל יחידות דיור אלה במקומן, לשם הרחבתן; ב) קביעת

 858 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשם״ה, 22.12.2004



 המגורים בצפון יפו, בל זאת על ידי: א) הקטנת שטח הדירות
 במגרש 34 באופן שתתאפשר בניית סך כל 23 יח״ד ללא שינוי
 בשטחי הבניה הכוללים-, ב) אישור תכנית בינוי לפי הוראות
 התכנית הראשית: ג) הוספת קומה למבנה בחלקה 34 ללא
 תוספת גובה למבנה: ד) קביעת זיקות הנאה לכלי רכב ולהולכי
 רגל בתחום התכנית: ה) מתן אפשרות לכניסה זמנית דרך

 השצ״פ למגרש 34.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בלא תשלום, במשרדי
 מינהל ההנדסה, שדי בן גוריון 68, תל אביב, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, בתוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה •זו בעיתונים, להגיש התנגךות

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

ר תכניות מפורטות  הודעה בדבר אישו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מסי תא/מק/1788א1״, שינוי מס׳ 1 לשנת

 2003 של תכנית מפורטת 1788א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו, יפו
 ד׳, רת׳ מחרוזת פעמונית - גוש 7050, חלקה 52 (ארעית):
 מגרשים 1603 ו־604ו לפי תכנית מפורטת 788וא: גבולות
 התכנית: בצפון - רח׳ מחרוזת, במזרח - רח׳ חלמית, בדרום

 ובמערב - שצ״פ.
 עיקרי הוראות התכנית: התאמת אופי הפרויקט לתנאי
 השוק ושיפור יכולת המימוש של תכנית מפורטת 1788א
 על ידי הגדלת מספר היחידות המותר לבניה מ־60 יח״ד
 לפי תכנית 1788א ל־84 יח״ד ללא הגדלת השטחים

 המותרים לבניה. .
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5285, התשס״ד, עמי 2427.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ תא/מק/3507״, שינוי מם׳ 1 לשנת

 2003 של תכנית עיצוב ארכיטקטוני 1722תעא/ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו, שכ׳

 רמת אביב ג׳, רח׳ מאיר נקר 5 - גוש 6628, חלקה 684.
 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת מצב קיים על ידי שינוי
 בקו בנין הקבוע בתכנית העיצוב לענין העמדת מוסך

 לחניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5319, התשס״ד, עמי 3576.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי מינהל ההנדסה,
 שד׳ בן גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ה׳ בחשון התשס״ה (20 באוקטובר 2004)

 דורון ספיר
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

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

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 י״א בחשון התשם׳׳ה(26 באוקטובר 2004)

 יהושע פולק
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

 מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה הראל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הל/מק/258״,

 שינוי לתכניות מי/250, מי/360א ומי/704א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מבשרת ציון, רח׳
 מצפה הבירה 52 - גוש 30366, ח״ח 47: מגרש ו בשלמותו

 מתכנית מי/704א.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בנין חדשים: ב)
 פיצול חלקה 1 לשני מגרשים: ואי ו־ 1בי: ג) שינוי הוראות בדבר

 גודל מגרש מינימלי מ־400 מ״ר ל־390 מ״ר.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת, בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל,
 רח׳ החוצבים 2, ת״ד 3424, מבשרת ציון, טל׳ 02-5333125.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלבה 1, ירושלים, טל׳

.02-6290222 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.
 כ״ה בתשרי התשס״ה (10 באוקטובר 2004)

 שמעון אינשטיין
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הראל

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר הפקדת ״תבנית מפורטת מס׳
 תא/מק/2530א״, שינוי מס׳ ו לשנת 2003 של תכנית מפורטת

.2530 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו, רח׳

 יהודה מרגוזה 27, קולנוע אילת - גוש 7080, חלקות 35-33.
 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות למימוש הפרויקט,
 בכפוף למדיניות שאושרה בועדה המקומית לגבי חיזוק ועיבוי
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 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
 לקהל.

 ד׳ בחשוןהתשס״ה(19 באוקטובר 2004)

 בנצי מורדוב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אונו

 מרחב תכנון מקומי גבעתיים

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

 גב/מק/281י״, שינוי לתכנית גב/מק/281/ד.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, דרך יצחק

 רבין 53 - גוש 161¿, חלקות 391,390.
 עיקרי הוראות התכנית: החלת תכנית מיתאר מקומית
 גב/מק/2002 על חלקות 590 ו־ 391, שהן מגרשים 509א ו־514א

 שהוגדרו בתכנית גב/מק/ו28/ד.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 13.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5294, התשס״ד, עמי 2782.
 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעתיים, רח׳ שינקין 2, גבעתיים, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 ט׳ בחשון התשם״ה (24 באוקטובר 2004)

 אפי שטנצלר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גבעתיים

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חולון מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳ ח-מק/30״, שינוי
 לתכניות מיתאר ח-1, ח-־4/1, ח-4/1ד, ח-ו/8, ח-10/1א,

 ח-15/1, ח-144, ח-144ב, ח-67ו וח-167א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, תל גיבורים -
 גוש 6996, חלקות 200,199, 212, 213, 216,215: גבולות התכנית:
 בדרום - רח׳ הבנים, בצפון ־- רח׳ הפרדס, במערב - רח׳ ברקן,

 במזרח - רח׳ הדר.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת השטחים הציבוריים
 המשרתים את האזור והתאמתם למציאות בשטח וזאת
 על ידי שינוי ייעוד שטחים כדלקמן: משטח שייעודו שצ״פ
 מוצע לשטח שייעודו שצ״פ ולשטח שייעודו שב״צ, משטח
 שייעודו שב״צ מוצע, לשטח שייעודו שב״צ ולשטח שייעודו
 שצ״פ, משטח שייעודו שב״צ לשטח שייעודו שצ״פ: ב) קביעת
 קווי בנין למבני ציבור במגרשים (4) ו־(5): ג) איחוד וחלוקה

 בהסכמת הבעלים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 מרחב תכנון מקומי אונו

ר תכניות מיתאר ר אישו ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (ו) ״תכנית מיתאר מם׳ תממ/מק/59״, שינוי לתכנית מיתאר
 תממ 281.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, פסגת אונו
- גוש 6370, חלקות 35, 49, 58-56, 72 במלואן, ח״ח 90, 93,
 94; מגרשים 105-103, 103א-105א, 205, 205א, 302, 613,

 901 (חלק) לפי תממ 281.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
 הבעלים של המגרשים בתחום התכנית כדי לצמצם
 שותפויות גדולות ולאפשר מימוש הבניה. אין שינוי בסך
 כל השטחים בייעודים השונים ובשטחי הבניה המותרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5319, התשם״ד, עמי 3577.

 (2) ״תבנית מיתאר מס׳ קא/מק/64״, שינוי לתבנית מיתאר
 תממ 56א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אפעל, בית אבות
 אפעל - גוש 6176, חלקות 96,94, ח״ח 101,100,97,95,93,

 103, 04ו: גוש 6177, ח״ח 163, 164, 166, 168, 169.

 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת הבניה הקיימת בשטח בית
 אבות אפעל על ידי: א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
 הבעלים: ב) שינויים בתחומי המגרשים המסווגים באזור
 מגורים בי; ג) שינוי קו בנין דרומי בבנין 02 ו באזור מגורים
 ב׳ מ־4 מ׳ ל־0 מ׳, שינוי בקו בנין דרומי כבנין 103 באזור
 מגורים ב׳ מ־4 מ׳ ל־2.2 מי; ד) הגדלת שטח לבניני ציבור
 על חשבון שטח פרטי פתוח למבנה חדר האוכל; ה) קביעת
 קו בנין דרומי לבנין 05ו ל־0 מ׳ ומערבי ל־3 מי; ו) הסדרת
 דרך פנימית ושטח לבנין ציבורי בחלקה 168 בהתאם למצב
 הקיים בשטח על ידי: ו) הרחבת שטח לבניני ציבור על
 חשבון דרך ואזור מגורים א׳; 2) הרחבת דרך על חשבון
 אזור מגורים א׳ ושטח לבניני ציבור: 3) ביטול דרך קיימת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.11.2003 ובילקוט הפרסומים 5254, התשס״ד, עמי 1272.

 (3) ״תכנית מיתאר מס׳ קא/מק/72״, שינוי לתכנית מיתאר
 תממ 75 ו א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רח׳ דבורה
 הנביאה 8 - גוש 6496, חלקה 273.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין מערבי ומזרחי:
 ב) אין שינוי בזכויות הבניה: ג) במקרה של הריסת הבית
 ובניה חדשה יש לחזור לקווי הבנין המקוריים לפי תכנית

 תממ 175א.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.5.2004 ובילקוט הפרסומים 3305, התשם״ד, עמי 3135.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב-יפו,
 טלי95333ו03-5, ובןבמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אונו, רח׳ סוקולוב 3!; קרית אונו, טל׳ 03-5311245, וכל מעוניין
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 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין מערבי צדי למבנה
 קיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5297, התשס״ד.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה, רח׳ הלל יפה 9, חדרה, טלי 04-6305728,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳
 פלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8616205, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חדרה

ר תכניות מפורטות  הודעה בדבר אישו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ חד/מק/700יא״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10009,
 חלקות 167-164 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד חלקות 167-164 ותוספת
 יחידת דיור לשטח של 3,936 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5294, התשס״ד, עמי 2783.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ חד/מק/763ל״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חררה - גוש 10570,

 חלקה 39 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין צדי וקדמי למבנה

 קיים.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5293, התשס״ד, עמי 2746.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה, רח׳ הלל יפה 9, חדרה, טל׳ 04-6303728,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳
 פלי״ם 15, חיפה, טלי 04-8616205, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ה׳ בחשון התשס״ה(20 באוקטובר 2004)

 ישראל סדן
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חדרה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

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

 ולבניה חיפה מופקדות תכניות אלה:
 (ו) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ חפ/מק/8ו7ה״, שינוי לתכנית
 חפ/8ו7א. על תכנית זו יחולו כל תקנות תכנית המיתאר
 של העיר חיפה וכל התיקונים והשינויים שחלו בה מעת

 לעת.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות אדריכליות שנקבעו
 בתכנית חפ/8ו7א, כדי להתאים את הבניה במגרש

 לסביבה ולהתפתחויות האדריכליות שחלו מאז.
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 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חולון, בנין העיריה, רח׳ ויצמן 58, קומה 9, חולון, טל׳
 03-5027485. העתק ההתנגדות יומצא יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, מגדל

 שלום, תל אביב 61290, טלי 03-5193333.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ה׳ בחשון התשס״ה (20 באוקטובר 2004)

 מוטי ששון
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חולון

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רמת גן מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ רג/מק/1338״,
 שינוי לתכניות מפורטות רג/340, רג/340/ג, רג/340/ג/ו,

 רג/340/ג/3, רג/מק/340/ג/6 ורג/מק/340/ג/7ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח׳ בן צבי 3
- גוש 6180, חלקה 463: גבולות התכנית: בצפון - חלקה 482
 בגוש 6180, בדרום - חלקה 477 בגוש 6180, במזרח - חלקה 462

 בגוש 6180, במערב - חלקה 464 בגוש 6180.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדי לכיוון מערב

 בלבד מ-4 מ׳ ל־3 מי.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן,
 אגף ההנדסה, רדו׳ המעגל 26, רמת גן, טל׳ 03-6753394. המתנגד
 ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, מגדל שלום, תל אביב
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ב׳ בחשון התשםיה (17 באוקטובר 2004)

 עבי בר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמת גן

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חדרה

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

 מס׳ חד/מק/763כט״, שינוי לתכנית חד/763.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, שכ׳ גבעת

 אולגה, רח׳ קק״ל - גוש 10570, חלקה 263 בשלמותה.

 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשס״ה, 2.2004 ו.22



 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי יהוד

ר תבנית מפורטת  הודעה בדבר אישו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף לוו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-5צ<19, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
 יד/מק/5051״, שינוי לתכניות יד/0004ו/2, יד/מק/2113, יד/

 מק/5000, יד/מק/5001, ממ/865, ממ/865/א וממ/6ו9.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד - גוש 6727,

 ח״ח 248.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת 4 יח״ד על מגרש בשטח
 של 17ו,ו מ״ר: ב) העברת זכויות בניה מקומה א׳ לקומת קרקע

 בלי לשנות את זכויות הבניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.6.2004 ובילקוט הפרסומים 3305, התשס״ד, עמי 3138.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יהוד, רה׳ מרבד הקסמים 3, יהוד, טל׳ 5391282-
 03, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳
 הרצל 84, רמלה, טל׳ 70ו08-9270, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ו׳ בחשון התשס״ה (21 באוקטובר 2004)

 יוסי בן דוד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יהוד

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

ר תבניות מיתאר  הודעה בדבר אישו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מיתאר מס׳ כס/מק/ב/2/כא״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רת׳ עמק
 זבולון 22 - גוש 7618, חלקה 117 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התבנית: קביעת קווי בנין.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5334, התשס״ה, עמי 153.
 (2) ״תכנית מיתאר מס׳ כס/מק/ב/4/ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בפר סבא, רח׳ ויצמן
 198, רח׳ משעול האהבה 23 - גוש 6435, חלקה 253

 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת של 5 יח״ד ללא תוספת
 שטח וללא תוספת קומות: ב) המרת שטחי מסחר וגלריות
 למגורים, בלי לשגות את סך כל השטח הרילל המותר

 לבניה: ג) ביטול ארקדה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 0.6.2004ו ובילקוט הפרסומים 5309, התשס״ד. עמי 3288.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר סבא, רח׳ ויצמן 137, כפר סבא, טלי 7649177-
 09, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי
 הרצל 91, רמלה, טלי 08-9270170, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כ״ט בתשרי התשס״ה(14 באוקטובר 2004)

 יהודה בן חמו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בפר סבא
 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשס״ה, 22.12.2004

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי חפ/מק/452וב״, שינוי
 לתכניות חפ/וד, חפ/229ד וחפ/1400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, אחוזה, ליד
 בית החולים כרמל - גוש 10779, ח״ח 43, 45, 46, 51, 61,
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 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך בתוואי מאושר

 בתכנית בת־תוקף.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 תכנית וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים. אפשר לעיין בתכנית במשרדי
 המחלקה לתכנון העיר, רח׳ ביאליק 3, חיפה. המען למשלוח
 התנגדויות בדואר: הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה,
 ת״ד 4811, רח׳ חסן שוקרי 14, חיפה 31047. המתנגד ימציא את
 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה, רח׳ הפלי״ם 15, חיפה 31048, טלי 04-8633448.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ״ח בתשרי התשס״ה (13 באוקטובר 2004)

 יונה יהב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי עירון

ר הפקדת תכנית מיתאר ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עירון מופקדת ״תכנית מסי מק/ענ/718״, שינוי לתכנית ענ/

 מק/497.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערערה - גוש 12158,

 הלקה 14: מגרשים 14/2, 14/3.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין: ב) שינוי

 הוראות בינוי.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת, בין הפרסומים
 בעיתונות, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון, ת״ד
 241, עארה 30025, טלי 04-6351789. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה חיפה, רח׳ פלי״ם 15 א,

 חיפה, טל׳ 04-8633448.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ד׳ בחשון התשס״ה (19 באוקטובר 2004)

 מוחמר סובחי ג׳בארין
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון
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 רה׳ הבנים 9, נס ציונה, טל׳ 08-9583810. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 08-9788444.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נס ציונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה נם ציונה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ נס/מק/ 5/61״, שינוי
 לתכניות נם/1/ו ונס/61 ובהתאם לתכניות נס/ו/2, נס/ו/2/ב

 ונס/מק/5/1.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח׳ המנין

 הראשון - גוש 3846, חלקה 118 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי מספר יח״ד מותרות במגרש,
 משתי יח״ד לשלוש יח׳יד בלי לשנות את סך כל אחוזי הבניה

 המותרים לפי תכנית קיימת ולפי הקלות.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה,
 רח׳ הבנים 9, נם ציונה, טל׳ 08-9383810. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

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

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י״ב בתשרי התשם״ה(27 בספטמבר 2004)

 יוסי שבו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נס ציונה

 מרחב תכנון מקומי נתניה

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

 המרכז מופקדות תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מסי נת/מק/14/554״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, אזור התעשיה
 על שם ספיר, רח׳ הגביש - גוש 7934, ח״ח 90: גוש 7940,
 ח״ח 5וו: גוש 8970, חלקה 26 בשלמותה: מגרש 8 בחלקו

 מתכנית נת/554.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת שטחים עיקריים:
 ב) הקטנת קו בנין קדמי: ג) שינוי חלוקת שטחי בניה
 ושימושים מותרים (עיקרי + שירות): ד) תוספת קומות: ה)

 קביעת הוראות בניה.
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 מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית בינוי
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה לוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז מופקדת ״תבנית בינוי מס׳ לד/מק/3/387״,שינוי לתבנית

 לד/387.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לוד - גוש 4011,

 חלקה (20) 88 בשלמותה, ח״ח (21) 89.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנית איחוד וחלוקה של

 מגרשים: ב) שינוי בינוי ללא תוספת זכויות.
 כלמעונייןרשאי לעייןבתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד, ת״ד
 401, לוד, טלי 08-9279987. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה,

 רח׳ הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י״ב בתשרי התשס״ה (27 בספטמבר 2004)

 בני רגב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לוד

 מרחב תכנון מקומי נס ציונה

 הודעה כדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה נס ציונה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז מופקרת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נס/מק/

 5/120״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, הרחובות
 חופים, השייטת, העוגן ושונית - גוש 3846, ח״ח 12: מגרשים ו
 (ארעי), 108/1, 107/1, 107, 301/1, 301, 109, 303/1, 303, 302/1,
 303/2,302 בשלמותם מתבנית נם/מק/3/120, מגרשים 410-401

 בשלמותם מתכנית נס/20ו.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים
 בהסכמת בעלים: ב) שינוי בקווי בנין: ג) העברת שטחי שירות
 בין מגרשים: ד) שינוי לתכנית הבינוי: ה) שינוי גודל מגרש
 מינימלי: ו) ניוד והעברת שטח עיקרי מתחת למפלס 0.0 למעל
 למפלס 0.0: ז) תוספת קומה במגרש 403: ח) שטח לדרך משולבת
 על חשבון מגרש 410: ט) מתן אפשרות להעברת שטחים עיקריים
 ושטחי שירות ממגרשים 107, 107/1, 108/1 ו־109 למגרשים

 אחרים הכלולים בתחום התכנית.

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

 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשס״ה, 2.2004ו,22



 מרחב תכנון מקומי ראש העין

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

 מק/0ו/ר״, שינוי לתכנית רנ/0ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, הרחובות
 צה״ל, עופרה, החשמונאים ומרבד הקסמים - גוש 4273,

 ח״ח 52.
 עיקרי הוראות התבנית: איחוד וחלוקה של מגרשים ובלבד

 שאין בתבנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ראש העין, רח׳ שילה 21, ראש העין, טלי 03-9007289.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,

 טלי 08-9788444.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראש העין
תאר מקומיות ר תכניות מי  הודעה בדבר אישו

 מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מפורטת מס׳ רנ/מק/69״, שינוי

 לתכנית אפ/2009/ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, רח׳
 ה׳ באייר 94 - גוש 5485, חלקה 4 בשלמותה: מגרש 403

 בשלמותו.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בגין אחורי מ־5 מ׳

 ל־2 מי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 20.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5500. התשס״ד, עמי 2985.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מפורטת מס׳ רנ/מק/ו9״, שינוי

 לתכניות אפ/99ו ואפ/2000.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, אזור
 התעשיה הישן, רח׳ העבודה - גוש 4252, חלקות 67, 68

 בשלמותן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד של מגרשים בהסכמת
 הבעלים ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע: ב)
 שינוי בקו בנין אחורי וצדדי: ג) העברת זכויות מקומה
 לקומה עד 10% משטח המגרש, בל ענין שניתן לבקשו

 כהקלה.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/מק/28/750״, שינוי
 לתכנית נת/750.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, אזור התעשיה
 קרית אליעזר, דרך דגניה - גוש 7933, ח״ח 95: גוש 9904,
 חלקה 17 בשלמותה: מגרש 58 בשלמותו מתכנית נת/750.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי שטחי מסחר לשטח
 מגורים ללא הגדלת שטחי המגורים ביותר מ־50%: ב)

 שינוי לבינוי.
 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/מק/78/800״, שינוי

 לתכניות נת/100/ש/1 ונת/7/400.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח׳ מאיר

 דיזנגוף 40 - גוש 8264, חלקה 52 ו בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת שטחים עיקריים: ב)
 תוספת 1 יח״ד: ג) שינוי לבינוי(תוספת קומות): ד) שינוי
 קווי בנין: ה) הבלטת מרפסות עד 2 מ׳ בקווי בגין קדמי

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

 הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

ר תבנית מיתאד מקומית שו  הודעה בדבר אי
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
 מס׳ נת/מק/21/552/א״, שינוי לתכניות נת/552/ו2 ונת/7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רה׳ דוד המלך
- גוש 8270, חלקה 34 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי לבינוי; ב) שינוי קו בנין:
 ג) ניוד זכויות מקומה לקומה: ד) קביעת מבנה להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5319, התשס״ד^עמ׳ 3582.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה, ובמשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה,
 טלי 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים ןיזאמורים פתוחים לקהל.
 ט׳ בחשון הו1שס״ה (24 באוקטובר 2004)

 שמעון שד
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה גתניה

 864 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשס״ה, 22.12.2004



 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביומ
 21.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5300, התשם״ד.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמלה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, ףח׳ הרצל 84, רמלה, טל׳ 08-9270170, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמלה

ר תבניות מפורטות שו  הודעה בדבר אי
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מפורטת מסי לה/מק/88ו/6״, שינוי לתכנית

 לה/188.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4435,

 חלקות 78,75 בשלמותן.
 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקה ללא הסכמת
 בעלים, בהתאם להנחיות תכנית מפורטת לה/188; ב)
 קביעת מגרשים לאזור מגורים ולמסחר: ג) הגבלת גובה
 המבנים ל־8ו מי: ד) הגדלת מספר יח״ד במגרש 78 מ־9ו
 יח״ד ל־32 יח״ד כך שמספר יח״ד בתחום התכנית יהיה 49
 יח״ד ללא כל שינוי בסך כל השטחים המותרים בתכנית
 לה/188; ה) קביעת קווי בנין ומתן אפשרות להבלטת חזית

 הקולונדה בעומק של 4 מ׳ בתחום רח׳ הרצל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5303, התשס״ד, עמי 3058.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ לה/מק/8/188״, שינוי לתכנית
 לה/188.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4435,
 חלקות 78,75 בשלמותן, ח״ח 16,115,103,102 ו, 130: מגרש

 131 בשלמותו מתכנית לה/188.
 עיקרי הוראות התכנית:.חלוקה ללא הסכמת בעלים של

 מגרש 131 בתכנית לה/188.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5309, התשס״ד, עמי 3292.
 (3) ״תכנית מפורטת מסי לה/מק/3/7/200״ שינוי לתכנית

 לה/7/200.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 5808,

 ח״ח 49.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדדי מ־7.5 מ׳

 ל־ 5.1 מי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 20.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5309, התשס״ד, עמי 3292.
 (4) ״תכנית מפורטת מסי לה/מק/4/3/223״ שינוי לתכנית

 לה/3/223.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4356,

 ח״ח 16: מגרש ד׳ בשלמותו מתכנית לה/3/223.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין אחורי לכיוון צפון

 מ־5 מ׳ ל־3 מי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 27.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5285, התשס״ד, עמ׳ 2432.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5271, התשס״ד, עמ׳ 1843.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראש העין, רדו׳ שילה 21, ראש העין, טלי
 03-9007289, ובמשרדי'הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 08-9788444,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 כ״ט בתשרי התשם״ה (14 באוקטובר 2004)

 משה סיני
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראש העין

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רחובות במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/2000/א/26״, שינוי

 לתכנית רח/2000/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳ ארתור

 רופין 2 - גוש 3647, חלקה 28 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין קדמי מ־5 מ׳
 ל־4 מי: ב) שינוי בקו בנין צדדי מ־4 מ׳ ל־40.ו מי: ג) שאר

 הוראות התבנית לפי תבנית רח/2000/א.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות,
 רח׳ ביל־ו 2, רחובות, טלי 08-9392293. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועידה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, דחי

 הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י׳ בחשון התשס״ה(25 באוקטובר 2004)

 יהושע(שוקי) פורר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רחובות

 מרחב תכנון מקומי רמלה

ר תבנית מיתאר  הודעה בדבר אישו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי גז/

 מק/4/16ו/א״, שינוי לתבניות גז/4/16ו וגז/3/16.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש .4405,

 ח״ח 17: גוש ו473, ח״ח 6,5, 9.
 עיקרי הוראות התכנית: א) אזור מגורים מיוחד - שינוי
 גובה מבנים: ב) שינויים בפרטי העיצוב הנופי והאדריכלי

 בתכנית גז/4/16ו.
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ג׳ בחשון התשס״ה (8 ו באוקטובר 2004)

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

 מרחב תכנון מקומי זמורה

ן עיר ר תבנית בני  הודעה בדבר אישו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וז לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית בנין עיר מסי

 זמ/מק/599״, שינוי לתכנית מיתאר ומפורטת גד/65.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: גדרה - גוש 3874,

 חלקות 9, 4ו-6ו: גוש 4586, חלקות 6-4.
 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך בתוואי מאושר
 בתכנית בת-תוקף וקביעת קווי בנין לדרך זו, באמצעות שינוי

 ייעוד משטח לספורט לדרך ומשפ״פ לדרך.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 14.3.2003 ובילקוט הפרסומים 5175, התשס״ג, עמי 2107.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רח׳ הרצל 91,
 רמלה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, רח׳
 בית הפועלים 6, רחובות, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי זמורה

ר תבנית מיתאר  הודעה בדבר אישו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, ברבר אישור ״תכנית מיתאר מם׳ זמ/

 מק/598/ 3/71״, שינוי לתכנית מיתאר זמ/598/ו7.
 השטחי• הכלולים בתכנית ומקומם: גן יבנה - גוש 557,

 ח״ח 9: מגרשים 9-7, 20, 26 (לפי תצ״ר).
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת חלוקה חדשה של
 המגרשים בהסכמת הבעלים תוך שינוי בהוראות בדבר גודל
 שטח המגרש המותר להקים עליו בנין באזור מגורים א׳, ללא

 שינוי בסך כל השטחים המותרים לבניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 23.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5305, התשס״ד.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה זמורה, רח׳ בית הפועלים 6, רחובות, טל׳
 08-9319831, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כמו כן
 אפשר לקבל פרטים על התכנית באתר האינטרנט של הועדה
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 ו׳ בחשון התשם״ה (21 באוקטובר 2004)

 עמי יפרח
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה זמורה

 (5) ״תכנית מפורטת מס׳ לה/מק/32/1000/ו״ שינוי לתכנית
 לה/000ז/32.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4350,
 ח״ח 28.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת 38 יח׳׳ד ללא תוספת
 שטח: ב) שינוי טבלת התפלגויות הדירות: ג) שינוי טבלת
 מאזן חניה: ד) הגדרת זיקת הנאה לציבור: ה) העברת שטחי

 שירות ממתחת למפלס הכניסה למעל למפלס הכניסה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 21.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5305, התשם״ד, עמי 3140.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמלה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה, טלי 08-9270170, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 ד׳ בתשרי התשס״ה (19 בספטמבר 2004)

 יואל לביא
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמלה

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה דרום השרון במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ שד/מק/23/60״, שינוי לתכנית

 שד/10/60.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נוה ירק - גוש
 7520, ח״ח 13, 14, 21, 23: מגרש 252 בשלמותו מתכנית

 שד/10/60.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין צדדים מ־4 מ׳
 ל־3 מי: ב) שינוי הוראות של תכנית בינוי בדבר מיקום

 חניה ופילרים.
 (2) ״תכנית מפורטת מסי שר/מק/003ו/9״, שינוי לתכניות

 שד/5/1003 ושד/מק/1/5/1003.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נירית - גוש 7640.

 ח״ח 456: מגרש 222 בשלמותו מתכנית שד/5/1003.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין אחורי מ־5 מ׳
 ל־3 מ׳ בחזית דרום מזרחית: ב) קביעת גובה 0.00+ אחיד

 למגרש, במפלס קרקע 80.00+.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 תכנית וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת,
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה דרום השרון, ת״ד 500, נוה ירק, טלי 03-9000560. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז, שר׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444.
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 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין צדי דרומי במבנה
 מסי 1 מ־1 מ׳ ל־1.86-1.55 מ׳ לפי המצב הקיים: ב) שינוי קו
 בנין קדמי מזרחי למבנה מם׳ 2 מ־5 מ׳ ל־4-3.80 מי, 2.85-2.55
 מי, 3.55-3.35 מ׳ לפי מצב קיים: ג) שינוי קו בנין צדי צפוני
 למבנה מס׳ 2 מ־4 מ׳ ל־0.80- 0.95 מי, 2.40-2.17 מי, 1.52-1.46
 מי, 2.11-2.05 מ׳ לפי המצב הקיים: ד) שינוי קו בנין צדי צפוני
 למבנה מס׳ 3 מ־4 מ׳ ל־75-1.65.ו מ׳ לפי מצב קיים ובמרחק של

 84.ו מ׳ מבית המגורים.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 28.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5303, התשס״ד.
 . התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עמק חפר, ליד מדרשת רופין, טל׳ 09-8981661,
 ובמשרדי הודעה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳
 הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 08-9788466, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 ה׳ בחשון התשס״ה(20 באוקטובר 2004)

 נחום איצקוביץ
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עמק חפר

 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה קסם ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 המרכז מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מסי ק/מק/3368״, שינוי לתכנית אפ/658.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 7508, חלקה ו

 בשלמותה: מגרש 28 בשלמותו.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בנין למבנה הקיים
 ללא שינוי סך כל אחוזי הבניה כפי שנקבעו בתבנית אפ/

 658: ב) קביעת הוראות בניה.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ ק/מק/3381״, שינוי לתכנית ק/ד/ 1.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 8864, ח״ח 74:

 מגרש 30 בשלמותו.
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קו בנין בחזית 2 מ׳ במקום
 5 מ׳ ו־2 מ׳ במקום 3 מ׳ ללא שינוי סך כל אחוזי הבניה כפי

 שנקבע בתכנית ק/7/ו.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה קסם, גרח׳ אלשהדא 1, כפר קאסם, טלי 03-9370492.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל ו9, רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לודים

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

 29/424״, שינוי לתכנית גז/6/424ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נחלים - גוש 6811:

 מגרש 189.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין אחורי מ־5 מ׳ ל־3 מ׳

 למגורים לפי מצב קיים.
 כל מעונייןירשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגיע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת, בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים,

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לודים

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

 מק/59ו/16״, שינוי לתכניות גז/59ו/7 וגז/11/159.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שילת - גוש 5637,

 ח״ח 1; מגרשים 14, 46,45: שטח התכנית: 5.438 דונם.
 עיקרי הוראות התכנית: א) העברת שטח של 285 מ״ר עיקרי
 על־קרקעי ושטח של 184 מ״ר שירות על־קרקעי ממגרשים 45
 ו־46 למגרש 14 ללא שינוי בזכויות הבניה הכוללות: ב) שינוי

 קו בנין בין מגרשים 45 ו־46 ל־0.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5319, התשם״ד.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לודים, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ד׳ בחשון התשס״ה (19 באוקטובר 2004)

 ראם אזולאי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לודים

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר

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

 עח/מק/77ו/6״, שינוי לתכניות עח/200 ועח/21/200.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אלישיב - גוש 8362,

 חלקה 21 בשלמותה.
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 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.2.1998 ובילקוט הפרסומים 4626, התשנ״ח, עמי 2708.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המרחבית
 לתכנון ולבניה שרונים, רח׳ הצורן וג, אזור התעשיה פולג,
 נתניה, טל׳ 09-8636000, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל ו9, קרית הממשלה, רמלה,
 טל׳ 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרתב תכנון מרחבי שרונים

ר תכניות מפורטות  הודעה בדבר אישו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/מק/4-ו/244״, שינוי לתכניות

 הצ/130 והצ/4-ו/ו6.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדימה-צורן,
 הרחובות בר יהודה, שבזי ומ״ג - גוש 7815, חלקות 137,
 387, 392, 393, ח״ח 347, 348, 352: שטח התכנית: 9,665

 מ״ר.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת דרכים: ב) קביעת

 הוראות פיתוח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5274, התשס״ד, עמי 1975.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/מק/1-1/ 371״, שינוי לתכנית

 הצ/במ/303/1-1.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אבן יהודה, הרחובות
 הנוטר, כלנית, חצב, כרכום וחרצית - גוש 8015, חלקות 2,

 52, ח״ח 85: שטח התכנית: 29,952 מ״ר.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש ללא
 הסכמת בעלי הקרקע: ו) חלוקת מגרש 64 לשלושה מגרשי
 מגורים: במגרש 64א ו־64ג בכל אחד בית דו־משפחתי,
 במגרש 64ב בית חד־משפחתי (סך הכל 5 יח״ד): 2)
 חלוקת מגרש 47 לשני מגרשים (47א ו־47ב), בכל מגרש
 בית חד־משפחתי(סך הכל 2 יח״ד): ב) שינוי גודל מגרש
 מינימלי: 1) במגרש 44 לבית חד־משפחתי מ־450 מ״ר
 ל־403 מ״ר: 2) במגרשים 64א ו־64ג לבית דו־משפחתי מ־
 750 מ״ר ל-556 מ״ר ו־515 מ״ר בהתאמה: 3) איחוד מגרשים
 37 + 38 למגרש חדש 2389 ואיחוד מגרשים 39 + 40 למגרש
 חדש 2390: ג) תוספת יח״ד אחת במגרש 64: ד) קביעת בינוי
 מנחה במגרשים 44 ו־64ב: ה) הגדלת שטח ציבורי פתוח

 (במגרש 76).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5285, התשם״ד, עמ׳ 2434.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המרחבית
 לתכנון ולבניה שרונים, רח׳ הצורן וג, אזור התעשיה פולג,
 נתניה, טלי 09-8636000, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל ו9, קרית הממשלה, רמלה,
 טל׳ 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ד׳ בחשון התשס״ה (19 באוקטובר 2004)

 יואל מחט
 יושב ראש הועדה המרחבית

 לתכנון ולבניה שרונים

 מרחב תכנון מקומי קסם

ר תכניות מפורטות  הודעה בדבר אישו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ׳יה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מפורטת מס׳ ק/מק/3555״, שינוי לתכנית

 ק/1/3000.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 8871, ח״ח 95:

 מגרש 95/40 בשלמותו.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בנין למבנה הקיים
 בהתאם למצב הקיים ללא שינוי סך כל אחוזי הבניה כפי
 שנקבע בתכנית ק/1/3000: ב) העברת זכויות בניה מקומה

 לקומה: ג) קביעת הוראות בניה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 27.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5309, התשס״ד, עמי 3295.
 (2) ״תכנית מפורטת מסי ק/מק/3363״, שינוי לתכנית

 ק/3000/ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם - גוש

 8883, חלקה 4 בשלמותה; מגרש 4/1 בשלמותו.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קו בנין למבנים הקיימים
 בהתאם למצב הקיים ללא שינוי סך כל אחוזי הבניה כפי

 שנקבע בתכנית ק/3000/ו: ב) קביעת הוראות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5319, התשס״ד, עמי 3587.
 התכניות האמורות נמצא1ת במשרדי ה1עדה. המקומית
 לתכנון ולבניה קסם, רח׳ אלשהדא ו, כפר קאםם, טלי 9370492-
 03, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי
 הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ה׳ בחשון התשס״ה(20 באוקטובר 2004)

 אלי שמחין
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קסם

 מרחב תכנון מרחבי שרונים

ר ר תכנית מפורטת באישו שו  הודעה בדבר אי

 שר הפנים
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
 הצ/מק/2/1-10״(פורסמה בשם קודם צש/מק/2/22-10), שינוי

 לתכנית צש/במ/22-1/ 301.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדימה-צורן, רמת
 אמיר - גוש 7880, חלקות 11, 18, 20, ח״ח 10, 16, 17: גוש 7883,

 חלקות 17-14, ח״ח 1: שטח התכנית: ב־550.27 דונם.
 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה חדשה שלא בהסכמת
 הבעלים של השטחים הכלולים בתכנית: ב) שינוי מזערי
 במיקום ייעודי הקרקע לרבות הדרבים והרחבתן במסגרת
 תכנית איחוד וחלוקה: ג) הקטנת מרווח צדי באזורי מגורים א׳
 ו־ב׳: ד) הגדלת מספר יחידות הדיור מ־700 יח״ד ל־083,ו יח״ד
 ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות: ה) שינוי מספר

 הקומות באזור מגורים ב׳ ובשטח מסחרי.

 868 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשס״ה, 22,12.2004



 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה נצרת מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מס׳ נצ/מק/

 1054״, שינוי לתבנית ג/1420ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16504,

 חלקה 25.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בבינוי המוצע ובקו הבנין
 האחורי ג מ׳ במקום 8 מ׳ תוך שמירה על שאר הוראות התכנית:

 ב) חלוקת חלקה 25 בגוש 16564 לשלושה מגרשים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה נצרת, ת״ד 31, נצרת 16100, טל׳ 04-6459205. המתנגד
 ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טלי

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י״א בחשון התשם״ה (26 באוקטובר 2004)

 בשיר עבד אלראזק
 יושב ראש ועדת המשנה

 המקומית לתכנון ולבניה נצרת

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳

 גא/מק/88/03״, שינוי לתכנית ג/7676.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש

 70S17, .68ח״ח

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בנין הקבועים
 בתכנית.

 כלמעונייןרשאי לעייןבתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת, בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות
 אלונים, ת״ד 505, שפרעם, טלי 04-9502021. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי נהריה

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

 מם׳ ג/נה/מק/59״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה, שכ׳ גווה רבין
 (נהריה הירוקה), רח׳ הזמיר - גוש 18161, ח״ח 17-11; מגרשים

 ה׳, 18-13 בשלמותם מתכנית ג/במ/5ו.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש של
 מגרשים ללא שינוי בשטח המגרשים המיועדים למגורים
 ולמוסד ציבורי וללא הגדלת אחוזי בניה המוגדרים בתכנית
 המאושרת: ב) שינוי קווי הבנין: ג) שינוי בנין הקבוע בתכנית

 ג/במ/5ו: ד) תוספת של שלוש קומות לגובה הבנין.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5297, התשס״ד, עמי 2883.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה, שדי הגעתון 19, נהריה, טל׳ 04-9879891,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית
 הממשלה, נצרת עילית, טלי 04-6508508, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ט׳ בחשון התשס״ה(24 באוקטובר 2004)
 רון פרומר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה יזרעאלים במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/05/9075״,

 שינוי לתכנית 9075.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ציפורי - גוש 17612,

 ח״ח 6,5, 13, 14.
 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים

 בנחלה.
 כל מעונייןרשאילעייןבתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת, בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים,
 מועצה אזורית עמק יזרעאל, טלי 04-6520038. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 04-6508508.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ט׳ בחשון התשס״ה(24 באוקטובר 2004)

 יוחי ברנר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יזרעאלים

 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשס״ה, 22.12.2004 869



 מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה משגב ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הצפון מופקדת ״תכנית איחוד וחלוקה מס׳ מש/מק/2/30״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערב נעים ואשחר
- גוש 9243ו, חלקה 7 בשלמותה, ח״ח 2: גוש 19244, חלקות 1,

 15-3, 19 בשלמותן, ח״ח 2; גוש 19761, ח״ח ו.
 עיקרי הוראות התכנית: תכנית חלוקה שלא בהסכמת
 בעלים המציעה חלקות חדשות בתמורה לחלקות 3, 15-13
 בגוש 19244, לפי טבלאות האיזון. התכנית אינה משנה הוראות

 תכניות תקפות.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת,
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה משגב, אזור תעשיה תרדיון, ר״נ משגב 20179, טלי
 04-9990102. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת

 עילית 17000, טל׳ 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ד׳ בתשרי התשס״ה (27 באוקטובר 2004)

 ברוך רוזן
 ממלא מקום יושב ראש הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה משגב

ם ו ז הדר  מחו

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אשדוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 3/מק/2130״, שינוי

 לתכניות מפורטות 69/102/03/3 ו־01/02/3ו/78.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אשדוד, רובע א׳, רח׳
 חיבת ציון 8 - גוש 2061, ח״ח 108: גוש 2077, ח״ח 161: שטח

 התכנית: 1,349 דונם.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין צדדי צפוני
 להקמת מבנה, מעון יום לפגועי נפש, ושינוי קווי בנין קדמי,
 צדדי דרומי ואחורי להקמת עמודים וקורות דקורטיביים בלבד,
 סביב המבנה: ב) שינוי קו בנין צדדי צפוני מ־3 מ׳ ל־0 מ׳ כרי
 לאפשר בניית מעון: ג) שינוי קו בנין קדמי מ־5 מ׳ ל־3.ו מ׳ וקווי
 בנין צדדי דרומי ואחורי מ־3 מ׳ ל־0 מ׳ להקמת עמודים וקורות

 דקורטיביים למטרת גידור, סביב המבנה בלבד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, כבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

 גא/מק/28/02״, שינוי לתכנית ג/6049.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש 12203,

 ח״ח 26.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים

 בתכנית.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 16.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5274, התשס״ד, עמי 1976.
 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, ת״ד 505, טל׳ ו950202-
 04. ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד
 595. נצרת עילית, טל׳ 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.
 כ״ג בתשרי התשס״ה (8 באוקטובר 2004)

 סלאם חאמד
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

ר הפקדת תבנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מעלה נפתלי ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ מנ/מק/0704״, שינוי

 לתכנית ג/346ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פסוטה - גוש 19641,

 חלקה 23 בשלמותה, ח״ח 10.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי מ־3 מ׳ ל־0
 מי: ב) שינוי קו בנין אחורי מ־3 מ׳ ל־2 מי: ג) שינוי קו בנין צדדי

 בין המגרשים מ־3 מ׳ ל־0 מי.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת, בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה
 נפתלי, רח׳ האורנים ו, ת״ד 494, מעלות, טל׳ 04-9978030.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, קרית הממשלה, נצרת עילית,

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י״א בחשון התשם״ה(26 באוקסובר 2004)

 שלמה בוחבוט
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי
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 הועדה המקומית לתכנון. ולבניה מיתר, ת״ד ו, מיתר 85025,
 טל׳ 08-6517410. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה, רח׳

 התקוה 4, באר שבע, טלי ו08-626382.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מקומיות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שקמים מופקדות תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מקומית מסי 6/מק/2057״, שינוי לתכנית

.2/137/05/6 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגרשי המגורים

 בהרחבה: יד נתן - גוש 3085, ח״ח 115; מגרש 262.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין צדדי דרומי מ־4 מ׳

 ל־2.3 מי.
 (2) ״תכנית מקומית מם׳ 6/מק/2064״, שינוי לתכניות

 2/203/03/6ו־6/מק/2001.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר הריף - גוש

 2608, ח״ח 3.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר רוחב
 החניה והתאמתה לשתי מכוניות; ב) התרת הקמת גגות
 שטוחים: ג) שינוי הוראות בדבר גובה המבנה למגורים-,
 ד) התרת הקמת חניה מקורה בקו בנין קדמי וצדי 0 (אפס)
 והתרת הקמת מחסן בקו בנין אחורי וצדי 0 (אפס) ללא

 שינוי בזכויות הבניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת,
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה שקמים, ד״נ שקמים 79835, טל׳ 08-8500705. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע, ת״ד 68, באר שבע 64100,

 טלי 08-6296435.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ״ד בתשרי התשס״ה (11 באוקטובר 2004)

 עמיר ריטוב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שקמים

 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת, בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד,
 בית עירית אשדוד, הקריה, ת״ד 28, אשדוד, טל׳ 08-8545318/9,
 פקס 08-8677810. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ הנשיאים, ליד בית

 המשפט, ת״ד 68, באר שבע, טל׳ 08-6263888.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

ר תבנית מפורטת מקומית שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
 3/מק/35ו2״, שינוי לתכניות 14/111/03/3, 48/111/03/3

 ו־3/מק/2109.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע י״א,
 פינת רח׳ הר ציון 12, רח׳ מוריה ורח׳ מצדה - גוש 2192, חלקה

 97: גוש 2198, חלקה 8.
 עיקרי הוראות התבנית: א) יצירת מסגרת תכנונית לחלקות
 8, 97, רובע י״א, כמפורט להלן: שינוי חלוקת שטחי הבניה בלי
 לשנות את סך כל השטח המותר לבניה בתכנית: העברת ב־70ו

 מ״ר מחלקה 97 לחלקה 8.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 12.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5297, התשס״ג, עמי 2885.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשדוד, בית העיריה, הקריה, וכן במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 כ״ח בתשרי התשם״ה (13 באוקטובר 2004)

 אינג־ צבי עילקר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד

 מרחב תכנון מקומי מיתר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מיתר ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ 5ו/מק/2028״, שינוי

 לתכניות 1/102/03/15 ו־5ו/מק/2000א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מיתר, רח׳ צניפים 12

- גוש 100363, חלקה 109: מגרש 5220.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי תב״ע נקודתי: שינוי קו בנין

 מערבי בתחום הגדלת המרתף ו מי.
 כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה
 של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי

 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשם״ה, 22.12.2004 871



 שם המבקש/ת
 תאריך

 הפטירה

 הודעות לפי חוק הירושה, התשכ׳׳ה—965 ן
ן מס תיק שם המנוח/ה ה א א ן ן י ע ׳ ע ז ן ש ״ י י ע ל ^ ל ת ע ן ע ד ן  ה

 סלע רחל 16/08/2004 לנח־ יונת
 דסקל אסתר 21/11/2003 דסקל וויליאס

 בן הראש מזל מוג 05/10/2004 בו הראש אלברס
 אשל מנחס 31/08/2004 אשל(פלד) עדינ

 אריעס אסתר 24/08/2004 ארמוס סימה
 גבאי שלמה (סלח 01/07/2004 פרידמן(גבאי מר
 ורשנר לילי 11/05/2003 הלמוט יעקב הל

 גוטמן עדה 07/12/2003 גוטמן יחיאל
 אדלר נפתלי 26/07/1996 קח חסידה

 אלה שלמה 16/07/2004 אלה שושנה
 אליקיס קרזלינה 20/08/2004 אליקיס מרסל

 חותה מלכה 20/05/2003 דהאן יעקב
 הרברט הרמן פריז 13/11/2003 סמפן פריח מיכאל
 פרידן מריאנה 24/08/2004 פריזץ מיכאל סטפן

 צברי יצחק 03/03/2003 סלטנט צברי
 בירבאום לויס 12/07/2004 ביתבאוס הילדה

 אלישע דוד 30/11/1996 אלישע חיה
 סוחרנקורעיסה 07/10/2004 קולדינר אלכסנדר

 מיכאלי אברהם 10/09/2004 מיבאלי עמוס
 אמוייל מסעודה 28/09/2004 חיו! אליהו
 ג׳הרןאסתר 01/09/2004 יפה עדנה

 שכטר אהוד 11/10/2004 שכטר אליעזר
 הירש חיים 23/06/2004 יצחק אילן

 24/08/2002 קורנפלד(מנד איר

 בת-שבע אברך בר־טוב, רשם

 וצוואות
 מנדל פיליפ

1/9968 
1/9969 
1/9970 
1/9972 
1/9973 
1/9974 
1/9977 
2/9576 
2/9707 
1/9978 
1/9979 
1/9981 
1/9984 
1/9985 
1/9986 
1/9987 
1/9991 
1/9993 

1/10002 
1/10003 
1/10004 
1/10008 
1/10012 

 ירושות
1/10007 

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

 שם המב5ןש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מעז
 תיק

 ירושות
 1/63993 גינטרבוריס 09/11/1992 גינטר מרדכי

 1/63994 ישוי מלכה 09/10/2002 ישוי יוסף
!  1/63996 פרנקפורטריוסף 30/01/2003 פתקפורטראיתן
 1/63997 בוגופולסקי יפים 23/07/2004 בוגופולסקי ילנה

 1/64000 גורגוב מירר! 04/02/2000 גורגוב זח־
 1/64002 ששון רינה 01/06/2004 ששו! נעמי

 1/64003 עבדאללה עווד ט 22/01/1982 עבדאללה הנרי
 1/64004 ורולסומבול 27/05/2004 ורולחייס
 1/64005 ורוליעקב 05/10/1998 ורול חיים
 2/58977 מזרחי אסתר 16/11/1997 קח זהבה

 1/64008 ארביב שמואל 05/03/2004 ארביב שלום

ן ו ב ל עז ה נ י מ ו נ  מי

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לתוק הירושה,
 התשב״ה-965ו, בי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
 לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה, לצו

 קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

ה בירושלים, רח׳ יפו 216, ירושלים ש ת  הרשם לענעי י

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטידה
 מגזי
 תיק

 אש לב 28/06/1994 חולינסקי מרינה
 אש זלמן 14/09/2003 אש שמעון

תבל מורים 9/03/1965ו ודובלסטנפורד  ו
 ורובלאידה 06/01/1971 ורובל סטנפורד
 ורוב,לאו 23/08/1998 ורובלסטנפורד
ד 18/06/1987 ורובל סטנפורד בלדו רו  ו

 בירקנפלד נפתלי 15/09/2004 בירקנפלז משרנה
 רוזנבאוס בנג׳ו 06/10/1989 רהנבאוםשפרה

 חיים יג^ל 12/09/2004 חיים בת שבע
 שטרן בנימין 29/08/2004 שטרן רבקה
 מן דניאל 11/05/2004 מלכוב אבנר

 בלנקשטיין יוליח 27/02/2001 בלנקשםיין אילן
 בורוכוב דהה 10/09/2004 בורוכובניסים
 אוםטרן מיכה מיו 26/09/2004 בן צבי יהודית

 רומנברג חנה 29/08/2004 הלברשטט רבקה
 אדוריאן רחל 17/06/2004 אדוריאן משה

 טרלנצקי זינובי 14/06/2004 טרלצקי קלרה
 שכטר הזוה 03/09/2004 שנפס יעל
 רמץ צבי 09/10/2004 רמץ ענת

 דודקיו רימה 04/12/2002 דודקין מיכאל
 אלישע זהבה 27/06/2004 אלישע אלישע

 המבורגר אהובה 13/09/2004 ביימלרמיכל
 רוזנבלאט זופיה 26/09/1997 רוזנבלאט אנדריי

 ויי! ויליאם זאב 03/08/2004 וין ברל
 גרידנב מיכאל 11/06/2004 גרידנב ילנה
 דנינו שרה (שרית: 12/03/1983 זנינו אילנה
 בונה רה 29/01/2004 ביטון יוסף
 נחום טיטלי 02/07/1997 נחום רפאל

 כלב מזלין 10/06/2004 כלב יובל
 בד אדון אדיה 01/08/2004 בר אדון מרדכי

 שמן חיים 17/07/2004 שמן לאה

 האריסון םיטשל 21/01/1995 בנק ורצ׳וביה
 קפמן אליהו 13/07/2004 בר אב ברוך

 ירושות
1/9959 
1/9960 
1/9961 
1/9962 
1/9963 
1/9964 
1/9966 
2/9971 
1/9975 
1/9976 
1/9980 
1/9982 
1/9983 
1/9988 
1/9989 
1/9990 
1/9992 
1/9994 
1/9995 
1/9996 
1/9997 
1/9998 
1/9999 

1/10000 
1/10001 
1/10005 
1/10006 
1/10009 
1/10010 
1/10011 
1/10013 

 צוואות
1/9965 
1/9967 
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 הרשם לענעי יחשה בתל אביב, רח־ השלושה 2, יד אליהו
 תאריך

 מנו תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת
 (המשך)

 מם־ תזוריך 1/64018 גרוס נעמי נוסרט 19/06/2004 לוי אתי
 תיק שם הכעחח/ה הפטירה שם המבקש/ת 1/64024 ורדי מישאל 13/09/2004 לוי אסתר

שות 1/64027 פיין מריס 08/08/2004 אבירן אהוד רו  י
 1/64009 ארביב פורטונה 25/04/1996 ארביב שלום 1/64029 אהרון סעדה 20/02/2001 דוד אהרון

 1/64010 זיסמן אריה 25/08/2004 זיסמ! מריס 1/64030 בחילי אילנה 20/09/2004 בחילי פנחס
 1/64C11 נפוסי רחל 28/08/2004 נפוסי שמואל 1/64031 גולדברג שושנה 28/06/2004 יהושע ברוריה

 1/64019 בן שיטרית יוסף 05/09/1996 בן שטרית מרסל 1/64032 חסן אברהם ברמי 28/06/2004 מרגרט איירו איתן
 1/64020 צוברי יעקב 11/08/2004 צוברידליה 1/64034 אזולאי דוד 10/08/2004 גולו יניב

 1/64021 דגולסקי מאיר 29/09/1998 גלזר מילטה 1/64036 לוין סטפה 26/08/2004 בלושטייו עדנה
 1/64025 פנחסוב חוסני 11/08/1993 פנחסובדניל 1/64037 שלום משה 26/08/2004 בר נור חיה

 1/64026 פנחסוב חייקו 17/10/2003 פנחסוב חייקו בו 1/64038 דראל אלוירה ונו 09/08/2004 אלרוןאסתר
 1/64028 יוסוביץ מנדל 28/07/1994 יוסוביץ סליה 1/64039 אסינגר ברטה 02/06/1922 צודיקרקלרה
 1/64033 דוידי לבנה 25/02/1991 דוידי שלמה 1/64040 רוטשילד תהלה 11/07/2004 רוטשילד נילי

 1/64035 אלפסי יוסף 01/09/2004 אלפסי אסתר 1/5774 דרור מינה 09/02/2000 תבור איתי
 1/64041 המשטין חוה 26/08/2004 אותת פרדי 1/64047 פורמן יוסף 29/08/2004 פורמן פני

 1/54042 קרייץ יבסיי 27/08/2004 קרייזבוריס 1/64049 מנשרוב אברהם 25/02/2003 ציגלר ש׳יה
 1/64043 בריציקו חסיה אינ 20/12/2003 קרייז בוריס 1/64052 כהנא אברהם 14/07/2004 בה נא סיליה צציל

 2/48821 לייסטר רות 31/07/2000 בינשטוק מאיר 1/64053 חנניה אליעזר 29/08/2004 חנניה סוזן
 1/64044 חורש דורין 25/09/2004 שלום ורה 1/64054 מלצר בנימין 16/07/2004 מלצר רינה
 1/64045 קוגןיולי 13/08/2002 קוגןאנה 1/64055 שורץ יהודה אהר 02/09/2004 שורץ חיה

 1/64046 שליאונסקי גריגוו 24/04/2004 איותנקו אירינה 1/64059 ליבוביץ טובה 07/09/2004 לביא יהושוע
 1/64048 גבאי אדמונד 05/10/2004 גבאי ציפי 1/64061 עמירב אשר 02/09/2004 עמירב שושנה
 1/64050 גבאי פני 29/11/2000 גבאי ציפי 1/64064 אנגלבדג חיים 18/08/2004 ליפסקי לוצי
 1/64051 דוק סאלה 29/06/1997 קמראןדוד 1/64066 וינטורה רחל 26/08/2004 ונטורה ניסים

 1/64056 דוממו אילזה 08/09/2004 דוטמן מאיר-מדק 1/64067 זוהר שרה 11/06/2004 זוהר יהודה
 1/64057 אנדה יעקב 23/09/1979 אנדה בתיה

, רשם ר ג לבי י  1/64058 כוכבי יעקב 17/05/1989 כוכבי מימה יוסף ז
 1/64060 חדד יוסף 13/06/1997 חדד מדסלדינה

 1/64062 התש מרי 03/07/2004 התש אברהם
קת 2, חיפה  1/64065 משקוביץ בוריס 04/01/2004 משקוביץ ליוב גל הרשם לעגיגי ירזשה בחיפה, רח׳ חסן שו

 1/64068 יזדי חנה 14/01/2000 יזדי שמואל
 צוואות תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ח צוואות מסי תאריך

שות רו  י
 1/63756 מילמן ישראל 07/04/2004 מילמן מדים

ת שו רו  1/63992 גוטליב ברל 30/12/2003 גוטליב דורינה י
 1/63995 טובי רינה 24/07/2003 גלמידי פנינה 1/23061 ספיאשוילי תמרה 03/10/2004 ספיאשוילי ראובן
 1/63998 בילר ג׳ורג׳ 26/09/2003 ביילר כרמיה 1/23062 רבינוביץ שרה 14/04/1999 נלה זהבה קוראל

 1/64001 ששון רחמים 30/08/2004 נוסבויס לבנה 1/23063 מאס מישל הנדי 03/02/1988 מאס נטלי
 1/64006 אורנבך אורה 18/05/2004 אורנבך יחיאל מא 1/23064 רצקין אברהם 13/08/2004 רצקין אפרים

 1/64007 אודנבך למל 28/01/2002 אותבך יחיאל מא׳ 1/23065 הלר שמואל 01/03/1976 נלה זהבה קוראל
 1/64012 פוזניקוב בתיה 08/10/2004 צימרמןפחני אבי! 1/23067 שמילוביץ לופו 15/05/2003 שמילוביץ גיא

 1/64013 טייכמן ברוך 21/08/2003 ורון מרדכי 1/23069 סוידאן עאדל 17/11/1996 סוידאן עבד אלמי
 1/64014 מילקיאר דוד 24/01/2003 מילקיאר הניה 1/23072 שהאב תאופיק 07/05/2000 שהאב תורכייה

 1/64015 םטרול יהודית 12/08/1995 בן משה צביה 1/23073 צחייק סולומון 31/07/2004 דיאז אירית
 1/64016 ורולקר לאה 06/01/1999 ורולקר יצחק 1/23075 בן אהרון אנדרה 01/03/2004 פולדי בן אהד שת!
 1/64017 סמרול אברהם 24/04/2004 בן משה צביה 1/23076 מאומנר אולגה א׳ 14/08/2004 מאוטנר אנדריי יה
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 מכד תיק שם המנוח/ה הפטירה
 רמון מיכאליס
 דמון מיכאליס

 גולקד גבדיאלה
 מיזל רחה

 צייכנר נעם
 טופורוב אלכסנדר

 רפפורט אירית
 המאירי נהור
 פנטלייב ולרי
 נחומוב רפאל

 סנדברנד דבורה
 קורן סוזי

 לוסקי שינה
 גרינברג אנדי

 דבשי מיכל
 עקרי אסתר
 אזחר שלום

 שמטרר רוזליה
 פטר לפיד

 פטל מלכה
 סבו עמוס

 איליספוב זינאיזה
 בורשטין שושנה

 אשתר מרים
 גולדנברג רחל

 חדשי חגי
 וילד בני(בן צי
 וילד בני(בן צי

 זלומיו רוזה
 קאקיטלשוילי שח

 שון בלה
 יריב חנה

 אבו הרת פני
 רכניץ צבי

 אבו הרוו רוג׳ר
 קוזולין מיכאל

 בתר יוספה
 וטמכר רימה

 סמויאן אלכסנדר
 שריג איתן

 שפירא ספירא שונו
 צעיר גילה

 יעיש אמיתי

08/09/2003 
06/10/2004 
17/11/2003 
05/10/2004 
11/10/2002 
'08/05/2004 
30/12/1988 
02/09/2004 
30/11/2003 
15/07/2003 
10/10/2004 
28/07/2003 
01/10/2004 
30/07/2004 
06710/2004 
03/02/1998 
11/08/2004 
15/02/1985 
31/01/2004 
17/03/1982 
18/01/1995 

 נ 27/12/2003
09/06/2004 

 מיכאליס שושנה
 מיכאליס מאיד

 גולקר יצחק
 מיזל משה

 צייכנר אסתר
 סופורוב מיכאל

 רפפורמ שדה
 המאירי קמי

 פנמלייב ילקה
 נחומוב אבשלום

 סנזברנד דוד
 קורן שרגא

 לוסקי פיבל
 גרינברג אבלינה

 דבשי דוד
 עקרי חיים

 אסייג עליה
 שמטרר שמעון

 לפיד נגה
 פתטי שדה
 ברנמ בלה

 איליספוב אבדל׳
 בורשטין שלמה

 הרשם לעניני ירושה בחיפה, שד׳ פל־ים 5וא׳ קמת
 הממשלה, חיפה

 (המשך)

 קריה סעיד סלם 23/09/2003
 גולדנברג שמואל 25/09/2004
 ברמן משה (יצחק) 04/09/2004
 וילד לילי 01/12/2003
 וילד מיכאל 25/01/2004
 אפשטיין אנטולי 13/08/2004
 קאקיטלשוילי יע7 08/09/2004
25/09/2004 
27/08/2004 
29/07/2004 
27/04/2004 

 שדוני הניה
 יריב מרדכי

 אסרף סוליקה
 רכניץ מרגיט

 אבו הרון אלברט 18/02/2004
 רחנבוים לאה 02/07/2004
 ברנר פיוטר קזישנ18/09/2003
 לויט פרימה 02/07/1999
 סטריאו דורוטה 28/09/2004
 שריג מריס 09/08/2004
 שפירא ספירא יוס 18/06/2004
 גרבלי יוסף 08/10/2004
 עבדלק פריחה 31/08/2003

1/23165 
1/23166 
1/23167 
1/23168 
1/23170 
1/23171 
1/23172 
1/23175 
1/23176 
1/23178 
1/23184 
1/23185 
1/23187 
1/23188 
1/23190 
1/23191 
1/23192 
1/23194 
1/23195 
1/23196 
1/23200 
1/23201 
1/23202 

 צוואות
1/23060 
1/23066 
1/23068 
1/23070 
1/23071 
1/23074 
1/23077 
1/23079 
1/23080 
1/23081 
1/23082 
1/23084 
1/23086 
1/23087 
1/23090 
1/23091 
1/23093 
1/23094 
1/23097 
1/23099 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המגוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 קראוס אביגדור
 אוחנה לויז

 קליאוט דוד
 שביט ציונה
 בתר יוספה

 אברהם יצחק
 פרי ליבנה

 זילברמן מרדכי
 מלול כרמל

 קליממן אלכסנדר
 ברלין מיכאל

 שאמס זינאידה
 זרובבל רביב

 פיינברג ציפורה
 יוגב יצחק

 אברהם גבריאלה
 שבתאי מנו
 אסטה ענת

 שמרת מרים
 אניספלד דוד

 עינבל אורי
 בן זאב צפורה
 סלח שולמית
 אלקבס אשר
 סיטנר אלה

 אלקבס אשר
 מלובני יצחק
 גלוזמן ילנה

 סנדל בלה
 אלזם עדי

 גרנות מרים
ז נאוה י י  ז

 גמאל מריח
 כה! גבריאלה

 ביאליק טטיאנה
 אבו טאיע אחמד

 שלמון צבי
 שלמון צבי

 אלגזאוי פאממה
 אלזג׳מ אברהם

 אורפז נורית

27/09/2004 
28/01/1993 
04/08/2004 
31/07/2004 
22/02/2003 
23/04/2004 
15/03/2003 
03/09/2004 
12/05/2004 
09/07/2003 
20/08/2004 
19/03/2001 
03/04/1983 
24/07/2003 
09/10/2004 
15/08/2004 
00/00/0000 
06/06/2004 
25/02/2003 
08/05/2004 
25/08/2004 
12/08/2004 
14/10/2004 
07/10/2004 
15/10/2004 
13/10/2004 
11/04/2003 
16/08/2004 
11/02/2004 
03/08/2004 
28/08/2004 
01/10/2004 
12/11/1999 
04/06/1999 
22/05/2004 
21/07/2004 
28/08/1990 
09/09/2004 
27/11/2002 
22/04/2004 
21/01/2002 

 קראום ארתור או
 אוחנה משה

 קליאומ חיים
 שביט בני

 נוסבאום רנטה
 אברהם ודד

 בוטבול רחל
 זילברמן טובה

 מלול ארלית
 קליטמן שמחה

 ברלין מירון
 שאמס לייזר
 רביב אליהו

 פיינבדג ירחמיאל
 יגודוביץ לאה

 שפר אידה
 מנו חיה

 סימן טוב רחל
 סלע חנה

 אניספלד אליזה
 נבל מרים

 בן זאב יואל זאב
 לוי גרסיה

 אלקבס מריה
 גק גיטלה

 אלקבס יצחק
 מלובני שפרה
 בלכר מאיור
 סנדל אברהם

 אלזם דוד
 וולבוג אסתר
 פוזננסקי חנה

 מריח קאסם
 ברגר אברהם
 ביאליק יעקב

 מנאע פאוזי
 סלמון אנטוו
 סלמון רחל

 אלגזאוי עומר
 אלדז׳ם שבת

 אורפז נתן
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 תאריך
 מנז תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 3/22904 מנוס מריס 11/09/2004 מנוס מסעד
 1/23180 וורצל למל 18/01/1993 בלום צפורה
 1/23181 וורצל ברנה 16/10/2003 בלום צפורה
 1/23182 ולמר מוני 21/08/2004 ולפוביץחנה

 1/23183 גולדברג לילי 15/07/2004 ינאי בעז
 1/23189 טורגמן פנינה 26/09/2003 טורג׳מו ארגם יוסן

 1/23193 מאומקופ יוסף 03/08/2004 מאור ישראל
 1/23197 דיין אוה 29/09/2004 דיין אלי

 1/23198 איידלמן שרה 18/04/2004 שפרמן מרי
ן 01/05/2004 וקסלר שושנה  1/23199 וקסלר ז

 לבנה בר עוז, רשם

ד שז״ר בב, באר שבע  הרשמ לעניגי יחשה בבאר שבע, ש

 מס׳ תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירושות
 1/9336 הנגבי נטליה 02/02/2004 הנגבי-ריינגו ליאה

 1/9337 נוחם יאנקו 25/09/2004 נוחם אופיר
 1/9338 למן רחיטה 31/08/2004 למן ילנה

 1/9339 איצקוביץ׳ בוריס 09/08/2004 יצקוביץ׳ יעקב
 1/9340 ברודסקי ויטלי 31/08/2004 ברודסקי יבגני

 1/9343 פורר ראיסה 31/08/2004 פורר לאוניד
 1/9346 בן חמו תמו 12/09/2004 רינג אנט

 1/9347 סולימן מחוק 03/08/2004 לוי אורלי
 1/9365 פוקס ישראל 21/06/2003 פוקס זוהר

 1/9366 שור ק. מרדכי 30/07/1977 שור פחו ברינה
 1/9367 אסנת אסתר 18/06/2004 אסנת דרור

 1/9368 בן ארוש רבקה 19/09/2004 בן ארוש משה
 1/9369 אננברג בטי 05/08/2004 אננברג יהודית
 1/9370 אוסטין אברהם 05/08/2004 אוסטין ירושה

 1/9371 אברגל סחן 22/08/2004 אביגל אריה
 1/9375 לוין יעקב 01/06/2004 יניב ציפורה

 1/9376 גולדאפל יוסף 05/12/2003 כהן עופרה
 1/9377 מירר רומן 07/03/2004 מירר א־זה

 1/9378 קודי אביגדור 07/01/2001 קרדי שושנה
 1/9379 שפירא אסתר 30/11/1985 שפירא חיים

 1/9380 סוכר דוד 26/08/2004 סוכר רחל
 1/9382 שפירא יעקב 10/05/2004 שפירא חיים

 1/9383 בולטנסקי הירש 07/07/2000 נבו חנן
 1/9384 בולטינסקי בלומו 05/02/2002 נבו חנן

 1/9385 מויאל שבה 28/11/2003 מויאל יעקב
 1/9386 שטמקד אסתר 15/09/2004 סממקר ברוך
 1/9387 מויאל אליאס 21/12/2002 מויאל יעקב

875 

ד פל־ים 15א׳ קמת  הרשם לעניני יחשה בחיפה, ש
 הממשלה, חיפה

 (המשך)

 מסי תאריך
 תיק שב המגוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 צוואות
 1/23100 שיינר יעקב 09/10/2004 לבנת אלון

 1/23101 גרוס טובה 01/04/1999 דן גרוס
 1/23103 מלצר נחום 21/11/1996 מלצר שרה
 1/23105 אבני דורינה 09/04/2004 אבני משה

 1/23106 לוין קייט 17/12/2000 לוין חנה

 3/17189 כהן יעקב 16/09/2001 כהן חנניה
 1/23111 פרומן חנה 31/12/2003 אזולאי עינת

 1/23114 שטיינברג הדסה 25/09/2004 שסיינברג אסף
 1/23115 איתן תזה 15/01/2004 איתן ציוו

 1/23116 פלדמן אסתר 15/10/2004 גטניו סילביה
 1/23117 התש יהודית 09/09/2002 הראל אברהם

 1/23118 לוי אלפרד אברה 19/08/2003 לוי אסתר
 1/23119 פינחסוב ליזה 24/08/2004 פינחסוב לריסו

 1/23122 מנצור רחמים 07/09/2004 מנצור מימה
 1/23124 לרמן ברוניה 12/10/2004 שמיר איזבלה

 1/23127 בונט מאיר 25/09/2004 פדיימן חוה
 1/23130 שטיינמץ ססיליה 12/02/2004 אסייג צפורה

 1/23131 יאנציק חנה 29/09/2004 יאנצ׳יק מומש אל
 1/23132 שרפשטיין ינקה 14/09/2004 אפרתי עמליה

 1/23134 אדלר אברהם 28/11/2003 פוגל רבקה
 1/23135 שפתך פניה 18/08/2004 ריבר יפה

 1/23140 ברבי סולטנה 17/09/2004 אפנזר קמי
 1/23141 שמעון יעקב 18/03/2004 לייבל רחל

 1/23142 ליבוביץ הרשקו 24/07/2004 ליבוביץ׳ סילביאן
 1/23143 בן דוד יעל 19/08/2002 בן דוד םיכאל
 1/23144 בנדיקט יעקב 22/09/2004 בנדיקמ מגדה

 1/23146 רימון נתניה 20/01/2004 רימון אמיר
 1/23148 רימון םנתס 30/04/2004 רימון אמיר
 1/23149 פינקלשטיין הלל 13/10/2004 חליף לוריס
 1/23153 רוזנברג לאה 28/08/2004 רחנברג צבי

 1/23154 דוד תאודור 10/10/2004 זואף דוד ליליה
 1/23158 דוידוביץ רחל 28/07/2004 דוידוביץ׳ שמואל

 1/23160 דזיובוב בחיה 15/04/2002 דזיובוב גריגורי
 1/23161 שטראוס אווה 22/08/2003 כהן תלמה

 1/23163 עסאף יעקוב 07/09/2003 סולימאן עסאף
 1/23164 ברכה יעקב 22/08/2004 ברכה מרים

 1/23169 דפפורט אהרן 29/06/1985 רפפורמ אירית
 1/23173 סליבנוב שרה 13/10/2004 קינבסקי מרינה

 1/23174 לבבי יעקב 28/09/2004 לבבי יהודית
 1/23177 לוריא אבנר 18/07/2004 לוריא דוד

 1/23179 עטיה פרלה 29/12/2003 יפרח סס
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 מלו תיק שם המנזח/ז־ו הפטירה

 הרשם לעגיני ירושה בבאר שבע, רח׳ התקוה 4, באר שבע
 (המשך)

 שניידר ילנה
 מרדיקס בראת רינ

 מור יוסף איווס
 לוי מוביה

 ריזמוביץ מיכאל
 אח אליזבט

 ברקוביץ רוזלינה
 אושווב גדיגודי
 סטויצקי גדליה

 אנטוניב יורי
 תימסיט יוסף
 שמריהו יצחק

 בן שטרית רוזט
 חדד סעידון

 חדד זיזת
 כהן אלברט

 מנדלייב מריה
 מדניק אילנה

 עכו משה
 עכו משה

 אנטוניב יורי
 אמויב לאוניד

 מרטיקרו פרידה
 לוייב ריבה
 אלבז שרה
 בקו! יצחק

20/06/2004 
12/07/2004 
24/07/2003 
11/07/2004 
14/05/2004 
16/09/2004 
11/03/1999 
25/04/2004 
03/08/2004 
01/10/2003 
04/10/2004 
02/09/2003 
22/09/2004 
24/08/2004 
24/09/2004 
17/08/1999 
19/11/2003 
06/05/2004 
26/12/2001 
10/10/2004 
01/10/2003 
16/06/2004 
10/10/2004 
28/06/2004 
08/04/1990 
30/09/2004 

 שניידר ארקדי
 מרזיקס פנחס

 גולדנברג רייזה
 לוי עליזה

 פינקםוביץ אפרים
 שר ינוש

 בדקוביץברנרד
 אושרוב ריבה

 םטויצקי פנינה
 אנדרייב אירינה

 תימסוט אסתר
 סלח רמזיה
 אחמר סעיד

 חדד גזלה
 חדד נחום

 אחמר פריחה
 קראוטהמר פיוטו

 קריגספלד בוריסנ.
 עכו דנה

 עכו יעקב
 אנזרייב אירינה

 שרולביץ רצה
 שוסטר לייב
 קמייב שפרה
 רן גירא סופי
 בקו! אולגה

1/9374 
1/9381 
1/9388 
1/9389 
1/9392 
1/9393 
1/9394 
1/9395 
1/9400 
1/9402 
1/9404 
1/9405 
1/9406 
1/9407 
1/9413 
1/9419 
1/9420 
1/9424 
1/9431 
1/9432 
1/9402 
1/9435 
1/9436 
1/9440 
1/9442 
1/9443 

 שושנה אנקור-שניר, רשם

 הרשם לעניני ירושה בנערת, רח׳ המלאכה 3, נערת

 מלו האריך
 תיק שם ׳המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירושות
 2/4283 אבנד יוסף 26/10/2002 אבנד ראובן
 1/6204 סולג׳ אסף 13/07/2004 סולג׳ סמדר

 1/6224 שדוני אברהם 09/01/2004 שרוני נורית
 1/6226 זועבי פואז 06/07/2003 זועבי נהלה

 1/6227 לחאס איפלין 23/04/1972 שוקחה-חאזו סלוא
 1/6228 טדאבלסי חאגה 01/09/1966 מסרי חליל

 1/6229 כהו פרידה 15/03/1992 כהן משה
 1/6230 תופאחה נאיל 18/08/2004 תופאחה טארק

 1/6234 בסול שחאדה 04/03/2003 בסול מואפק
 1/6236 מזרחי יהודה 05/04/1997 מזרחי זהבה

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מנד
 תיק

 מנדל דפנה
 גדין מריס

 גרבר אירנה
 שכממן יוסף

 שדא אתי
 מלכה שמעון

 ויצמן לאוו
 לוגיה אסתר שרה

 כרמי סאלם
 חדד מרי

 רחמים עזרא
 םמושקין מרינה

 ליבה מאיר
 אברמוב ליובוב
 גומננקו גריגורי

 לוי שרה
 נקאש שלמה
 צאנו סגלית

 אליאס טובה
 כץ רוזליה

 כץ ג׳ני
 סעדון מריה

 שושן טיסי אסתר
 שאולוב מאיה
 שאולוב מאיה
 אסאיג סעדה

 חדד חנה נינט
 סימונובסקי ילנה

 אזרור זהבה
 גורביץ• יעקב

 גליק מילר רבקה
 שמשוו לילי

 מיגידיש אברהם
 קמינסקי קונסטנט

27/06/2004 
18/09/1980 
17/06/2003 
11/08/2001 
08/05/1998 
31/03/1978 
02/1 0/2003 
13/10/2000 
24/11/1996 
02/02/2004 
28/10/1999 
17/02/2000 
19/09/2004 
31/08/2004 
31/08/2004 
06/08/2004 
11/01/2004 
08/09/2004 
10/05/2000 
05/04/1998 
17/09/2004 
26/11/2001 
21/02/2004 

 מנדל מיכאל
 ברגר גיזלה
 גובר תמרה

 שכממן שמואל
 שדא רפאל
 מלכה יוסף

 ויצמן דוד
 בלומה דאב
 כרמי שרה
 חדד יוסף

 רחמים נרגיזה
 אנמי[ דבורה

 ליבה רחל
 אברמוב רומן

 גומננקו לריסה
 לוי פנחס

 נקאש נעמי
 צאנו יגאל

 אליאס חיימ
 כץ רומו

 כץ מנשה
 סעדו! אלי
 ב! דוד דניז

 שמחובאחצ׳גוז 09/07/1997
 שטחוב שתמ1 02/04/2003
 אסאיג שלום 06/07/1977
 חדד סימוו 22/09/2004
 בדזינסקי אנדריי 04/05/2002
 אזהר ציון 01/04/2003
26/04/2003 
05/01/2004 
27/04/2004 
01/12/2003 

 גורביץ׳ אנה
 גליק פייס

 שמשון שבתאי
 מיגידיש חנינה

 אקופוב אלאונורו 26/12/2000

 שומלישקץ ראיסו 03/03/2004 איטקיו אלה
 בן חיים צבי 21/07/2004 ב! חיים צבי
 כהן אניקוצה 20/08/2004 לוקר אוגניה

 גרשנזון אלכסנדר 07/08/2004 שוסמק ליובוב
 פרידמן טרה 30/09/1999 קונין מדייה

 רינגלריוסף 07/12/2001 רינגלר דורה

 ירושות
1/9390 
1/9391 
1/9396 
1/9397 
1/9398 
1/9399 
1/9401 
1/9403 
1/9408 
1/9409 
1/9410 
1/9411 
1/9412 
1/9414 
1/9415 
1/9416 
1/9417 
1/9418 
1/9421 
1/9422 
1/9423 
1/9425 
1/9426 
1/9427 
1/9428 
1/9429 
1/9430 
1/9433 
1/9434 
1/9437 
1/9438 
1/9439 
1/9441 
1/9444 

 צוואות
1/9341 
1/9342 
1/9344 
1/9345 
1/9372 
1/9373 
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 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 צוואות
 1/6225 כחולי יוסף 05/07/2004 כחולי דבורה
 1/6231 אברהם רחמין 11/10/2001 יהושע מובה

 1/6232 זרעיני סלימה 24/08/2003 זרעיני סובחיה
 1/6233 אברהם ארנסטינה 19/02/2003 יהושע טובה

 1/6235 באואר חנה 01/07/2004 יוגב דורון
 1/6260 שמיסמן יוסף 27/09/2004 בוצמנוב רגמה

 1/6264 מל אברהם 10/03/2004 טל עליזה
 1/6267 מזרחי לאה 13/09/2004 מזרחי דוד חי

 1/6269 דיין רפאל 18/11/2003 דיין אלי
 1/6270 גאנם ניעמה 14/12/1984 ג׳אוס סלימאן
 1/6271 דרבקינה ריבה 08/07/2004 דובקין ודיון

 1/6274 בן יאיר שלמה 21/10/2004 בן יאיר סוליקה
 1/6276 בוימר שרה 22/07/2004 בנוש עידית

 1/6278 לייבוביץ טוני 18/12/1992 ליבוביץ בנימין
 1/6279 גומדמן שרה 05/06/2004 מצר יעקב
 1/6280 שחר זאב 18/08/2004 שחר דבקה
 1/6281 עמר מזל 09/03/2003 עמר מאיר
 1/6283 קרן מרדכי 24/09/2004 קרן רותם

 1/6285 וילקומרסון ויולט 20/07/2004 וילקומרסון דוד
 1/6290 בן שטרית אנט 06/08/2004 שטרית דוד

 1/6291 אבני ענת 11/11/2002 אבני אריאל
 1/6293 פרץ חסיבה 12/12/2003 פרץ דוד

 לבנה בר עוז, רשם

 הרשם לעניני ירושה בנערת, רח׳ המלאכה 5, נזגרת
 (המשך)

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

 ירושות
 1/6237 אורפז צפורה 29/07/2004 דגן שרה

 1/6238 עמר עליה 17/12/2002 עמר יוסף
 1/6257 מלול שלמה 05/05/1997 בוכבזא אסתר

 1/6258 אבו עיאש עלי 02/12/2001 אבו עיאש אחמד
 1/6259 אדלסח דליה 25/05/2004 אדלסון משה

 1/6261 גורדצקי ברוך 25/08/2004 גורדצקי ברוריה
 1/6262 צידקיאלוב שולמ 31/03/1976 צידקיאלי יצחק

 1/6263 איוב בשאוה 13/02/2004 איוב סיתה
 1/6265 שיבלי חוסיין 01/10/1969 שיבלי אחמד

 1/6266 ליבוביץ אפויס 29/05/2004 בירותי יפה
 1/6268 גוסק סבטלנה 08/11/1998 קובזנקואטלה

 1/6272 סוגנו עליזה 30/07/2004 סתינוייוסי
 1/6273 זועבי ואיפה 01/10/2004 זועביי ח׳ליל

 1/6275 נחמיה חיים 06/10/2004 נחמיה חן
 1/6277 אלמוג אבינועם 14/06/2004 אלמוג יוספה

 1/6282 סני משה 20/09/2004 אמין סני
 1/6284 בויקיס צבי 04/01/1983 בויקיס סוניה
 1/6286 צבע יונה 21/10/2003 צבע שושנה
יו 30/03/1996 מימון אשו ו  1/6287 מימון וימו

 1/6288 חבושה נעימה 27/06/2000 חבושה זהבה
 1/6289 מימון ומינה 05/11/1996 מימון אשר

 1/6292 מלמור תמר 09/03/2003 טלמור מודושה
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 8) יהושוע קמנשצ׳יק.
 תאריך לידתו: בשנת 913ו.

 התעסקותו: סוחר.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין

 בחיים והמקום שבו נמצא אז: ביום ו94ו.5.9ו, גטו קובנו.
 9) רחל קמנשצ׳יק.

 תאריך לידתה: בשנת 1911.
 התעסקותה: פקידה.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1941, בסביבת

 קובנו.
 10) הלל קמנשצייק.

 תאריך לידתו: בשנת 1911.
 התעסקותו: סוחר.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: ביום 2.5.1945, לנדסברג-

 דכאו.
 11) לובה קמנשצ׳יק לבית בלי.
 תאריך לידתה: בשנת 1904.

 התעסקותה: עקרת בית.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה״שהנספית עדיין

 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1941, קובנו.
 2ו) נחמה קמנשצ׳יק.

 תאריך לידתה: בשנת 1938.
 התעסקותה: ילדה.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: ביום 27.3.1944, אושוויץ.

 13) רפאל קמנשצייק.
 תאריך לידתו: בשנת 1936.

 התעסקותו: ילד.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: ביום 27.3.1944, אושוויץ.

 14) משה קמנשצ׳יק.
 תאריך לידתו: בשנת 1909.

 התעסקותו: אופה.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין

 בחיים והמקום שבו נמצא אז: ביום 25.1.1942, גטו קובנו.
 15) בנימין(בנו) קמנשצייק.

 תאריך לידתו: בשנת 1937.
 התעסקותו: ילד.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנםפה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: ביום 27.3.1944, אושוויץ.

 16) רחל קמנשצייק.
 תאריך לידתה: ביום 25.4.1934.

 התעסקותה: ילדה.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין

 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: ביום 27.3.1944, אושוויץ.
 17) נחמיה קמנש׳ציק.

 תאריך לידתו: ביום 18.12.1930.
 התעסקותו: ילד.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנםפה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: ביום 15.8.1944, דכאו.

 18) זלמן נמנצ׳ינסקס.
 19) רחל אתל נמנצ׳ינסקס.

 תאריך לידתה: בשנת 1850.

 ילקוט הפרסומים 5352, י׳ בטבת התשם״ה, 22.12.2004

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות
 בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

 תיק 108310/04
 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-8ד9ו,

 ובענין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,
 והמבקש: הירש(לייבה) קובליס(קובלסקי), ת״ז 012411641,
 ע״י ב״כ עו״ד רפאל עמיעד ו/או עדי רז, מרח׳ ז׳בוטינסקי
 33, מגדלי התאומים 1, רמת גן 52511, טל׳ 03-5753614, פקס

.03-6128692 
 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, בבקשה להצהיר על מותם
 של נספי שנות השואה והנפטרים בטרם פרצה מלחמת העולם

 השניה.
 וזה תיאורם של הנספים והנפטרים לפי הצהרת המבקש:

 1) שרגא שלום(פייוול) קובלסקי.
 תאריך לידתו: בשנת 1925.

 התעסקותו: סטודנט.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין

 בחיים והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1941, גטו קובנו.
 2) אסתר-רברה רום.

 תאריך לידתה: בשנת 1923.
 התעסקותה: סטודנטית.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1942, גטו קובנו.

 3) מלכה דון קלבין.
 תאריך לידתה: בשנת 893ו.

 התעסקותה: עקרת בית.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1942, גטו קובנו.

 4) אהרון וליק קלבין.
 תאריך לידתו: בשנת 1893.

 התעסקותו: אופה.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין

 בחיים והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1942, גטו קובנו.
 5) שולום פייבל קלבין.

 תאריך לידתו: בשנת 1918.
 התעסקותו: מנהל חשבונות.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: ביום 5.4.1945, דכאו.

 6) חנה דון קמנשצ׳יק.
 תאריך לידתה: בשנת 1882.

 התעסקותה: עקרת בית.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין

 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: 27.3.1944, אושוויץ.
 7) שלום קמנשצייק.

 תאריך לידתו: בשנת 1925.
 התעסקותו: סוחר.

 מקום מגוריו הידוע האחרון: קובנו-דבאו.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: ביום 2.5.1945, לנדסברג-

 דכאו.
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 כל מי שיש לו ידיעות על הנספה הנ״ל, מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב ובין בעל פה, לפני בית
 המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, וכל
 אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרות המוות, יתייצב לפני
 בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, אם
 בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק התנגדותו או ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידו שבה יפורטו טעמי
 ההתנגדות, או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי
 של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט

 בית המשפט בטוב בעיניו.
 יפעת קליין

 מזכירת בית המשפט

 בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

 ת״ע 109090/04
 בעגין: חוק הצהרות מוות, התשל׳יח-978ו,

 ובענין: הצהרת מותו של הנעדר משה רוזנבלום,
 והמבקש: אריה פלדמן, ת״ז 055062256, ע״י ב״כ עו״ד,

 אליעזר דיאמנט, שדי ירושלים 29, רמת גן 52381.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, בבקשה להצהיר על מותו

 של הנעדר משה רוזנבלום.
 וזה תיאורו של הנעדר הנ״ל לפי הצהרת המבקש:

 תאריך לידתו ומקום לידתו: בשנת 1920 (בקירוב), מונקצ;
 ציכוסלובקיה.

 אזרחותו: צ׳כית.
 מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון: פרג.

 התעסקותו: עיתונאי(קרוב לוודאי).
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנםפה עדיין בחיים

 והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1968, ביקר בישראל.
 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: אריה
 פלדמן, המבקש, רמת גן: המנוח משה רוזגבלום, אחיו, פרג:

 המנוחה לאה פלדמן, לבית רוזנבלום, אחותו, רמת גן.
 כל מי שיש לו ידיעות על הנעדר הנ״ל, מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב ובין בעל פה, לפני בית
 המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, וכל אדם
 מעוניין הרוצה להתנגד להצהרות המוות, יתייצב לפני בית
 המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, אם בעצמו
 ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו או ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידו שבה יפורטו טעמי
 ההתנגדות, או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי
 של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט

 בית המשפט כטוב בעיניו.
 יפעת קליין

 מזכירת בית המשפט

 בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
 ת״ע 109170/04

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-978ו,
 ובענין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים

 בהודעה,

 20) שמואל דוד דון.
 תאריך לידתו: בשנת 1855.

 21) נחמיה צבי קמנשצ׳יק.
 22) יעקב קמנשצ׳יק.

 תאריך לידתו: בשנת 1920.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין

 בחיים והמקום שבו נמצא אז: קובנו.
 מקום מגוריהם הרגיל של הנספים: קובנו.

 מקום מגוריהם הידוע האחרון של הנספים (למעט נספה
 מס׳ 7): קובנו.

 אזרחותם: ליטאית.
 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר: הירש
 קובלים, המבקש,מרח׳עציון22,רמתגן52383:אסתרגרובמן, מרח׳
 יאשיהו 3, ערד 89022: אברהם קלבין, מרח׳ הלב 4, נס ציונה 74070.
 בל מי שיש לו ידיעות נוספות על הנספים ו/או הנפטרים
 הנ״ל, מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט, בין בכתב ובין
 בעל פה, לפני בית המשפט לעניני משפחה למחוז תל אביב
 והמרכז, וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרות המוות,
 יתייצב לפני בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב
 והמרכז, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו
 או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידו שבה
 יפורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי
 או קונםולרי של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם

 לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 יפעת קליין
 מזכירת בית המשפט

 בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

 ת״ע 09080/04 ו
 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובענין: הצהרת מותו של נספה שנות השואה דוד
 רוזנבלום,

 והמבקש: אריה פלדמן, ת״ז 055062236, ע״י ב״ב עו״ד
 אליעזר דיאמגט, משד׳ ירושלים 29, רמת גן 52381.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, בבקשה להצהיר על מותו

 של נספה שנות השואה דוד רוזנבלום.
 וזה תיאורו של הנספה הנ״ל לפי הצהרת המבקש:

 תאריך לידתו ומקום לידתו: בשנת 1920 (בקירוב), מונקצ׳,
 צ׳כוםלובקיה.

 אזרחותו: צ׳כוסלובקית.
 מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון: מונקצ׳, צ׳בוסלובקיה.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים:
 בתחילת המלחמה.

 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: אריה
 פלדמן, המבקש, רמת גן: המנוח משה רוזנבלום, אחיו, פרג:

 המנוחה לאה פלדמן, לבית רוזנבלום, אחותו, רמת גן.
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 כל מי שיש לו ידיעות על הנספה הנ״ל או כל אדם המעוניין
 להתנגד להצהרת המוות מתבקש, לפי הענין, להמציא את
 ידיעותיו או להגיש את התנגדותו בתצהיר לבית המשפט, או
 למסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל,
 שם יפרט את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יחליט בית המשפט

 כטוב בעיניו.
 יפעת קליין

 מזכירת בית המשפט

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 04/ו100
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת ח.ב.ר. חשמל בע״מ, ח״פ 51-238541-0,
 והמבקשים: באסם זגיר ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד שמואל
 שמיר ו/או צבי א׳ שמיר ו/או צחי בהן, ממעבר מזיא ג, ירושלים,

 טל׳ 02-6255243, פקס 02-6244591.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.7.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 23.1.2005 בשעה 9.00.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 13.1.2005.

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

 שמואל שמיר, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 04/ו02ו
 בענין פקודת החברות (נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק תברת דרור 2000 מסגרות ושיפוצים בע״מ, רח׳
 נחל הבשור 17/4, בית שמש,

 והמבקשים: איגור בגון ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד פ׳ מורוז ו/
 או מ׳ לרנר-קליין, מרח׳ יגאל אלון 65, בניני טויוטה, מגדל ^
 קומה 22, תל אביב 67443, טל׳ 8626ו03-56, פקס 3ו86ו03-56.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.8.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 6.1.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 והמבקש: אריה קוברינסקי, ת״ז 005666391, קיבוץ גשר.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, בבקשה להצהיר על מותם
 של וסר(וואסער־הערשל) רוזה(רייזל), צבי, זלטה וברוך, שנספו

 בשואה.
 וזה תיאורם של הנספים הנ״ל לפי הצהרת המבקש:

 ו. רוזה וסר.
 תאריך לידתה ומקום לידתה: בשנת 1905, פולין.

 התעסקותה: עקרת בית.
 2. צבי וסר(בעלה).

 תאריך לידתו ומקום לידתו: בשנת 1910, פולין.
 התעסקותו: מנהל חשבונות.

 3. זלטה וסר(ילד של הזוג הנ׳׳ל).
 תאריך לידתו: בשנת 1931 (בקירוב).

 4. ברוך וסר (ילד של הזוג הנ״ל).
 תאריך לידתו: בשנת 1934 (בקירוב).

 מקום מגוריהם הרגיל והידוע האחרון: גוניונדז, פולין.
 אזרחותם: פולנית.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנסכים הנ״ל עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאו אז: ביום 2.11.1942, גוניונדז, פולין.
 בגי משפחתם הקרובים ביותר: המבקש אריה קוברינסקי(אחיה

 של רוזה וסר).
 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הג״ל או בל אדם
 המעוניין להתנגד להצהרת המוות מתבקש, לפי הענין,
 להמציא את ידיעותיו או להגיש את התנגדותו בתצהיר לבית
 המשפט, או למסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של
 ישראל, שבה יפרט את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יחליט בית

 המשפט כטוב בעיניו.

 יפעת קליין
 מזכירת בית המשפט

 בבית המשפט לעניני משפחה למחתות תל אביב והמרכז

 ת״ע 109210/04
 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-978ו,

 ובענין: הצהרת מותו של נספה שנות השואה, יוסף קוברינםקי,
 והמבקש: אריה קוברינסקי, ת״ז 005666391, מקיבוץ גשר.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, בבקשה להצהיר על מותו

 של יוסף קוברינםקי, שנספה בשואה.
 וזה תיאורו של נספה שנות השואה לפי הצהרת המבקש:

 תאריך לידתו ומקום לידתו: בשנת 909ו, פולין.
 מקום מגוריו הרגיל: גוניונדז, פולין.

 אזרחותו: פולנית.
 התאריך האחרון שבו נראה הנספה בחיים והמקום שבו נמצא:

 אז 22.7.1941, גוניונדז, פולין.
 בני המשפחה הקרובים ביותר: המבקש אריה קוברינסקי

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

 אסף אוסלקה, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 770/04 ו
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש), התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת איטליקה השרון בע״מ,
 והמבקש: איתן םלהוב, ע״י ב״כ עו״ד דוד מימון, מרח׳
 כיכר העצמאות 4ו/7, ת״ד 700ו, נתניה, טלי 09-8629592, פקס

.09-8329166 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.7.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 17.1.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30 ביום

.16.1.2005 

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

 דוד מימון, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2119/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש), התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת אקטיבפוינט בע״מ, ח׳׳פ 51-255867-7,
 והמבקש: און תבור, ע״י ב״כ עו״ד רמי קרגולה, מרח׳

 התע״ש 10, ת״ד 2041, כפר סבא 44425.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.11.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 29.12.2004 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמ1ך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל.

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

 רמי קדגולה, עו״ד
 בא כוח המבקש

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.30

 ביום 30.12.2004.

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

 פ׳ מורוז, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1650/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש), התשמ׳יג-983ו,

 ובענין פירוק חברת גיל גד(1982) בע״מ, ח׳׳פ 51-095764-0,
Eiffel Industria Materie Plastiche S.p.A :והמבקשת 
 (חברה איטלקית, מס׳ תאגיד P.I. 00156530347), ע״י ב״כ עו״ד
 לימור קאשאניאן, מרח׳ נגבה 11, רמת גן 52348, טלי 6762258-

 03, פקס 03-6773584.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.6.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין
 ביום 18.1.2005 בשעה 8.30, לאחר שהדיון שהיה קבוע ליום

 24.10.2004 נדחה.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור

 למבקשת הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 לימור קאשאניאן, עו׳׳ד

 באת כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
 תיק אזרחי 702/04 ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,
 ובענין פירוק חברת המהיר דוסטאר שירותי אינסטלציה

 בע״מ,
 והמבקש: אלכסנדר אמלין, ע״י כ״ב עו״ד אסף אוסלקה,
 מרח׳ זיבוטינסקי 155, רמת גן, טל׳ 03-7532765, פקס 7532767-

.03 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.6.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 5.1.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 15.00 ביום

.22.12.2004 
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 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2181/04
 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק תברת כדורי נט בע״מ,
 והמבקש: בנק הפועלים בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד דותן עור,

 מרח׳ גיבורי ישראל 7, אזור התעשיה פולג, נתניה 42504.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.11.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.1.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 29.12.2004.

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

 דותן צור, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2205/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת איי אס גיי אר (ישראל) פיינגשל
 קורפוריישן בע״מ, ח״פ 51-254839-7,

 והמבקשים: מוניה רויזנבליט ואחרים, ע״י ב״ב עו״ד
 אריאל בולשטיין, מרח׳ יהודה וו, ראשון לציון 75307, טלי

 052-3831826, פקס 03-9588342.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.11.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 4.1.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 4.1.2005.

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

 אריאל בולשטיין, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2165/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש[, התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק תברת טכנוסדר בע״מ, ח״פ 51-067072-2, מרח׳
 לבונטין 5, מיקוד ווו65,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ הלשכה המשפטית
 של האגף לאיגוד מקצועי, עו״ד דורית טנא-פרצ׳יק ו/או רוית
 שחמון ו/או דפנה דג׳יאן ו/או רענן שקדי ו/או חנה שניצר ו/או
 אלין זילברשטיין ו/או מיה פרי-אלתרמן ו/או חגית רימון ו/או
 דורון יפת ו/או אירים ורדי, מרח׳ ארלוזורוב 93, תל אביב 62098,

 טלי 03-6921472-6, פקס 03-6963214.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.11.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 18.1.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 2.00 ו

 ביום 11.1.2005.

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

 רענן שקדי, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2166/04
 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת קרנה קומודיטיס בע״מ,
 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״ב עו״ד משה דן, מרח׳

 הפרדס 2, מושב מזור.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2004.ו ו.9 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 12.1.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל.

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

 משה דן, עו״ר
 בא כוח המבקשת
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 בבית המשפט המחוזי בחיפה
 תיק אזרחי 380/04

 בענין פקודת הךוברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת מושלב מבנים בע״מ, ח״פ 51-185409-3,

 והמבקשים: יוסף צאדק כתאנה ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד
 סוהיל אגבאריה, ממשרד עו״ד כאאד נתד ושות׳, ת״ד 362,

 באקה אל גרביה 30100.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.10.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 6.2.2005 בשעה 9.00.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 2.2005.ו.

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

 סוהיל אגבאריה, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 581/04
 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת הבונה און חאג׳ עבודות קבלניות
 (1993) בע״מ,

 והמבקשים: מחאמיד מוחמר עלי ואחרים, ע״י ב״כ ער׳ד
 מוחמר לוטפי, מרח׳ אלמידאן, ת״ד 244, אום אלפחם 30010.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.10.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין׳ביום

 6.2.2005 בשעה 9.00.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 2.2005.ו.

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

 מוחמד לוטפי, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2227/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת מר-גל עבודות צנרת בע״מ,
 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו׳׳ד אורי דניאל,
 משד׳ רוטשילד 134, תל אביב 65272, טלי 03-6858855, פקס

.03-6858856 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.11.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 9.2.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 לפני מועד הדיון.

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

 אורי דניאל, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2257/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת אול קיטצין בע״מ,
 והמבקשות: תמיר טל ולאה אינטרטור, ע־י ב־כ עו־ד
 אהוד שילונו ואחרים, מרח׳ רוזנבאום 4, תל אביב 64079, טל׳

 03-5250666, פקס 03-5254412.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 28.11.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 16.2.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשות הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימים

 לפני מועד הריון עד השעה 12.00.

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

 אהוד שילונו, עו״ד
 בא כוח המבקשות
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ן  הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואי
 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 גיזה ניהול קרנות נאמנות בע״מ
 (ח״פ 51-177486-1)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כהלכה ביום 2004.ו 22.1, קיבלה
 החברה החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצון ובדבר מינויו
 של זאב הולצמן, ת״ז 3646ו0030, שכתובתו במשרד עו״ד יוסף

 זלצמן ושות׳, רה׳ החילזון 6, רמת גן 52522, למפרק החברה.
 כל נושה של החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בתוך 21

 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.
 זאב הולצמן, מפרק

לב-כרמל הולנד השקעות בע״מ  גמו
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 21.11.2004, החליטה האסיפה
 הכללית של החברה הנ״ל על פירוק החברה מרצון, על מינויו
 של עו״ד ליאור לנדאו, מרח׳ ז׳בוטינסקי 3א, רמת גן, למפרק

 החברה.
 ליאור לנדאו, עו״ד, מפרק

ץ אג׳נם קיי בע״מ ר  א
 (ח״פ 51-3318022-2)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בי ביום 24.10.2004, החליטה האסיפה
 הכללית של החברה הנ״ל, פה אחד, על פירוקה מרצון בשל

 הסיבה כי אין פעילות כלשהי של החברה.
 ההחלטה כדין ונתקבלה לאחר שחברי האסיפה הכללית

 כונסו בהתאם לחוק.
 קארן םוטון, מפרקת

ץ וניהול פרוייקטים בתחום התיירות עו י  א.פ.ר. י
 הבינלאומית בע״מ

 (ח״פ 9־51-26999)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 20.1.2005, בשעה 10.00, בבית אירופה, שד• שאול
 המלך 37, תל אביב, במשרדו של עו״ד יעקב כץ, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 יעקץ כץ, עו״ד, מפרק

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי ו0/ו59
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש|, התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת בנייני צ׳ק פוסט בע״מ, ת״פ 51-146832-4,
 והמבקשת: שיכון עובדים השקעות בע״מ, ע״י ב״כ עו׳׳ר
 חנוך מורגנשטרן, ממשרד עו״ד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות;

 רח׳ אבא הלל סילבר 7, ת׳׳ד 3424, רמת גן 52522.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 0.2004ו.20 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 3.3.2005 בשעה 9.20.

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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00

 ביום 27.2.2005.

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

 חנוך מורגנשטרן, ער׳ד
 בא כוח המבקשת

 בית המשפט המחוזי באר שבע

 תיק אזרחי 5250/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת פ.נ. המשקם עבודות עפר בע״מ,

 והמבקשות: ונטורה אלי ובניו בע״מ, ומ. לוי ניהול בעי׳מ,
 ע״י ב״כ עו״ד אהוד רחמים גלאם, ממשרד עו״ד לפידות, גלאם

 ושות׳, רח׳ הגדוד העברי 10/509, אשקלון.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.7.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי באר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 2.2.2005 בשעה 9.30.

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

 למבקשות הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי

 עבודה לפני מועד הריון עד השעה 12.00.

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

 אהוד רחמים גלאם, עו״ד
 בא כוח המבקשות
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ץ ניהול טכנולוגיות בע׳׳מ ר  כ
 (ח״פ 2884-3 וג- 51 )

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 25 בינואר 2005,.במשרדה הרשום של החברה,
 רח׳ דוד אלעזר 8א, כפר נבירול, רחובות, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 מיכאל פרץ, מפרק

ש 6635, מם׳ 1041 בע״מ ו  ג
 (ח״פ 51-036936-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 (נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 20.1.2005, בשעה 10.00, במשרדי מפרק החברה,
 אבי ליבצ׳יק, רח׳ בוני העיר 20, תל אביב, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 אבי ליבצ׳יק, מפרק

רושלמי בע״מ ות י  בנייני תעשי
 (ח״פ 51-013417-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30 בינואר 2005, בשעה 16.00,
 רח׳ דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אמיר חן, עו״ד, מפרק

שראל לחבלים בע״מ  מפעלי י
 (ח״פ 51-003086-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית שלא מן המגין
 של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30 בינואר 2005, בשעה 6.00ו,
 ברחי דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אמיר חן, עו״ד, מפרק

רושלמי בע״מ  נכסי משפחת אביבה י
 (ח״פ 51-051138-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית שלא מן המגין
 של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30 בינואר 2005, בשעה 16.00,
 ברח׳ דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכרי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אמיר חן, עו״ד, מפרק

 חב׳ גוש 6635 מם׳ 1040 בע״מ
 (ח״פ 51-036934-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 20.1.2005, בשעה 10.00, במשרדי מפרקת החברה,
 רות אורן, רח׳ מבצע הראל 43, ראשון לציון, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 רות אודן, מפרקת

ץ בע״מ י נ י  חורחה שטי
 (ח״פ 51-170480-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש[, התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 20.1.2004, בשעה 10.00, במשרד החברה, רח׳
 חזקיהו המלך 57/4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חורחה שטייניץ, מפרק

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

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 25 בינואר 2005, במשרדה הרשום של החברה,
 רח׳ אשל 2, ניר צבי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד סיטן, עו״ד
 בא כוח החברה
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 הולילנד׳ם אנגלס בע״מ
 (ח״פ 51-310486-9)

 (בפירוק מרצון)
 תודעה על כינוס אסיפת סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 3.2.2005, בשעה 9.00, במשרד עורכי-דין, אלון
 סרי, ברח׳ סוקולוב 39, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יצחק טרקאי, מפרק

 טריפלסט בע״מ
 (ח״פ 51-253247-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 3.2.2005, בשעה 8.00, במשרד עורכי-דין, אלון
 סרי, ברח׳ םוקולוב 39, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 שמואל פיטשון, מפרק

 מתלאן הייטק סיסטמם בע״מ
 (ח״פ 247070-9-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.2.2005 בשעה 12.00, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מתתיהו פיכמן, מפרק

 אברהם זמירי ושות׳ מוכנות לביטוח בע״מ
 (ח״פ 51-060567-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש), התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.2.2005 בשעה 12.00, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
 רח׳ זיבוטיגסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אברהם זמירי, מפרק

 נכסי משפחת ליזה אקםל בע״מ
 (ח״פ 51-047918-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30 בינואר 2005, בשעה 16.00,
 ברח׳ דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אמיר חן, עו״ד, מפרק

נלד בלטנר בע״מ י ׳  נכסי משפחת רג
 (ח״פ 51-048579-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 |נוסח חדש|, התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 30 בינואר 2005, בשעה 6.00 ו, ברח׳ דניאל פריש
 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 פינחס ישראלי, רו״ח, מפרק

 סנטוריום בפר גנים בע״מ
 (ח״פ 09-8ו2ו0-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 30.1.2005, בשעה 17.00, במשרד מפרק החברה,
 עו״ד שמואל שוב, רח׳ ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 שמואל שוב, עו״ד, מפרק

 יהונתן אלה בניה וניהול 3000 בע׳׳מ

 (ח״פ 51-277159-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 31.1.2005, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח׳
 אגריפס 42, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 כל פניה בעגין יש להפנות למפרק החברה, עו״ד אלי יוגב,
 ממשרד עו״ד י׳ ריכטר, הרצברג, יוגב, סיון ושות׳, רחי אגריפס

 42, ירושלים, טל׳ 02-6247141, פקס 02-6247144.
 אלי יוגב, עו״ד, מפרק
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יצוא בע״מ  א.ז.ב יבוא ו
 (ח״פ 51-239915-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה ס1פית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הג״ל
 תתכנס ביום 2.2.2005, בשעה 14.45, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 צבי זיידמן, מפרק

 אורספיד בע״מ
 (ח״פ 51-124198-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.2.2005, בשעה 12.00, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
 דחי ז׳בוטיגסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 יורם וידן וידנפלד, מפרק

 גינה יפה בע״מ
 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית מיוחדת של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 6 בפברואר 2005, בשעה 15.00, במשרדה של

 עו״ד דניאלה יעקובי, רח־ קויפמן 4, בית שרבט, תל אביב.
 על סדר היום: אישור הדוח הסופי של פירוק החברה

 ואישור סיום הליך הפירוק.
 דוד גורן

 יושב ראש האסיפה

 אהרן בהן עמילות בע״מ
 (ח״פ 51-331294-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 6 בפברואר 2005, בשעה 10.00, ברח׳ לחייי
 21, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אהרן כהן, מפרק

ץ וניהול בעי׳מ עו שר שירותי י  פי
 (ח״פ 51-100869-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 10.2.2005, בשעה 10.00, במשרדי רו״ח רזניק
 פז, נבו, ברח׳ יד חרוצים 14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 דוד רזניק, רו״ח, מפרק

 פוליטו ש.ש.(1987) בע״מ
 (ח״פ 51-122723-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.2.2005, בשעה 12.45, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
 רח׳ זיבוטיגםקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 שמואל שליטנר, מפרק

 ד.ס.נ.א. בע״מ
 (ח״פ 51-309755-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש|, התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.2.2005, בשעה 13.00, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 סמי נקש, מפרק

 אנליםים בע״מ
 (ח״פ 51-319399-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש|, התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.2.2005, בשעה 13.30, במשרדי עוי׳ד ניסן צפריר,
 רח׳ ז׳בוטינםקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 רון לאופר, מפרק
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 אם.אר.אם. אחזקות(1995) בע״מ
 (ח״פ 0-ו4ווו2-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-ג198, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.1.2004, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי
 המאוחר, בשעה 9.00, אצל עו״ד נאוה יורוקםל, רח׳ השיזף,
 מושב חרות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 נאוה יורוקסל, עו״ד, מפרקת

 מלתא אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-098727-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 3.3.2005, או 30 ימים לאחר פרסום הודעה זו לפי
 המאוחר, בשעה 12.00, במשרדו של קלמן מעץ מפרק החברה,
 רה׳ לבונטין 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 קלמן מינץ יוסף זילברמינץ

ם י ק ר פ  מ

ן בע״מ י  תנובה יר״פ מהדר
 (חי׳פ 51-319944-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית שלא מן המנץ של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 2.2.2005, בשעה 9.00, במשרדו של
 עו״ד דוד כחלון, מדרך מנחם בגין 154, תל אביב, לשם קבלת
 החלטה מיוחדת לפירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק

 לחברה.

 שאול גליקסברג, דירקטור

 אם.אי.אס. פתרונות מבניים בע״מ

 (ח״פ 51-177833-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון וכינוס אסיפת נושים
 נמסרת בזה הודעה בי החברה הנ״ל קיבלה החלטה
 מיוחדת בדבר פירוקה מרצון. אסיפת נושים של החברה הנ״ל
 בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-
 983ו, תתכנס ביום 2.2004ו,24 או 30 ימים לאחר פרסום הודעה
 זו, לפי המאוחר, בשעה 16.00, במשרד עו״ד גבריאל הנר, רח־ בן

 יהודה 242, תל אביב.
 גבריאל הנר, עו׳יד, מפרק

-סל תקשורת בע״מ  אי
 (ח״פ 1-ו99ו34-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 (נוסח חרש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 16.2.2005, בשעה 18.00, רח׳ טוסקניני 8, תל אביב,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 משה פונטש, מפרק

 נכסים בהלסינקי 20 בע״מ
 (ח״פ 042400-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 24.2.2005, בשעה 13.00, במשרד עו״ד בועז רוה,
 רח׳ מנחם בגין 11, מגדל איילון, קומה 13, רמת גן, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 משה ליבט, רו״ח, מפרק

ו השקעות בע״מ ר א ד  מ
 (ח״פ 51-212151-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 25 בפברואר 2005, בשעה 16.00, רח׳ גרשון 36, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 פנחס ישראלי, רו״ח, מפרק

 אס.אר.אם. (טכנולוגיות) 2000 בע״מ

 (ח״פ 51-293318-5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.1.2004, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי
 המאוחר, בשעה 9.30, אצל עו״ד נאוה יורוקסל, רח׳ השיזף,
 מושב חרות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט ביצר

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 נאוה יורוקסל, עדר, מפרקת
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 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דוד אשכנזי, מפרק

י אחזקות בע״מ ז  דוד אשכנ
 (ח״פ 51-248819-8)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 29.2.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אשכנזי, מרח׳

 חוחית 8ג, הוד השרון, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 דוד אשכנזי, מפרק

ות 1970 בע׳׳מ  מרבק תעשי
 (ח״פ 51-055515-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 25 בנובמבר 2004,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד

 לימור חודיר, מרח׳ ויצמן 4, תל אביב, למפרקת החברה.
 בל גושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 לימור חודיר, עו׳׳ד, מפרקת

 מרבק - מעוף! מעדנים בע״מ
 (ח״פ 115838-0- 51)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 25 בנובמבר 2004,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד

 לימור חודיר, מרח׳ ויצמן 4, תל אביב, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 לימור חודיר, עו״ד, מפרקת

ן בע״מ גר הנדסת בני  דנצי
 (ח״פ 51-105853-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 30.1.2005, בשעה 14.00, במשרד רו״ח משה
 פרג, דחי יהודה הנחתום 4, קומה 4, באר שבע, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 אסתר דנציגר, מפרקת

 גמבדינוס(1999) בע״מ
 (ח״פ 273540-8-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 (נוסח חדש), התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 24 בינואר 2005, בשעה 15.00, ברח׳ המסגר 39, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 אריאל קרסיק, עו״ד, מפרק

 דרסינג דרסינג ברייטמן בע׳׳מ
 (ח״פ 51-171074-1)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-ג198, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 18.11.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד גלית בן זר,

 ת״ד 1400, רמת גן, למפרקת החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גלית בן זר, עו״ד, מפרקת

שראל בע״מ מר כלום בי אנד בי י  עי
 (ח״פ 51-248852-9)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 29.2.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אשכנזי, מרח׳

 חוחית 38, הוד השרון, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
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 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו 2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 שמעון בן יעקב, מפרק

 נחלת גאל בע״מ
 (ח״פ 007292-9-ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 21.11.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים ליפשיץ, ת״ז

 005059712, למפרקת החברה.
 ברבה מורג, יושבת ראש האסיפה

ת בלדרימ בע״מ  שרו
 (ח״פ 51-071766-3)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 22.11.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עידו גביש,

 ת״ז 27307057, למפרק החברה.
 עידו גביש, עו׳יד, מפרק

שן בע״מ י אי  םיטל אי
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הני׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 26.10.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טוביה ליבנה,

 מבת־חן, ביתן אהרון, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 טוביה ליבנה, מפרק

ד - שירותי כירורגיה אורטופדית ן דו י ו  ד״ר גודו
 (ח״פ 51-327224-5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 8.9.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מיכל אבנרי

 מרח׳ זיבוטינסקי 35, רמת גן 52511, למפרקת החברה.

 טל הדרום בע״מ
 (ח״פ 51-190825-3)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש[, התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 25 בנובמבר 2004,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד

 לימור חודיר, מרח׳ ויצמן 4, תל אביב, למפרקת החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 לימור חודיר, עו״ד, מפרקת

בד בע״מ ו  ר
 (עייר 58-030297-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של העמותה
 הנ׳׳ל, שנתכנסה ביום 11.11.2004 הוחלט על פירוקה מרצון של
 העמותה ועל מינויו של עו״ד דורון כהן, מבית עוז, דרך אבא

 הלל 14, רמת גן 52506, למפרק העמותה.
 בל נושי העמותה יגישו את תביעותיהם בתוך 21 ימים

 מיום פרסום הורעה זו, למפרק הנ״ל.
 דורון כהן, עו״ד, מפרק

מות והדרכה בע״מ ז  ש.ל.ל.ו. הגרסות י
 (ח״פ 301685-7- 51)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש[, התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 25.11.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל לוי, אצל עו״ד

 הלל קרונפלד, רח׳ ז׳בוטינסקי 33, רמת גן, למפרקת החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 הלל קרונפלד, עו״ד
 בא כוח המפרקת

ינירינג(ע.ה.) בע״מ  ארוספיים איגג׳
 (ח״פ 51-055215-1)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 26.11.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון בן יעקב,

 ת״ז 04535084, מרח׳ שלווה 4/א, הרצליה, למפרק החברה.
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 סוויטקו ניהול בע״מ
 (ח״פ 51-212423-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 28.11.2004, הוחלט
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אילן ליאור, ת״ז

 058722521, מרח׳ מנחם בגין 1ו, רמת גן, למפרק החברה.
 אילן ליאור, עו״ד, מפרק

ן בע״מ ו ות מז  קומידה תעשי
 (ח״פ 51-116691-0)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-983ו, כי החברה הנ״ל קיבלה החלטה,
 פה אחד, ביום 8.11.2004, בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר

 מינויו של עו״ד גיל לב, ת״ז 029420296, למפרק החברה.
 גיל לב, עו״ד, מפרק

 ליוטק מיקרו מערבות בע״מ
 (ח״פ 51-260897-7)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל,
 שנתכנסה ביום 28.11.2004, נתקבלה החלטה מיוחדת, פה אחד
 ובכתב, בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של מוריס

 אנדר, למפרק החברה.
 גבריאל הנר, עו״ד, בא כוח החברה

 אקווסאונד בע״מ
 (ח״פ 51-296229-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 23 בנובמבר 2004,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 ברוך ברלינר, ממשרד עו״ד חיים קוסובסקי-שחור ושות׳, ת״ד

 20084, תל אביב 61200, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעתו בצירוף הוכחות, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה

 זו, למפרק הנ״ל.

 ברוך ברלינד, מפרק

ן אברהם בגוש 3947 בע״מ  נצחו
 (ח״פ 51-033569-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 23 בנובמבר 2004,

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

 הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 מיכל אבנרי, עו״ד, מפרקת

 חלקה 21 בגוש 6286 בע״מ
 (ח״פ 025293-5-ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הג״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 17.11.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גדעון פרייטג,

 מדרך מנחם בגין 65, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גדעון פרייטג, עו״ד, מפרק

יאל פרס בע״מ  רו
 (ח״פ 51-043740-3)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-985ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 22.11.2004 נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב שליט, מרח׳ ז׳

 בחשון 38, רמת השרון, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 דב שליט, מפרק

 בל״ל בטוחות(1983) בע״מ
 (ח״פ 51-100217-2)

 (בפירוק)
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 28.11.2004, קיבלה החברה החלטה
 מיוחדת בהתאם לסעיף 9ו3(2) לפקודת החברות, בדבר פירוקה

 מרצון.
 אמנון ארגמן, רו״ח, מזכיר החברה
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 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד נאוה יורוקסל,
 ת״ד 38ו, חרות ו4069, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
 גושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 נאוה יורוקםל, עו״ד, מפרקת

 אס.אר.אס. אחזקות (1995) בעי׳ מ
 (ח״פ 51-211141-0)

 הודעה על פירוק מרצון ומימי מפרקת
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
 החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 23.11.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד נאוה

 יורוקםל, ת״ד 38ו, חרות 40691, למפרקת החברה.
 כל גושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הג״ל.
 גושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הג״ל - לא ייענה.

 נאוה יורוקסל, עו״ד, מפרקת

 בינצק - השקעות בע״מ
 (ח״פ 51-193468-9)

 הודעה על פירוק מרצון ומימי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המגין של
 החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 25 בנובמבר 2004 הוחלט,
 בהחלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח

 נסים פרג, מרח׳ קרליבך 10, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 נסים פרג, רו׳יח, מפרק

נל בע״מ  מדיק-פרסו

 (ח״פ 51-232086-2)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי בהחלטה שהתקבלה ביום 30.11.2004
 הוחלט לפרק את החברה הנ״ל מרצון ולמנות את יזהר צדוק,

 מרח׳ הזית 220, כפר שמואל, למפרק החברה.
 יזהר צדוק, מפרק

 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 יוסף גליקסמן, ממשרד ער׳ד חיים קוסובסקי-שחור ושות׳, ת״ד

 20084, תל אביב 61200, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

 יוסף גליקםמן, מפרק

, פרסום וקידום מכירות בע״מ ן ושות׳  צבי קדמו
 (ח״פ 51-053239-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 22 בנובמבר 2004,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 צבי קרמון, ממשרד עו״ד חיים קוסובסקי-שחור ושות׳, ת״ד

 20084, תל אביב 200 ו6, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

 צבי קדמון, מפרק

 ש+ש תערוכות בינלאומיות בע״מ
 (ח״פ 51-313864-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל,
 שנתכנסה ביום 6.9.2004, נתקבלה החלטה בדבר פירוק החברה
 מרצון ובדבר מינויו של עוי׳ד שי פורת, מרח׳ נירים 3, תל אביב,

 למפרק החברה.
 יצחק שלו. יושב ראש האסיפה

ן אייר בע״מ  רו
 (ח״פ 51-305710-9)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 4.11.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד נאוה

 יורוקסל, ת׳׳ד 38ו, חרות 40691, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 נאוה יורוקםל, עו״ד, מפרקת

 אס.אר.אס. (טכנולוגיות) 2000 בע׳׳מ
 (ח״פ 51-293318-5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
 החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 23.11.2004, נתקבלה
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