
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 י״ח באדר ב׳ התשם״ה 5384 29 במרס 2005

 עמוד
2f 63 מינוי מנהל בחירות בבסרא-סמיע 

 הודעות ברבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית
 למחוז הצפון « 2163

 הודעה על עדכון סכומים לפי חוק עסקאות גופים
 ציבוריים 2164

 הודעה על הגשת בקשה לבחינה מחדש של היטל
 היצף לפי חוק היטלי סחר 2164

 הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה ברישום

 בפנקס המפלגות - 2165

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 2165

 הודעות בתי הדין הרבניים 2187

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט _ 2196

 הודעות מאת הציבור 2199

ד  עמו

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
 ועל שובו ״ 2162

 מינוי סגני ראש בית דין לפי חוק בתי דין מינהליים

 ולפי חוק כביש אגרה(כביש ארצי לישראל) 2162

 מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות 2162

 מינוי לאימות חתימות נוטריונים 2162

 מינוי שופטת נוער 2162

 תיקון למבחנים נוספים לצורך תמיכה של משרד
 החינוך במוסדות ציבור.״ 2162

 הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים
 (תגמולים ושיקום) 2163

 הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
 השקעות ובניהול תיקי השקעות(בקשה לרישיון,

 בחינות, התמחות ואגרות) 2163



 מינוי לאימות חתימות נוטריונים
 לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-1974

- ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק הנוטריונים, התשל״
 1976 י, אני ממנה את רחל ברקאי, ת״ז 50273525, עובדת המדינה,

 לאמת חתימותיהם של נוטריונים לעגין הסעיף האמור.

 כיט באדר א׳ התשס״ה(10 במרס 2005)
 (חמ 3-145)

 ציפי לבני
 שרת המשפטים

 י ס״ח התשל״ו, עמ׳ 194; התשמ״ט, עמ׳ 47.

 מינוי שופטת נוער
 לפי חוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),

 התשל״א-971 ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה
 ודרכי טיפול), התשל״א- 1971 י, ובהסכמת שרת המשפטים, אני
 מטיל על יעל וילנר, ת״ז 54042750, רשמת בית משפט מחוזי,
 בכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי בחיפה,
 לשמש שופטת נוער עד יום י״ט בתשרי התשם״ט(18 באוקטובר

.(2008 

 י״ג באדר א־ התשס״ה(22 בפברואר 2005)
(5-484 pn) 

 אהרן ברק
 נשיא בית המשפט העליון

 י ם״ח התשל״א, עמי 134.

 תיקון למבחנים נוספים לעורך תמיכה של משרד
 החינוך במוסדות עיבור

 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-
 1985' ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם
 בזה תיקון למבחנים נוספים לצורך תמיכה של משרד החינוך
 במוסדות ציבורי(״מדרשות תורניות ציוניות ליהדות וללימודי

 ארץ ישראל״)(להלן - המבחנים העיקריים):

 1. בפרק ה׳ למבחנים העיקריים, בסעיף(1), במקום פסקה(ט)
 יבוא:

 ״(ט) כוח האדם בהדרכה עובר הכשרה, השתלמות והנחיה,
 והוא בעל היתר להדרכת טיולים מטעם המשרד, ופועל
 לפי מערכי פעילות והנחיות של האגף ומינהלת הטיולים

 במשרד.״

 2. בפרק ו• למבחנים העיקריים -

 (1) בסעיף (5), במקום ״פעילות בת ארבע שעות ומעלה״
 יבוא ״פעילות בת 6 שעות ומעלה״:

 (2) בסעיף (6), במקום הסיפה הפותחת במילים ״תחושב
 יחסית״ יבוא ״תחושב יחסית ל־6 שעות, ובלבד שלא

 תפחת משלוש שעות ביום״:

 (3) בסעיף(9), במקום ״60%״ יבוא ״75%״, ובמקום ״40%״
 יבוא ״25%״.

 י ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 60; התשנ״ב, עמי 34.
 י י״פ התש״ם, עמי 2964; התשס״ב, עמי 856; התשם״ג, עמ׳ 799.

 הודעה על יעיאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
 ועל שובו

 לפי חוק־יםוד: נשיא המדינה

, אני  בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק־יסוד: נשיא המדינה'
 מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום י״ז
 באדר א׳ התשם״ה(24 בפברואר 2005) ועל שובו ביום כיו באדר

 אי התשס״ה(7 במרס 2005).
 ג׳ באדר ב׳ התשס״ה(14 במרס 2005)

 (חמ 3-1300)
 אריאל שרון

 ראש הממשלה
 י סייח התשכ״ד, עמי 118.

 מינוי סגני ראש בית דין
 לפי חוק בתי דין מינהליים, התשמ״ב-1992, ולפי חוק כביש

 אגרה(כביש ארצי לישראל), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים,
 התשנ״ב-1992', אני ממנה את הרשומים מטה לסגנים של
 ראש בית הדין של ועדות ערר שמונו לפי סעיף 12ב לחוק כביש

 אגרה(כביש ארצי לישראל), התשנ״ה-1995י:
 אילן בומבך5

 ירמיהו גורי
 מנחם שח״ק5

 כ״ט באדר א׳ התשם״ה(10 במרס 2005)
 (חמ 3-2349)

 ציפי לבני
 שרת המשפטים

 י ם״ח התשנ״ב, עמי 90.
 ! סייח התשנ״ה, עמי 49; התשנ״ח, עמי 282.

 נ י״פהתשם״ג, עמי 1312.

 4 י״פ התשם״ה, עמי 5.

פ התשס״ה, עמי 5. ״ י 5 

 מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות
 לפי חוק בתי המשפט(נוסח משולב), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44 לחוק בתי המשפט (נוסח
 משולב], התשמ״ד-1984', ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
 אני ממנה את מנחם מירון, ת״ז 000357723, שופט בקצבה של
 בית הדין הארצי לעבודה, למלא תפקיר של שופט בית משפט

 לתביעות קטנות.

 תוקף המינוי לשנתיים.

 השופט ישב בדין אף לאחר שעות העבודה הרגילות בבתי
 המשפט ויהיה זכאי לגמול לכל יום ישיבה, בשיעור שייקבע

 מזמן לזמן.

 ב״ב באדר א׳ התשס״ה(3 במרס 2005)
 (חמ 3-40)

 ציפי לבני
 שרת המשפטים

 י סייח התשמ״ד, עמי 198.
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 הבחינות ייערכו בשעה 11.00.
 מועד סגירת ההרשמה לבחינות - יום 15 ביוני 2005.

 טופסי רישום לבחינה יומצאו למשרדי הרשות בירושלים,
 רח׳ כנפי נשרים 22, מיקוד 95464, לא יאוחר ממועד סגירת

 ההרשמה לבחינות, כמפורט לעיל.

- טופסי רישום לבחינה ניתן להשיג באתר האינטרנט של
 הרשות. כתובתנו באינטרנט: www.isa.gov.il או לחלופין,

 במשרדי הרשות בירושלים בטל׳ 02-6556553.

- טופסי רישום לבחינה שיגיעו לרשות לאחר מועד סגירת
 ההרשמה לבחינות לא יטופלו.

- לא ניתן להירשם לבחינה באמצעות הפקסימילה.

- טופסי רישום לבחינה שיגיעו לרשות בלא טופסי פרטים
 אישיים - לא יטופלו.

- ניתן לבטל הרשמה עד שבוע ימים ממועד הבחינה:
 המבטלים את הרשמתם לבחינה במהלך שבוע זה, לא יזכו

 להחזר התשלום בעבור הבחינה.

 הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים אשר
 אושר או יאושר להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך, על
 סמך ותק מקצועי או על סמך האמור בתקנה 14(א)(1) לתקנות.
 נבחן שייגש לבחינה ויתברר כי אינו פטור מחלק הבחינה בדיני
 ניירות ערך, יחויב להיבחן שנית בבחינה מלאה בנושא דיני

 ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

 מקום הבחינה: הגימנסיה העברית הרצליה, רח׳ ז׳בוטינסקי
 106, תל אביב.

 ג׳ באדר ב׳ התשס״ה(14 במרס 2005)
 (חמ 3-2766)

 מאיר בקליניק
 מזכיר רשות ניירות ערך

 מינוי מנהל בחירות בבםרא-סמיע
 לפי חוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשב״ה-1965

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה-1965', שהעביר אלי שר הפנים', אני ממנה
 את חמוד סיאח למנהל הבחירות לקראת הבחירות למועצה
 המקומית כסרא-סמיע, שיתקיימו ביום ח׳ באייר התשס״ד(17

 במאי 2005).

 י״ג באדר א׳ התשם״ה(22 בפברואר 2005)
 (חמ 3-1278)

 גדעון בר לב
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י סייח התשכ׳׳ה, עמי 248: התשס״ג, עמי 548.
 1 י״פ התשל״א, עמי 1523.

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מחוזית חלקית
 למחוז הצפון

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89,88 ו~90 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', כי במשרדי הועדה המחוזית

 3. בפרק ט׳ למבחנים העיקריים -

 (1) בסעיף(3), במקום סעיף קטן(ח) יבוא:

 ״(ח) התמיכה במוסד הציבור לא תעלה על 75% מן
 ההוצאות המוכחות בפועל בעבור הפעילות הנתמכת

 שדווחה ואושרה לפי מבחנים אלה״:

 (2) בסעיף(5), ברישה, במקום ״40%״ יבוא ״25%״.

 4. תחילתו של תיקון זה למעט סעיף 2(1) ו־(2) ביום כ׳ בטבת
 התשס״ה(1 בינואר 2005):

 תחילתו שלי סעיף 02) ו־2 ביום ב״ז באב התשם״ה (1
 בספטמבר 2005).

 כ׳ ?אדר א׳ התשס״ה(1 במרס 2005)
 (חמ 3-1888)

 לימור לבנת
 שרת החינוך התרבות והספורט

 הודעה על מינוי קעין תגמולים
 לפי חוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959

 [נוסח משולב]

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים
 (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]', מיניתי את
 רחל אגאי, ת״ז 32069692, לקצין תגמולים לעגין החוק האמור.

 המען: אגף השיקום, רח־ בית״ר 2, ירושלים.

 תוקף המינוי מיום ר׳ באדר א׳ התשסיה (13 בפברואר
.(2005 

 ב׳ באדר א׳ התשם״ה(11 בפברואר 2005)
 (חמ 3-42)

 שאול מופז
 שר הביטחון

 י ס״ח התשי״ט, עמי 276.

 הודעה על בחינות
 לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול

 תיקי השקעות(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות),
 התשנ״ז-1997

 בהתאם לתקנה 5(ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
 השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות,
 התמחות ואגרות), התשנ״ז-1977' (להלן - התקנות), מודיעים
 בזה כי רשות ניירות ערך תקיים בחינות ליועצי השקעות

 ולמנהלי תיקים, בתל אביב, במקצועות ובמועדים כלהלן:

 1. אתיקה מקצועית 4 ביולי 2005

 אתיקה מקצועית ודיני ניירות ערך 4 ביולי 2005

 2. ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים 7 ביולי 2005

 3. ניהול תיקים 11 ביולי 2005

 4. סטטיסטיקה ומימון 14 ביולי 2005

 5. חשבונאות 18 ביולי 2005

 6. כלכלה 21 ביולי 2005

 י ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 י קית התשנ״ז, עמי 352.
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 ל׳ באב התשס״ד (17 באוגוםט 2004) והחליטה על הפקדת
 התכנית.

 שטח התכנית: התכנית חלה על שטח של כ־204 דונם
 (מדוד גרפית) המתוחם בקו כחול בתשריט.

 מקום התכנית: מחוז: צפון: נפה: יזרעאל; מרחב תכנון
 מקומי: מבוא העקמים: יישוב: ריינה.

 הקרקעות הכלולות בתכנית: חלקי גושים 17510 ו־7511ז.

 מטרת התבנית: הרחבת שטח היישוב ריינה.

 כל מעוניין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה
 את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס
 ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
 גובל אותו: רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף
 נ לפקודת המועצות המקומיות', שאזור שיפוטה בלול בתחום
 התבנית או גובל אותו, גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך, דרך
 כלל, שר הפנים, לפי צו התכנון והבניה(קביעת גופים ציבוריים
,  ומקצועיים לענין הגשת התנגדויות לתכנית), התשליד-1974!
 ושיש לו ענין ציבורי בתכנית, ובן כל משרד ממשרדי הממשלה,
 רשאים בתוך חודשיים מיום שפורסמה הודעה זו בעיתונות,
 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי המועצה הארצית לתכנון
 ולבניה, משרד הפנים, ת״ד 6158, ירושלים 91061, ועותק
 למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קדית
 הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 17105. ההתנגדות תהיה
 מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
 מסתמכת: התצהיר יינתן לפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך

 לכך בחוק או על פיו.

 ב״ט בטבת התשם״ה(10 בינואר 2005)
 (חמ 3-697)

 גדעון גר לב
 המנהל הכללי של משרד הפנים
 ויושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 י ק״ת התשל״ד, עמי 535.

 הודעה על עדכון סכומים
 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו-1976

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק עסקאות גופים
 ציבוריים, התשל״ו-1976', אני מודיע כי מיום כ׳ בטבת
 התשס״ה (1 בינואר 2005) הסכום המעודכן, לענין סעיף 2(0

 לחוק האמור, הוא 3,960 שקלים חרשים.
 י״ח באדר א׳ התשם״ה(27 בפברואר 2005)

 (חמ 3-1605)

 איתן דוב
 מנהל רשות המסים בישראל

 י ם״ח התשל״ו, עמי 280-, התשם״ד, עמי 145; י״פ התשם״ד, עמי
.887 

 הודעה על הגשת בקשה לבחינה מחדש של
 היטל היצן!

 לפי חוק היטלי סחר, התשנ״א-1991
 אני מודיע, בתוקף סמכותי לפי סעיף 30(ג) לחוק היטלי
' (להלן - החוק), כי הוגשה בקשה בידי  סחר, התשנ״א-991ו

 י ם״ח התשנ״ה, עמי 38.

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרד הפנים ירושלים, הופקד
 שינוי מסי 37 לתכנית מיתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון,

 תמ״מ 2 - ״מיכל״ - יישוב חדש בהר יצפור.

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה דנה בתכנית בישיבתה
 מם׳ 448 מיום י״ב בםיון התשם״ד (1 ביוני 2004) והחליטה על

 הפקדת התכנית.

 שטח התכנית: התכנית חלה על שטח של כ־297 דונם
 (מדוד גרפית) המתוחם בקו כחול בתשריט.

 מקום •התכנית: מחוז: צפון: נפה: יזרעאל; מרחב תכנון
 מקומי: בקעת בית שאן: תחום שיפוט: בקעת בית שאן: מיקום

 גאוגרפי: הר יצפור, כ־1 ק״מ צפונית ליישוב מעלה גלבוע.

 הקרקעות הכלולות בתכנית: חלקי גושים 20878 ו־20879.

 מטרות התבנית: ייעוד שטח להתיישבות כפרית במועצה
 האזורית בקעת בית שאן.

 כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס
 ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
 גובל אותו: רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף
 3 לפקודת המועצות המקומיות', שאזור שיפוטה כלול בתחום
 התכנית או גובל אותו, גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך, דרך
 כלל, שר הפגים, לפי צו התכנון והבניה(קביעת גופים ציבוריים
,  ומקצועיים לענין הגשת התנגדויות לתכנית), התשל״ד-1974ג
 ושיש לו ענין ציבורי בתבנית, וכן כל משרד ממשרדי הממשלה,
 רשאים בתוך חודשיים מיום שפורסמה הודעה זו בעיתונות,
 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי המועצה הארצית לתכנון
 ולבניה, משרד הפנים, ת״ד 6158, ירושלים 91061, ועותק
 למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית
 הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 17105. ההתנגדות תהיה
 מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
 מסתמכת: התצהיר יינתן לפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך

 לכך בחוק או על פיו.

 ד׳ באדר א׳ התשם״ה(13 בפברואר 2005)
 (חמ 3-697)

 גדעון בר לב
 המנהל הכללי של משרד הפגים
 ויושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 5 ק״ת התשל״ד, עמי 535.

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית
 למחוז הצפון

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו־90 לחוק
, כי במשרדי הועדה המחוזית  התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו'
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרד הפנים ירושלים, הופקד
 שינוי מם׳ 43 לתכנית מיתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון,

 תמ־מ 2 - הרחבת שטח היישוב ריינה.

 ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה
 הארצית לתכנון ולבניה דנה בתכנית בישיבתה מסי 243 מיום

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2164 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשם״ה, 29.3.2005



ן והבניה, ו  הודעות לפי חוק התכנ
ו 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  ה

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

 ולבניה ירושלים מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 7553/א״, שינוי לתכניות
 2748 ו־7553.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 תל ארזה, רח׳ עזרת תורה 34, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 220.530-220.475 לבין קואורדינטות רוחב 633.965-

 634.025: גוש 30080, חלקה 285 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 2 מיוחד לאזור מגורים מיוחד! ב) קביעת בינוי לתוספת
 בניה, בחזית הצפונית והדרומית של הבנין, לשם הרחבות
 יחידות דיור קיימות בבנין: « קביעת בינוי להשלמת
 קומה, במפלס 15.33+ ובמפלם 18.45+, לשם הרחבת שתי
 יחידות דיור קיימות בקומות מתחתם: ח הגדלת מספר
 הקומות המרבי מ־5 קומות ל־6 קומות מעל קומת הכניסה,
 באשר הקומה השישית משמשת בקומת יציאה לגג בלבד:
 ה) קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 560 מ״ר מהם
 520 מ״ר שטחים עיקריים ו־40 מ״ר שטחי שירות: 0 שינוי
 קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים: ז) קביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8014״, שינוי לתכניות 2874,
 2874/א ו־2874/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 זכרון משה, רח׳ דוד ילין 18, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 220.540-220.505 לבין קואורדינטות רוחב 632.600-

 632.640: גוש 30066, חלקה 37 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי להרחבת רירה
 בקומת קרקע על ידי שימוש בחלל קיים מתחתיה בקומת
 המרתף: ב) קביעת בינוי לבניית מחסנים בקומת המרתף:
 ג) קביעת שטחי •הבניה המרביים ל־627 מ״ר, מתוכם
 538 מ״ר לשימושים עיקריים: ד) קביעת קווי בנין להרחבת
 דירה ולבניית מחסנים בקומת מרתף: ה) קביעת תנאים

 למתן היתר בניה.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8363״, שינוי לתכנית
 2952/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גילה,
 גוש פיסקלי 4, חלקה 5 ושטח לא מוסדר: השטח שבין
 קואורדינטות אורך 626.600-626.450 לבין קואורדינטות

 רוחב 219.000-218.900.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
 האלה: ו) משטח פרטי פתוח לאזור מגורים מיוחד ולשטח
 לבניני ציבור ולשטח ציבורי פתוח: 2) משטח ציבורי
 פתוח לאזור מגורים מיוחד: 3) מדרך קיימת או מאושרת
/או עיצוב נוף לאזור מגורים מיוחד, לשטח  ומשטח לדרך ו

 חברת לב ברון קומודיטיס בע״מ, לבחינה מחדש של היטל היצף
 על יבוא מלט מתורכיה(להלן - הבקשה).

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30(א) לחוק החלטתי כי יש
 לכאורה יסוד לבקשה.

 הבקשה מתייחסת לטובין המסווגים בפרט מכס 25.23.2900
 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על הטובין, התשס״ד-

.*2004 

 לפי סעיף 30(ד) לחוק, רשאים הצדדים להליך וצדדים
 מעוניינים אחרים להשיב על הבקשה בתוך 30 ימים מיום

 פרסום הודעה זו.

 הצדדים להליך רשאים לעיין בבקשה או בכל חומר
 שהומצא לממונה או לוועדה, למעט מידע שנקבע, לבקשת

 מוסר המידע, בחסוי.

 הכתובת למסירת תשובה היא משרד התעשיה המסחר
 והתעסוקה, רח׳ בנק ישראל 5, ירושלים 91036.

 לקבלת עותק מהבקשה ולבל בירור נוסף, ניתן לפנות לטל׳
.02-6662621/2 

 כ״ב באדר א׳ התשס״ה(3 במרס 2005)
 (חמ 3-383)

 ראובן פסח
 ממונה על היטל היצף והיטל משווה

 2 ק״ת- מק״ח, התשם״ד, עמי 43.

 הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה ברישום
 בפנקס המפלגות

 לפי חוק המפלגות, התשנ״ב-1992

 בהתאם לסעיפים 4 ו־9 לחוק המפלגות, התשנ״ב-1992'
 (להלן - החוק), ותקנות 3 ו־10 לתקנות המפלגות (רישום
 ודיווח), התשנ״ג-1993' (להלן - התקנות), אני מודיע בזה בי
 ביום י״ג באדר ב׳ התשס״ה(24 במרס 2005), הוגשה לי בקשה

 לשינוי שם כדלהלן:

 ״ציונות לאומית דתית מתחדשת״, במקום ״הציונות
 הדתית״.

 אין כל שינוי במטרותיה של המפלגה, במענה, בתקנונה
 או בבל פרט אחר בבקשה לרישום המפלגה שהוגשה ביום י׳׳ח
 באדר א׳ התשס״ה (27 בפברואר 2005) כפי שפורסם בילקוט
 הפרסומים 5377, התשם״ה, עמ׳ 1937, מיום כ״ח באדר א׳

 התשם״ה(9 במרס 2005).

 ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי, במועד
 שיתואם מראש, לאחר תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות

.  המפלגות(אגרות), התשנ״ג-1993!

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

 ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5(א) לתקנות.

 י״ג באדר ב׳ התשס״ה(24 במרס 2005)
 (חמ 3-2424)

 אלישע עידון
 רשם המפלגות

 י ס״ח התשנ״ב, עמ׳ 190: התשנ״ג, עמ׳ 170.
 1 ק״ת התשנ׳יג, עמ׳ 722.

 5 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 730.
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 218.990-218.240 לבין קואורדינטות רוחב 627.165-627.050;
 גוש 28048, חלקה 55 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת בינוי לתוספת בניה
 ברח׳ אריה בן אליעזר 62 לשם הרחבת דירות קיימות:
 ב) קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה-, ג) תוספת
 525 מ״ר: ד) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי

 בניה בשטח.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלבה 1, ירושלים 91010,
 טל׳ -02. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טל׳ 02-6296811.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

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

 (1) ״תבנית מיתאר מקומית מם׳ 5856״, שינוי לתכנית
 במ/3457/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית
 חנינה, שטח ממזרח לדרך רמאללה ומצפון לדרך חיזמה,
 השטח שבין קואורדינטות אורך 221.935-221.900 לבין
 קואורדינטות רוחב 637.355-637.305: גוש 30610, חלקה

 219 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים ו מיוחד לאזור מגורים 2; ב) קביעת בינוי לתוספות
 בניה בחזיתות הבנין, לשם הרחבת יחידות דיור קיימות:
 ג) קביעת בינוי לתוספת קומה נוספת על הגג לשם תוספת
 שתי יחידות דיור הדשות: ד) קביעת קווי בנין חדשים
 לתוספות הבניה כאמור: ה) הגדלת שטחי הבניה המרביים
 ל־1,162 מ״ר, מתוכם 1,093 מ״ר שטח עיקרי: 0 הגדלת
 מספר קומות מרבי מ־ 2 קומות ל־3 קומות: ז) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:
 ח) קביעת הוראות בגין גדרות להריסה; ט) קביעת הוראות

 בגין חגיה פרטית.

 הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5324, התשס״ד, עמי 3798.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6702״, שינוי לתכנית 2668.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳ ראם
 אל עמוד, חלקים מדרך בהתאם למפת הגוש, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 223.000-222.900 לבין קואורדינטות
 רוחב 630.850-630.770: גוש 29989, חלקות 130-128

 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
 כמפורט להלן: 1) מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים

 ציבורי פתוח ולשטח לבניני ציבור: ב) קביעת בינוי לבניית
 7 בנינים חדשים, 6 בנינים מטיפוס 1 ובנין אחד מטיפוס
 2 לשם יצירת 99 יח״ד חדשות ושטח בנוי לצורכי ציבור
 כ־130 מ״ר לרבות קווי בנין, גובה בניה, שטחי בניה
 והוראות לפיתוח השטח, ג) קביעת הוראות בגין שטח
 עם זכות מעבר לציבור: ד) קביעת הוראות בינוי וקביעת
 תנאים למתן היתר בניה בשטח: ה) קביעת הוראות בגין
 עצים להעתקה, שימור ועקירה: ו) קביעת הוראות בגין

 איחוד וחלוקה מחדש.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8844״, שינוי לתכנית 62.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ מקור
 ברוך, רח׳ מירון 6, רח׳ מרוה 8, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 220.275-220.250 לבין קואורדינטות רוחב 632.800-

 632.850; גוש 30069, חלקות 234,164 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 4
 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספת 3 קומות
 חדשות בקומה עליונה מובלעת בחלל גג הרעפים לכל
 אחד משני הבנינים בחלקות 164 ו־234 לשם הרחבת יח״ד
 קיימות (יחידת דיור אחת בבל בנין); ג) קביעת קווי בנין
 חדשים לבניה כאמור: ד) הגדלת שטחי בניה מרביים
 בשטח וקביעתם ל־ 222.11 מ״ר בחלקה 164 ו־130.40 מ״ר
 בחלקה 234: ה) הגרלת מספר קומות מרבי בשתי החלקות
 מקומה אחת ל־4 קומות(הקומה העליונה מובלעת בתוך
 חלל גג הרעפים): ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
 למתן היתר בניה בשטח: ז) תיקון שטח חלקות 164 ו־234.

 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8932״, שינוי לתכניות 5/53/8
 ו־3398/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳ פסגת
 זאב, דחי ירמיהו ברדנוב 6,4,2: מגרשים 64-62 לפי תרש״צ
 5/53/8: השטח שבין קואורדינטות אורך 575.222-475.222
 לבין קואורדינטות רוחב 575.636-500.636: גוש 30614,

 חלקות 6,4,2 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי בעבור תוספות
 בקומת הקרקע לשם הרחבת דירות קיימות ב־3 בנינים,
 וקביעת בינוי לסגירת מרפסות של הדירות הקיימות
 ב־2 בנינים: ג) שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים
 לתוספות הבניה כאמור: ד) קביעת תוספת שטחי בניה
 בהיקף של 439.69 מ״ר, כולם שטחים עיקריים: ה) קביעת
 תנאים למתן היתר בניה בשטח: 0 קביעת הוראות בגין

 פרגולות ותוספות בניה להריסה.

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9081/א״, שינוי לתבנית
 3000/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳ בית
 חנינה, השטח שבין קואורדינטות אורך 220.750-220.500
 לבין קואורדינטות רוחב 637.500-637.375: גוש 30611, ח״ח

.182,131 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח משטח נוף
/או עיצוב נופי,  פתוח לשטח לדרך חדשה ולשטח לדרך ו
 לשם התוויית דרך חדשה: ב) קביעת תנאים למתן היתר

 בניה בשטח.

 (7) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9901״, שינוי לתכנית 4470.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גילה,
 רח׳ אריה בן אליעזר 62, השטח שבין קואורדינטות אורך
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 יחיד חדשות בחלקה; ג) קביעת בינוי לתוספת בניה לבנין
 מם׳ 1 בחזית הדרומית, לשם תוספת 1 יח״ד חדשה בחלקה:
 ד) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה, כאמות
 ה) הגרלת שטחי בניה מרביים בשטח וקביעתם ל־995 מ׳־ר;
 ו) קביעת מספר הקומות המרבי בבנין החדש מם׳ 2 לשתי
 קומות מעל קומת חניה מעל הקרקע ובבנין מס׳ 1 לשלוש
 קומות: 0 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
 בניה בשטח: ח) קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים

 לעקירה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5292, התשם־ד, עמי 2704.

 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8978״, שינוי לתבניות 5/22/2,
 3907ו־1978/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ נווה
 יעקב, רח׳ מעגלות הרב פרדס 22, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 223.200-223.150 לבין קואורדינטות רוחב 638.910-

 638.960; גוש 30645, חלקה 23 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי אזור מגורים 1 לאזור
 מגורים מיוחד: ב) תוספות בניה בבל קומות הבנין, בחזית
 מזרחית, לשם הרחבת 12 יח״ד קיימות(לרבות הפיכת שטח
 מרפסות מאושרות בתכנית 3907 בחלק משטח הדירה);
 ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור
 וביטול קווי בנין מאושרים למרפסות: ד) הגרלת שטחי
 בניה מרביים לתוספות הבניה וקביעתם ל־215.44 מ״ר:
 ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשס״ד, עמי 3932.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים
 91010, טל׳ -02, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל׳ 02-6296811, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 8005/א״, שינוי לתכנית 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 גאולים, רח׳ עמק רפאים 74, השטח שבין קואורדינטות אורך
 220.520-220.460 לבין קואורדינטות רוחב 629.690 -629.750:

 גוש 30004, חלקה 94 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 1
 לאזור מגורים ז מיוחד: ב) קביעת הכינויים האלה בבנין: 1)
 תוספת בניה בקומת קרקע לשם הרחבת חנויות קיימות:
 2) שינוי שימוש חלק מדירה קיימת בקומת קרקע והםבתה
 לחנות: 3) סגירת מרפסות קיימות בקומות א־ וב׳ לשם הרחבת
 יחיד קיימות: 4) בניית מעקה אבן לגג במקום מעקה מתכת
 קיים: ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה, כאמור: ד)
 הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח וקביעתם ל־900 מ״ר: ה)
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:

 2 מיוחד ולשטח לבניני ציבור ולדרך: 2) משטח לבניני
 ציבור לאזור מגורים 2 מיוחד ולדרך: 3) משטח לשביל
 ציבורי להולכי רגל ולאזור מגורים 2 מיוחד: 4) משטח
 לאזור מגורים 5 מיוחד לשביל ציבורי להולכי רגל;
 ב) קביעת בינוי להקמת בנינים חדשים בשטח כמפורט
 להלן: 1) 3 מבנים למגורים בני 4 קומות מעל שתי קומות
 חניה ומחסנים תת־קרקעיות בעבור 28 יח״ד ו־8 חנויות:
 2) מבנה ציבורי בן 3 קומות מעל 2 קומות חניה תת־
 קרקעית בעבור גן ילדים ומועדון: ג) קביעת קווי בנין
 חדשים לבניה המוצעת: ד) קביעת מספר קומות מרבי
 וגובה בניה מרבי; ה) הגדלת שטחי בניה מרביים באזור
 מגורים 2 מיוחד ל־6,058 מ״ר, מתוכם 3,108 מ״ר לשטחים
 עיקריים ובשטח לבנין ציבורי ל־405 מ״ר, מתוכם 330 מ״ר
 לשטחים עיקריים: ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
 למתן היתר בניה בשטח: ז) קביעת הוראות בגין עצים
 לעקירה: ח) קביעת הוראות בגין חזית מסחרית: ט) קביעת
 הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה: י) קביעת הוראות

 בגין איחוד וחלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.9.2001 ובילקוט הפרסומים 5020, התשס״ב, עמ׳ 9.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7807״, שינוי לתכנית 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ שומרי
 אמונים, רה׳ שומרי אמונים, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 221.525-221.350 לבין קואורדינטות רוחב 632.700-
 632.875; גוש 30088, חלקות 31, 75, 76, 96, 233 במלואן,

 ח״ח 235.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 3 שלפי תכנית המיתאר לירושלים לאזור מגורים
 מיוחד: ב) שינוי ייעוד שטח מדרך לשטח ציבורי פתוח:
 ג) שינוי ייעוד שטח דרך לאזור מגורים מיוחד: ד) קביעת
 בינוי להקמת בגין מגורים על מגרש חדש מס׳ 1: ה) קביעת
 ביגוי להקמת בגין מגורים על מגרש חדש מם׳ 2: ו) קביעת
 קווי בנין מרביים לרבות קווי בנין אפס: ז) קביעת גובה
 בניה ומספר קומות מרבי: ח) קביעת הוראות בינוי בשטח
 הבנינים למגורים הקבועים במגרשים חדשים 1 ו־2,
 לרבות קווי בנין מרביים, שטחי בניה (שטחים עיקריים
 ושטחי שירות במפורט בטבלת השטחים בהמשך): ט)
 קביעת שלבי הבניה: י) קביעת תנאים למתן היתר: יא)
 קביעת מספר יחידות דיור מבוקשות ל־54 יחידות דיור(17
 יחידות בבל בנין): יב) הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח
 וקביעתם ל־6,616.6 מ״ר לשני המגרשים החדשים, מתוכם
 3,388.8 מ־ר שטחי שירות: יג) קביעת הוראות בדבר איחוד

 וחלוקה חדשה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.11.2003 ובילקוט הפרסומים 5253, התשס״ד, עמי 1239.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8908״, שינוי לתכנית
 במ/3456/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 שועפט, רה׳ שעפט, צפון לדרך ענאתא ומערב לכביש מם׳
 1, השטח שבין קואורדינטות אורך 222.350-222.325 לבין
 קואורדינטות רוחב 635.175-635.125; גוש 30552 (חלק 2/53

 לפי תצ״ר): גוש 30552, חלקה 53 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 5 מיוחד לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי להקמת בנין
 חדש(בנין 2) נוסף על בנין 1 הקיים בשטח, לשם תוספת 2
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 עיקרי הוראות התכנית: התאמת התנאים לביצוע עבודות
 השימור ואחזקה שוטפת שלהם מכוח תכנית 2555/א(התכנית
 הראשית), כל זאת על ידי: א) שינוי ייעוד שני מבנים לשימור
 המסומנים באותיות א׳ וב׳ למבנים מסחריים עם שימושים
 המאפשרים כניסת הציבור הרחב כגון: •גלריות, בתי קפה
 ושימושים אנלוגיים דומים, כל זאת ללא שינוי בסך זכויות
 הבניה המותרות בהתאם לתכנית הראשית: ב) הוספת תכליות
 מותרות למבנה לשימור המסומן באות ג׳ לשימושים מסחריים
 המאפשרים כניסת הציבור הרחב כגון גלריות, מזנון ושימושים
 אנגלוגיים דומים, בדי לאפשר תחזוקה נאותה של המבנה
 לשימור, כל זאת ללא שינוי בסך זכויות הבניה המותרות
 בהתאם לתכנית הראשית: ג) קביעת הוראות בינוי המתירות
 בניית קומות כפולות במגדל המגורים בתנאי שקומות הביניים
 יחושבו במנין זכויות הבניה במגדל(לפי תכנית 2355א) ובתנאי
 שגובהו המרבי של המגדל יהיה בהתאם לתכנית הראשית

 2555א.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5299, התשס״ד, עמי 2954.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב-יפו 61290,
 טל׳ 05-5193214, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תל אביב, שד׳ בן גוריון 68, תל־אביב-יפו, טל׳ 03-5217162, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

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

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

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הר/1721/ג״, שינוי לתבניות
 הר/מק/1721/א והר/1721.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רח׳ זבולון
- גוש 6517, חלקה 19 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת של 1,465.88 מ״ר
 לשטחים עיקריים: a שינוי ייעוד קומה חלקית עליונה
 מחדר מכונות למגורים: ג) קביעת קווי בנין וגבהים בחלקי
 בנין: ד) קביעת תנאים למתן היתר בניה: ה) הקטנת רוחב
 מעבר מקורה לרכב (זיקת הנאה לציבור בשטח פרטי)

 מ־14 מ׳ ל־ 11 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.7.2003 ובילקוט הפרסומים 5212, התשם״ג, עמ׳ 3675.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הר/2034״, שינוי לתכנית
 הר/1225/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רח־
 אשר ברש 5 - גוש 6524, ח״ח 173.

 עיקרי הוראות התבנית: א) תוספת קומה חלקית
 מעל ל־3 קומות קיימות במבנה המשמש לבית אבות
 בית פרוטיאה: סך הכל תוספת בשטח: שטח עיקרי
 447.73 מ״ר ולשטח שירות 43.85 מ״ר: ב) הגדלת מספר

 יחידות דיור לעצמאיים מ־113 יח״ד ל־128 יח־ד.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5255, התשם״ד, עמי 1305.

 0 קביעת הוראות בגין חזית מסחרית: 0 קביעת הוראות בגין
 הריסה וסגירה של מרפסות, מדרגות וקיר בקומת קרקע: ח)

 מדרגות להריסה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 22.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5287, התשס״ד, עמ׳ 2511.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,
 טל׳ -02, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים, ביכר ספרא 1, ירושלים, טל׳ 02-4296811, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תבנית במתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1945, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 9114״, שינוי לתכניות 2899 ובמ/4520.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 סנהדריה, רח׳ מעגלי הרי״ם לוין 131, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 220.475-220.400 לבין קואורדינטות רוחב 434.175-

 434.230: גוש 30244, חלקה 144 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 3 לאזור מגורים מיוחד: ב) שינוי ייעוד שטח ממעבר ציבורי
 להולבי רגל לאזור מגורים מיוחד: ג) קביעת בינוי להקמת בנין
 בן 4 קומות, מעל ארבע קומות תת־קרקעיות לחניה ומחסנים:
 ד) קביעת קווי בנין מרביים לבנין: ה) קביעת שטחי הבניה
 המרביים בשטח החלקה ל־ 5,141 מ״ר מתוכם 2,392 מ״ר שטחים
 עיקריים: ו) קביעת מספר יחידות הדיור המרבי בחלקה ל־24
 יחידות דיור: ז) קביעת הוראות בינוי ופיתוח: ח) קביעת שטחים

 לחניה: ט) קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5350, התשס״ה, עמי 18.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 הנקודתית, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,
 טל׳ -02, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל׳ 02-4294811, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כ״ז בשבט התשס״ה(4 בפברואר 2005)

 רות יוסף
 יושבת ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-945ו, ברבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מם׳ תא/2355/ב״, שינוי לתבניות תא/3254 ותא/2355/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו
- גוש 7012, חלקות 17,2 במלואן, ח״ח 3, 4: גבולות התכנית:
 בצפון - תוואי המסילה, במערב - חלקה ו בגוש 7012,

 במזרח - רח׳ האטד, בדרום - רח׳ אילת.
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 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב-יפו 61290, טל׳
 05-3193216, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה רמת גן, רח׳ המעגל 26, רמת גן, טל׳

.03-6733315 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כיז בשבט התשס״ה(6 בפברואר 2005)

 גילה אורון
 יושבת ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

 מחוז חיפה
 מרחבי תכנון מקומיים מחוז חיפה וחדרה

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה החליטה בישיבתה מס׳ 2004020, מיום 24.11.2004
 על פרסום הודעה לפי סעיף 77 לחוק, בדבר הכנת ׳תכנית מסי

 חפאג/ד/1295/חד/1610״ - דרך מס׳ 4 - קטע חוצה חדרה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 10014, ח״ח 30,1,
 107,103,46,44,42,40,38,36,34,32: גוש 10016, חלקות 271,
 ,304 305, ח״ח 21, 129, 130, 132, 171, 173, 175, 178, 180, 263-
 268, 306. 322; גוש 10036, חלקות 87,86,66, ח״ח 85,70-67,65,
 89, 290; גוש 10042, חלקות 172, 198, 321, 325, 326, 379, 385,
 386, ח״ח 2, 7, 17, 18, 64-60, 76, 77, 89, 90, 108-105, 125, 126,
,303 ,301 ,299 ,297 ,211 ,197-195 ,171 ,170 ,152 ,149 ,148 ,137 
 ,305 307, 309, 311, 313, 315, 327, 380, 382, 392; גוש 10043, ח״ח
 27,26,2,1; גוש 10047, חלקה 7, ח״ח 10-8,6: גוש 10048, חלקות
 23-20, 33, 40, 42, 43, ח״ח 1, 11, 14, 15, 17, 19, 24, 32, 38, 39;
 גוש 10049, חלקות 147, 209, 223, 262. 277, 291, 293, 312-310,
 ח״ח 15, 27, 74, 75, 89, 97, 112-110, 118-115, 120, 135, 137, 139,
,288 ,273 ,272 ,269 ,268 ,225 ,215 ,213 ,184-178 ,159-153 ,143 
;367 ,366 ,360 ,359 ,354 ,353 ,349 ,316 ,313 ,297 ,296 ,294 ,290 
 גוש 10054, חלקות 127,114,107,22: ח״ח 1, 105,25,23,21,19,

.125.120,115,113,112,106 

 מטרת התכנית: הפיכת דרך מס׳ 4 בקטע הנ״ל לדרך
 מהירה עם מחלפים בכל הצמתים והפרדת תנועה עוברת
 מהתנועות המקומיות באמצעות יצירת תוואי נסיעה במרכז
 רצועת הדרך בעל נגישות לדרכי שירות לאורך הדרך, על
 ידי: א) ייעוד השטחים הכלולים בתכנית הדרך, לסלילת דרך
 ולהקמת מיתקנים נלווים: ב) ייעוד השטחים הכלולים בתכנית
 להקמת: גשרים, גשרונים ותעלות, גדרות, מיגונים אקוסטיים,
 קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה
 הכרוכות בסלילת הדרך: ג) סגירה וביטול דרכים כנדרש על
 ידי התכנית: ד) הסדר הסתעפויות צמתים ומחלפים: ה) ייעוד
 שטחים בתחום הנופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש:

 ו) שינוי ייעודי שטחים מחקלאות ויעדים אחרים לדרך.

 כמו כן, החליטה הועדה בהתאם לסעיף 78 לחוק, כי לא
 יינתנו היתרי בניה בתחום הקו הכחול של התכנית, למעט

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביבי, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב-יפו
 61290, טל׳ 03-5193216, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה הרצליה, רח׳ סוקולוב 22הרצליה, טל׳ , s09-959154, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר ומפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר ומפורטת
/ 3/1, ח/ 4/1, ח/ 4/1/ד, ח/ 8/1,  מסי ח/513״, שינוי לתכניות ח/ 1, ח

 ח/15/1, ח/10/1/א, ח/300 וח/1/300/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, שכ׳ קרית
 אילון - גוש 6020, חלקה 1022 במלואה: גבולות התכנית:

 בדרום - רח׳ יוחאי בן נון, במערב - רח׳ גאולים.

 עיקרי הוראות התבנית: א) יצירת מגרש למבנה מגורים על
 ידי שינוי ייעוד הקרקע במגרש מיחידה מסחרית לאזור מגורים
 מיוחד: ב) קביעת השטחים המותרים לבניה כך שלא יעלו על
 4,140 מ״ר שטחים עיקריים ו־2,600 נדר שטחי השירות מעל
 לפני הקרקע ו־3,890 נדר שטחי שירות מתחת לפני הקרקע:
 ג) קביעת הוראות בינוי למבנה בן 7 קומות, 32 יח״ר כולל
 2 דירות גג ו־2 דירות גן בשטח ממוצע עיקרי של 120 מ״ר

 ליחידה: o קביעת שפ״פ ורישום זיקת הנאה לציבור.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5296, התשם״ד, עמי 2842.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב-יפו
 61290, טל׳ 03-5193216, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חולון, רח׳ ויצמן 8s, חולון, טל׳ , 03-5027222וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רמת גן מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ רג/340/
 ג/15״, שינוי לתכניות רג/340, רג/340/ג, רג/340/ג/2, רג/
 מק/540/ג/8, רג/מק/340/ג/9, רג/340/ג/3, רג/מק/340/ג/11

 ורג/מק/340/ג/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: התכנית תחול על
 כל מרחב התכנון המקומי בכל אזורי המגורים למיניהם למעט
 אזורי מגורים מיוחד בהן נקבעו שטחי שירות. התכנית תחול
 רק על בניה חדשה, החל מתחילתה של התכנית, למעט באזורי

 מגורים אי, א׳ מיוחד, א׳-1 וא׳-1 מיוחד.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות לבניית מחסנים
 בכל אזורי המגורים.

 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
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 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי סיווג הקרקע מבנין
 ציבורי בעל אופי מסחרי, לאזור מגורים המיועד למקבץ דיור
 עם מסחר: ב) קביעת הוראות בניה(זכויות הבניה, גובה הבניה,

 קווי בנין וחניה).
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5314, התשס״ד, עמי 3401.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שרי הפלי׳׳ם 15, חיפה, טל־ 04-8633448,
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, דחי
 ביאליק 3, חיפה, טל׳ 04-8356807, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 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
 חדרה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ חד/1247״, שינוי לתכניות

 חד/765 וחד/מק/1001/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, בין רחובות
 הנשיא, ששת הימים, הרברט םמואל והלל יפה - גוש 10036,

 חלקה 14 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת גבולות שצ״פ בין
 רחובות הנשיא, ששת הימים, הרברט סמואל והלל יפה על
 ידי שינוי ייעור ממגורים לשצ״פ: ב) התוויית שביל ציבורי
 בין חלקות 14 ו־15 ברוחב 3.9 מ׳ המחבר את רח׳ ששת הימים
 לשטח הציבורל הפתוח: ג) סימון מבנה להריסה בתחום השטח
 הציבורי הפתוח: ד) קביעת פרק זמן של 10 שנים להמשך
 פעילות ציבורית במבנה המשמש לפעילות ציבורית בלבד:
 ה) ביטול שביל ציבורי בחלקה 14 ברוחב 1 מ׳ וצירוף השטח
 למגרשים הגובלים מדרום: ו) הסדרת קו בנין צדי ואחורי

 למבנה קיים במגרש 2001.

 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 שדי הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה,

 רח׳ הלל יפה 9, חדרה 38100, טל׳ 04-6303113.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

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

 מם׳ טב/199״, שינוי לתכניות טב/85/א וטב/120.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית טבעון - גוש
 10607, חלקות 145, 446, 451 במלואן, ח״ח 85, 143, 155, 447,

.452 ,450 

 העברת תשתיות עורקיות בלבד: יותר המשך עיבוד קרקעות
 חקלאיות, למעט בינוי לצורכי חקלאות.

 תוקף ההודעה: שנתיים מיום פרסומה ברשומות.

 מרחב תכנון מקומי מחוז חיפה

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

 חפאג/297ו״, שינוי לתבנית ג/322/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיסריה, מגרש 301
 בפארק תעשיה קיסריה (האזור הדרומי), בו קיים מבנה -

 גוש 10661, ח״ח ו: גוש 12346, חלקה 17 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה שונה של שטחי/אחוזי
 הבניה המותרים מעל ומתחת למפלס הכניסה: ב) קביעת קווי

 בנין: ג) שימוש במרווחים.

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5342, התשס״ה, עמ׳ 387.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״מ 15, חיפה, טל׳ 04-8633448, וכן
 במשרדי הועדה המקומית מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ חפ/229/ה/1״, שינוי לתכניות חפ/1400, חפ/229

 וחפ/229/ה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, כל אזורי
 המגורים בתחום מרחב התכנון המקומי.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת תוספת בניה למגרש בין
 דרכים והגדרה מהו ״מגרש בין דרבים״ הזכאי לתוספת שטח

 בניה.

 הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשס״ר, עמי 3936.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448,
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, רה׳
 ביאליק 3, חיפה, טלי 04-8356807, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
 חפ/2175״, שינוי לתבניות חפ/1400/יב/1, חפ/229/ר, חפ/981,

 חפ/1400/יב, חפ/1400, חפ/229 וחפ/876.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, רח׳
 מרדכי אנילביץ 25, בגבול בין המושבה הגרמנית ושכ׳ קרית

 אליהו - גוש 10827, חלקה 2 במלואה, ח״ח 55.
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 עיקרי הוראות התבנית: א) הסדרת תוספת שטחי בניה,
 במפלס הכניסה בלבד, מעבר למותר בתכנית מאושרת - ללא
 הוספת גובה וללא שינוי בחזיתות המבנה: ב) הגדרת הוראות
 בניה לתוספת שטחים: ג) הסדרת תוספת מקומות חניה בהתאם
 לתוספת שטחי הבניה: ד) הסדרת תוספת מקומות חניה

 ציבוריים לפארק התעשיה בטירת הכרמל.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע.
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שה׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 8633448-
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, רח׳ כורי 2, חיפה 33093, טל׳

.04-8676296 

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

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 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 ״תבנית מפורטת מם׳ ענ/395״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באקה אל גרבייה
 וג׳ת - גוש 8831, חלקות 64-59,54,53.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
 מוכרזת לשם הקמת מיתקן לטיהור שפכים ואגירתם לעיריית

 באקה אל גרביה-ג׳ת.

 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 המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה עידון, עארה 30025, טל׳ 04-6351789.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שומרון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ש/016ו״, שינוי לתבניות

 ש/מק/618/ב, ש/126 וש/11.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב - גוש
 11307, ח״ח 32,14: גוש 11710, ח״ח 3: גוש 11711, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן הוראותוהנחיות עיצוביות
 לתוספת הקומה השלישית מעל בניני המרכז הקיימים ותוספת
 אחוזי בניה: ב) מתן הוראות והנחיות עיצוביות להרחבת שטחי
 מסחר בקומת קרקע ותוספת מעברים מקורים, פרגולות הצללה
 ומבנה מעלית: ג) הסדרת המערכת התחבורתית הקיימת במרכז

 טבעון: ד) התאמת שטחי מגרשים לפי מדידה עדכנית.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.7.2001 ובילקוט הפרסומים 5012, התשס״א, עמ׳ 3819.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448, וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון, קרית
 טבעון 36100, טל׳ 04-9539249, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 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
 חוף הכרמל מופקדת ״תכנית מפורטה מס׳ חכ/4/יב״, שינוי

 לתכנית חכ/4/ח.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרם מהר״ל - גוש
 12008, ח״ח 29,22-19: גוש 12048, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי תוואי כביש מס׳ 1,
 התאמת כביש לטופוגרפיה כך שהפרש הגבהים בין תחילת
 הכביש לסופו יקטן מ־6ו מ׳ ל־7 מ׳ תוך כרי שמירה על מספר

 המגרשים הקיים: ב) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״מ 15, חיפה, טלי 04-8633448.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חוף הכרמל, עין כרמל 30860, טל׳ 04-9845213.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ז, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מורדות הכרמל מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ מכ/286/ג״, שינוי

 לתכנית מכ/286.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת כרמל, מצפון
 לדרך הכניסה הצפונית ליישוב, חתומה בדרום-מערב ברחוב
 היוזמה, בדרום-מזרח ברחוב ללא מוצא, בצפון-מזרח בשצ״פ
 ובצפון-מערב ברחוב התנופה - גוש חדש 12543, חלקה 10:

 גוש 11359, ח״ח 20.
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 המקומית לתכנון ולבניה טייבה, טייבה 40400, טל׳ 7992808-
.09 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי טירה

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

 טירה מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ טר/2488״, שינוי לתכנית
 טר/במ/3005.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה - גוש 7777,
 ח״ח 8.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד חלק משטח ציבורי
 פתוח למגורים גי: ב) הצרת דרך ושינוי הייעוד מדרך

 למגורים גי: ג) קביעת הוראות בניה.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ טר/2600״, שינוי לתכנית
 טר/במ/3004.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה - גוש 7760,
 ח״ח 12-10.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד חלק מדרך למגורים
 גי: ב) שינוי ייעוד חלק משטח בניני ציבור למגורים גי:

 ג) קביעת הוראות וזכויות בניה.

 (3) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ טר/2590״, שינוי לתכנית
 טר/במ/3003.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה - גוש 7765,
 ח״ח 37-35.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הצרת דרך משולבת ושינוי
 ייעודה לשביל: ב) קביעת הוראות וזכויות בניה.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ טר/2605״, שינוי לתכנית
 טר/במ/3004.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה - גוש 7760,
 ח״ח 13.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח בניני ציבור
 למגורים גי: ב< שינוי ייעוד משטח בניני ציבור לדרך:

 ג) הצרת דרך מ־10 מ׳ ל־8 מי: ד) קביעת הוראות בניה.

 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ טר/2613״, שינוי לתכנית
 ממ/1/920.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה - גוש 7733,
 ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הצרת דרך ושינוי ייעודה
 למגורים גי: ב) קביעת הוראות בניה.

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ טר/2617״, שינוי לתכנית
 טר/במ/3003.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה - גוש 7766,
 ח״ח 68,62.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעור קרקע משטח
 חקלאי לשטח למיתקן הנדסי, לצורך הקמת בריכת מים:

 o התוויית דרך גישה זמנית למיתקן הנדסי.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנק או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שומרון, זברון יעקב 30950, טל׳ 04-6305522.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ז בשבט התשם״ה(6 בפברואר 2005)

 יגאל שחר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי טייבה

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

 טייבה מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ טב/2948״, שינוי לתכנית
 טב/3/1111.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש 8030,
 ח״ח 10; מגרש 10/59 בהתאם לתכנית טב/3/1111.

 עיקרי הוראות התכנית: א) העלאת אחוזי בניה ל־37%
 לקומה וסך הכל 111% בשלוש קומות: ב) הקטנת קו בנין:

 ג) קביעת הוראות בניה.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ טב/3219״, שינוי לתכנית
 טב/4/1111.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש 8030,
 ח״ח 9: מגרש 9/9 בהתאם לתכנית לפי טב/4/1111.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת חזית מסחרית על
 המגרש: ב) העלאת אחוזי בניה ל־43% בקומת קרקע,
 46% בקומות א׳ ובי ול־135% בכל הקומות: ג) קביעת
 חניה ציבורית: ד) שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לדרך:

 ה) הקטנת קו בנין: ו) קביעת הוראות בניה.

 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 המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טל׳ 08-9788444. העתק ההתנגדות יו13צא למשרדי הועדה
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 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ כם/ב/2/טו״, שינוי לתכניות
ו/1/גג/ג, בם/1/1/מ/ב, בס/במ/2, בס/1/1/גג/א,  כס/

מ וכס/ \ו ו/גג. / ו / ו / ס  כ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומט: כפר סבא, שכ׳
 הדרים, רדד עמק דותן 18 - גוש 7618, חלקה 179 במלואה:

 מגרש 6/35 בהתאם לתכנית כם/במ/2.

ו/גג,  עיקרי הוראות התכנית: החלת תכניות כם/1/
 כם/1/1/גג/א, כם/1/1/גג/ג, כס/1/1/מ וכם/1/1/מ/ב
, בתכנית ג  על חלקה 179 בגוש 7618, שבאזור מגורים ב-

 מיתאר בס/במ/2.

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשם״ר, עמי 3938.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ כם/22/1/יג״, שינוי לתכניות
 כס/1/1 וכס/22/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח׳ חבצלת
 השרון 14 - גוש 6427, חלקה 161 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת זכויות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5273, התשם׳׳ד, עמי 1916. /

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שר׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 9788444 -08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 כפר סבא, רח׳ ויצמן 135, כפר סבא 44100, טל׳ 09-7649175, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

ן-מכבים-רעות  מרחב תכנון מקומי מודיעי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ן-מבבים-רעות מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳  מודיעי
 מר/93/177״, שינוי לתכניות מר/14/177, גז/מד/במ/4/177,

 מר/מק/35/177 ומר/15/177.

ם- -מכבי ן עי די  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מו
 רעות, רח׳ עצמון מ• ר 28 - גוש 3296, חלקה 42 במלואה: מגרש

 3022 בהתאם לתבנית לפי גז/מד/במ/4/177.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת זכויות הבניה לשטח
 עיקרי במגרש 3022 (לפי תביע) ב־70 מ״ר והגדלת השטח

 העיקרי המותר בקומת הקרקע ל־155 מ״ר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, כבנין
 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית
 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדותי
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
- ן  ולבניה מודיעין-מבבים-רעות, רח׳ דם המכבים 1, מודיעי

 מכבים-רעות.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח ציבורי
 פתוח למגורים גי: ב) שינוי ייעוד ממגורים ג׳, מחקלאי

 ומשכיל לדרך: ג) קביעת הוראות וזכויות בניה.

 (7) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ טר/2654י, שינוי לתכנית
 טר/במ/3003.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה - גוש 7773,
 ח״ח 38,35.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הצרת דרך ושינוי ייעודה
 למגורים גי! ב) קביעת הוראות וזכויות בניה.

 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 המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שר׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טל׳ 08-9788444. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה טירה, טירה 44913, טל׳ 09-7938914.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 כפר סבא מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ כס/ב/2/יט״,

 שינוי לתכנית כס/במ/2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח׳ עמק
 עירון - גוש 7618, חלקות 308-302 במלואן.

 עיקרי הוראות התבנית: החלת תבניות כט/1/1/גג,
/1/מ/ב ו  כס/1/1/גג/א, כס/1/1/גג/ג, ״ כס/1/1/מ וכס/
 על מגרשים 62/2,62/1, 59/1, 61/2,60/2,60/1, 61/1 בגוש 7618

 בתב״ע בס/במ/2.

 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שר׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 כפר סבא, רח׳ ויצמן 135, כפר סבא 44100, טל׳ 09-7649175.

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

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
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 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/1000/א/1/3״, שינוי
 לתכנית רח/103.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳
 טשרניחובסקי ז8 - גוש 3658, חלקה 235 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי מאזור מגורים ב׳ ישן
 לאזור מגורים א׳ מיוחד: ב) קביעת מספר יח״ד, 4 יח״ר
 למגרש: ג) תוספת אחוזי בניה כך שיהיה אפשר לבנות

 40% שטח עיקרי במקום 25%.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/10/1007״, שינוי לתכנית
 רח/4/1007.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳
 לוי אשכול פינת רח׳ דוד ישראל - גוש 4536, חלקה

 71 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מאזור מסחרי
 ופרטי פתוח לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת זכויות

 והוראות בניה: ג) שינוי קו בנין מזרחי.

 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 המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444-
 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

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

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

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

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

 (1) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ רח/550/ב/1/9״, שינוי
 לתכנית רח/550/ב/9.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רחובות, רח׳ בוסתנאי,
 רח׳ גורדון - גוש 3703, חלקה 676 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת יחידת דיור בקומת
 הקרקע, כך שיהיו סך הכל 10 יח״ד במגרש: ב) העברת
 66 מ״ר משטחי שירות לשטח העיקרי: ג) הוספת שטח

 עיקרי חדש של עור 19 מ״ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשס״ר, עמי 3839.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/36/950״, שינוי לתכנית
 רח/950.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, הרחובות
 דוד כוכבי, חיים אורבך ורמז - גוש 3655, חלקה 430

 במלואה, ח״ח 432,420.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקטנת הפקעה מ־10 מ׳
 ל־1 מי: ב) שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך:
 ג) הגדלת מספר יח״ד למגרש מ־2 יחיד ל־8 יח״ד:

 ד) הגדלת אחוזי בניה מ־50% ל־56%.

 מרחב תכנון מקומי נס ציונה

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

 מס׳ נס/123/א״, שינוי לתכנית נס/123.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נם ציונה, קרית ויצמן
- פארק המדע - גוש 3850, ח״ח 8, 21, 22, 26, 27, 223, 227:
 גוש 3851, חלקות 20,19 במלואן, ח״ח 18,16,15,13, 22,21, 39.

 עיקרי הוראות התכנית: תיקון לוח זמנים למועד תחילת
 ביצוע התבנית: בהוראות תכנית נס/123 סעיף יט2א, במקום
 ־3 שנים״ יבוא ״7 שנים״. שאר הוראות התכנית יישארו ללא

 שינוי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5287, התשס״ד, עמי 2519.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טל׳ 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נם ציונה, רח׳ הבנים 9, נם ציונה 70400, טל׳ 08-9383810,
 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרתב תכנון מקומי פתח תקוה

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

 פת/79/1268״, שינוי לתכניות פת/מק/53/1268 ופת/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה - גוש
 6355, ח״ח 215.

 עיקרי הוראות התכנית: ביטול דרך קיימת ושינוי ייעודה
 לשטח לבניני ציבור ולשטח ציבור ולשטח ציבורי פתוח

 בהתאמה לשטחים הגובלים.

 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 פתח תקוה, רח׳ העליה השניה ו, פתח תקוה 49100.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רחובות מופקדות תכניות אלה:
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 התנגדות לתכנית לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
 כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הדרים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת
 מס׳ הר/12/33/88״, שינוי לתכניות הר/1/457, הר/33/88

 והר/5/33/88.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד הש1ון, הרחובות
 הדרור והשחר - גוש 6456, חלקות 142,141, 186, 394 במלואן,

 ח״ח 387,143,4.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה ללא הסכמת
 הבעלים: ב) שינוי ייעור קרקע: משטחים מיועדים למגורים ג׳
 עם חזית מסחרית, שטח בניני ציבור, שטח פרטי פתוח, שטח
 ציבורי פתוח ודרכים לשטחים המיועדים למגורים גי, דרכים,
 שטח בניני ציבור ושטח ציבורי פתוח: ג) קביעת הוראות וזכויות
 בניה, סך הכל 55 יחידות דיור: ד) קביעת הוראות לתחבורה
 וחניה: ה) קביעת הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי:
 ו) קביעת תנאים למתן היתרי בניה: 0 קביעת הוראות בדבר
 מערכות תשתית: ח) קביעת הוראות איכות הסביבה: ט) קביעת

 הוראות בדבר הפקעה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5302, התשם״ד, עמי 3034.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טל׳ 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים, רח׳ בני ברית 7, הוד השרון 45105, טל׳ 09-7759666, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 זמורה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ זמ/2/8ו/1/3״, שינוי

 לתכניות זמ/1/12/8 וזמ/במ/1/12/8.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בגי עי״ש, רח׳ גני טל
- גוש 486, חלקה 5 במלואה, ח״ח 25.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בדבר הרחבת
 מגורים קיימים בבנינים בני 6 קומות במגרש 2056.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנק או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טלי 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 זמורה, קרית עקרון 70500, טלי 08-9414044.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5302, התשס״ד, עמי 3033.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טל׳ 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

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

 מם׳ רע/299/1/א״, שינוי לתכנית רע/299/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, הרחובות
 אחוזה, ביאליק, מרדכי גור ולוי אשכול - גוש 6586, חלקות

 852-850 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת זכויות בניה למסחר
 ומגורים: ב) קביעת מספר יחידות דיור, סך הכל 56 יח״ד;
 ג) קביעת בינוי: ד) ביטול חלק משטח פרטי פתוח ושינוי ייעודו
 לאזור מסחרי, משרדים ומגורים: ה) איחוד חלקות 850 ו־852

 (מגרש 2001 החדש) בהסכמת הבעלים: ו) קביעת קווי בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5304, התשס״ד, עמי 3102.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טל׳ 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רעננה, רח׳ אחוזה 103, רעננה 43100, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הדרים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ הר/10/163״, שינוי

 לתכנית הר/2/163.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, הרחובות
 הבנים, האורנים ובארי - גוש 6442, חלקות 146,145 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמת
 הבעלים: ב) שינוי ייעוד מאזור מגורים א׳ לאזור מגורים ב׳
 מיוחד ושטח ציבורי פתוח: ג) קביעת הוראות וזכויות בניה:
 ד) קביעת הוראות בדבר פיתוח השטח הציבורי הפתוח: ה)

 קביעת תנאים להיתר בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניק בקרקע, בבנק או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הדרים, רח׳ בני ברית 7, הוד השרון 45105, טל׳ 09-7759666.

 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשם״ה, 29.3.2005 2175



 מרחב תכנון מקומי לודים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 לודים מופקדת ׳׳תכנית מפורטת מס׳ גז/12/5״, שינוי לתבנית

.3/S/U 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פריה - גוש 4758,
 חלקה 3 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) פיצול מגרש לבעלי מקצוע
 מסי 79 ל־4 מגרשים בייעוד מגורים א׳ 79/1, 79/2, 79/3 , 79/4,
 ודרך מס׳ 750: ב) קביעת זכויות בניה: ג) שינוי בקו בנין קדמי

 למגרשים 79/1 ו־79/2 מ־* מ׳ ל־5 מ׳ עקב צורת המגרש.

 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 המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה לודים, רח׳ טשרניחובסקי 1, רמלה 72444.

 התנגדות לתכנית 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 תכניות מיתאד מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ גז/26/28״, שינוי לתבניות
 גז/25/28, מד/20/20, גז/במ/1/14/28/א ומשמ/129.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שעלבים - גוש 9*41,
: גוש 4170, ח״ח 20-17: גוש 4171, z i  ח״ח 19,8-3-25-23 ,
 ח״ח 102,101,60-57: גוש 5773, ח״ח 7,4,2,1: גוש 5774,
 ח״ח 12,11,9-5: גוש 5777, חלקות 19,11,9 במלואן, ח״ח
 ר, 20,13,12,10: גוש 5778, חלקות 12,9,8,4,3 במלואן, ח״ח

 ו, 13,11,6,5,2: גוש 5779, ח״ח ו, 4,5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמת
 הבעלים: ב) שינוי ייעוד מאזור פרטי פתוח לאזור מגורים
 (תוספת 115 יחידות דיור): ג) שינוי ייעוד מאזור פרטי
 פתוח לדרכים, לדרכים משולבות ויער: ד) הגדרת קווי
 בניה וזכויות בניה באזור מגורים: ה) הוראות לבינוי
 ועיצוב אדריכלי באזור מגורים: ו) התוויית דרכים וביטול
 דרכים, אזורי חניה ושטחים לעיצוב נופי: ז) שינוי ייעוד
 אזור חקלאי/תחום אזור נוף, כביש מם׳ 1 (לפי מד/2020)

- לאזור יער.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.9.2003 ובילקוט הפרסומים 5228, התשם״ד, עמ׳ 17.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חוף השרון

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

 חש/1/21ז/ב״, שינוי לתכניות חש/7/21 וחש/11/21/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר נטר - גוש 7934,
 ח״ח 75: גוש 7944, ח״ח 2: גוש 8945, חלקה 57 במלואה, ח״ח 40,

 70: מגרש 2001 בהתאם לתכנית חש/11/21/א.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת שטחי שירות למטרות
 חניה, ב) קביעת הוראות בינוי: ג) קביעת מספר מרתפים, גובהם

 והוראות לביצועם.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, כבנין
 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית
 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חוף השרון, שפיים 60990, טל׳ 09-9596505.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חוף השרון

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

 מס׳ חש/5/10/יב״, שינוי לתכנית חש/5/10/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ארסוף, שכ׳ המגורים
 ארסוף - גוש 6680, חלקה 281 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד ממגרש למגורים א׳
 למגרש למגורים א׳ מיוחד: ב) מתן אפשרות להקמת 2 יחידות
 דיור בבית דו־משפחתי עם קיר משותף: ג) קביעת הוראות

 ומגבלות בניה.

 הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5212, התשס״ג, עמי 3680.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טל׳ 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חוף השרון, שפיים 60990, טל׳ 09-9596505, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ראם, צומת ראם
- גוש 2203, חלקות 62,61,57,7,6 במלואן, ח״ח 44, ג65,54,5,
 66; גוש 2212, חלקות 9, 12, 38-34, 42, 64, 75-67, 87-84, 89, 96,

 97 במלואן, חיה 82,77.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מקרקע
 חקלאית לייעודים האלה: שטח מסחרי, שטח ציבורי פתוח,
 שטח למבני ציבור ושטח לדרכים: ב) קביעת זכויות בניה:
 ג) קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה: ד) הקטנת קו בנין לכביש

 ארצי 40: ה) איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 ג12.9.200 ובילקוט הפרסומים 5228, התשס״ד, עמי 18.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שורקות, גבעת ברנד 60948, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בשבט התשם״ה(6 בפברואר 2005)

 שוקי אמרני
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה טבריה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/11254״,

 שינוי לתבניות 7583/46PT וג287/.

,15S46 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 
 חלקות 9, 10, 15-12, 18, 19, 21, 23, 29-26, 35-31, 149-135,
,259 ,258 ,255-253 ,249 ,247-242 ,215 ,204-199 ,190-154 
,281 ,280 ,278 ,276 ,274 ,272 ,270 ,269 ,267 ,265 ,264 ,262 ,261 
 283, 284, 286, 287, 290, 292, 293, 295, 314-312, 316 במלואן,

 ח״ח 195, 205, 206, 315.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת אזור אכסון א׳ לפי
 תמ״א 13: ב) קביעת הוראות בניה: ג) קביעת התכליות המותרות
 לייעודי הקרקע: ד) ביטול חלוקה קיימת, איחוד וחלוקה מחדש

 של השטחים לפי הבעלויות על הקרקע, ללא הסכמת בעלים.

 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 המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
^ טבריה, א  המקומית לתכנון ולבניה טבריה, רח׳ טבור ה

.04-6739S26 טל׳ 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי גז/11/424״, שינוי לתכנית
 משמ/37(גז).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נחלים - גוש 6811,
 ח״ח 41; גוש 6812, ח״ח 42.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח חקלאי ודרך
 לשטח לספורט ולבילוי, לשצ״פ, לדרך, לנוף כפרי פתוח
 ולשטח פרטי פתוח מיוחד: ב) קביעת זכויות והוראות

 בניה: ג) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.1.2001 ובילקוט הפרסומים 4956, התשם״א, עמי 1460.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טל׳ 08-9788444, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 לודים, רח׳ טשרניחובסקי 1, רמלה 72444, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

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

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

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ בר/5/146״, שינוי לתכניות
 בר/146 ומשמ/153.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית גמליאל - גוש
 3521, חלקה 80 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הפרדת מגרש מגורים א׳
 מחלקה א׳ של נחלה: ב) קביעת זכויות והוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5311, התשס״ד, עמ׳ 3322.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מם׳ בר/292״, שינוי לתכנית
 משמ/51.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קטע מסילת הברזל
 ליד מחלף שורק - גוש 4512, ח״ח 26,18.

 עיקרי הוראות התכנית: ביטול המסילה הקיימת על ידי
 שינוי ייעוד משטח למסילה לשטח חקלאי, עקב אישור
 תוואי מסילת ברזל חדשה המחליפה את המסילה הקיימת
 בתבנית מיתאר ארצית מאושרת תמ״א 31/א/12, כתוצאה

 מהליך של שיתוף ותיאום עם רכבת ישראל.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשס״ד, עמ׳ 3679.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טל׳ 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שורקות, גבעת ברנד 60948, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

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

ו2 ועזה/ר/1.  מס׳ בר/265״, שינוי לתכניות ע/
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 עיקרי הוראות התכנית: התוויית מסגרת תכנונית להוצאת
 היתרי בניה לקידוח מי שתיה בתחום תכנית מיתאר מטולה:
 א) שינוי ייעוד קרקע משטח משקי עזר תיירותיים - לשטח
 למיתקנים הנדסיים, לשטח ציבורי פתוח ולדרך מוצעת:
 ב) קביעת שטחים לייעודים השונים: ג) קביעת זכויות ומגבלות

 בניה למבנים בתחום התבנית.

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשס״ד, עמ׳ 3944.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טל׳ 04-4508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אצבע הגליל, חצור הגלילית, טל׳ 04-0800077, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הבנת תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/12784״.

 תחום התכנית: כפר מנדא - גוש 17568, חלקות 29-2, 32,
 110,109 במלואן, ח״ח 106,43-33,31,30,1.

 מטרות התכנית: א) קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ולבניה
 של ייעודי שטחים בתחום התכנית: ב) תכנון מערכת
 הדרכים בהתחשב במצב הקיים בשטח: ג) תכנון והרחבת

 בניה כולל שטחים לצורכי ציבור.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/12785״.

 תחום התכנית: כפר מנדא - גוש 17557, חלקות 71-61
 במלואן, ח״ח 60-57, 72: גוש 17559, חלקות 15-12, 17,
 55,54,50 במלואן, ח״ח 49,19,18,16,11, 51: גוש 17562,
 חלקות 43,40,39,36,35,32 במלואן, ח״ח 34,33,31,17-15,

 38,37: גוש 17689, ח״ח 17-15.

 מטרות התכנית: א) קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ולבניה
 של ייעודי שטחים בתחום התכנית: ב) תכנון מערכת
 הדרכים בהתחשב במצב הקיים בשטח: ג) תכנון והרחבת

 בניה כולל שטחים לצורכי ציבור.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/12786״.

 תחום התכנית: כפר מנדא - גוש 17562, חלקות 7-3,
 21-9, 30-28 במלואן, ח״ח 1, 2, 27-22, 31, 59, 60: גוש
 17563, חלקות 12-2 במלואן, ח״ח 1: גוש 17564, חלקות
 7-1 במלואן, ח״ח 38,8: גוש 17565, חלקות 9-1, 41-35,
 65: גוש 17546, חלקות 8-1 במלואן, ח״ח 12: גוש 17568,
 חלקות 77-44, 103-97, 107, 08ו במלואן, ח״ח 106-104:
 גוש 17570, חלקות 51-1, 71 במלואן: גוש 17571, חלקות
 84-1 במלואן: גוש 17572, חלקות 138-1 במלואן:
 גוש 17573, חלקות 117-1 במלואן: גוש 17689, ח״ח 1,

 14-11 במלואן.

 מטרות התבנית: א) קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ולבניה
 של ייעודי שטחים בתחום התבנית: ב) תכנון מערכת
 הדרכים בהתחשב במצב הקיים בשטח: ג) תכנון והרחבת

 שטחי בניה כולל שטחים לצורכי ציבור.

 מרחב תכנון מקומי נצרת
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1945, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 ג/14270״, שינוי לתבנית ג/5210.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נצרת, רח׳ נצרת

- גוש 16579, ח״ח 5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת אחוזי בניה ושינוי
 הוראות בניה לצורך לגיטימציה למבנה קיים: ב) קביעת זכויות
 בניה חדשות, קביעת צפיפות, מרווחי בניה, מס׳ קומות וגובה

 קיים: ג) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5280, התשס״ד, עמ׳ 2247.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה נצרת, נצרת, טל׳ 04-6459200, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1963, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳

 ג/12530״, שינוי לתכניות ג/269 וג/849.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו - גוש 18105,
 ח״ח 135,2.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הקמת מבנה למגורים הכולל
 בקומת קרקע מסחר בן 81 יחידות דיור: ב) שינוי ייעוד הקרקע
 לקרקע למגורים הבולל בקומת הקרקע מסחר: ג) קביעת
 הנחיות בינוי ועיצוב אדריבליים: ד) קביעת ההתניות לביצוע:
 ה) קביעת הוראות בניה, הגדלת צפיפות, גובה בנין, אחוזי

 בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5270, התשם״ד, עמי 1807.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו,
 רח׳ ויצמן 35, עכו, טלי 04-9956118, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

 מם׳ ג/2541 ו״, שינוי לתכנית ג/8260.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מטולה - גוש 13211,
 חלקות 9, 33, 37,35 במלואן, ח״ח 1, 13-10,7, 32,26, 34, 36,

.47 ,43 ,38 

 2178 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשס״ה, 29.3.2005



 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 גבעות אלונים, שפרעם, טל׳ 04-9502017, ובל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

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

 הגלבוע מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/14447״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: דבורה - גוש 20776,
 חלקה 23 במלואה, ח״ח ג7.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת לול לאחסון עופות/לול
 לפיטום בשטח החקלאי בחלקה: א) שינוי ייעוד קרקע חקלאית
 לשטח חקלאי עם מבני משק: ב) קביעת הוראות בניה ללול:

 ג) קביעת הנחיות סביבתיות.

 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 המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע, עין חרוד (מאוחד),

 טל׳ 04-6533237.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

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

 ג/14150״, שינוי לתכנית ג/2047.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין חרוד (איחוד)
- גוש 23101, ח״ח 31,30; גוש 23110, ח״ח 24,20,17.

 עיקרי הוראות התכנית: א) עריכת תכנית למתחם חקלאי
 מיוחד לייצור קומפוסט לשימוש חקלאי, בשטחי עין חרוד איחור:
 ב) קביעת הנחיות בינוי המתייחסות לאספקטים סביבתיים של
 הפרויקט: ג) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח מתחם חקלאי
 מיוחד, לשפ״פ ולדרך שירות: ח קביעת התכליות המותרות
 לכל ייעוד קרקע: ה) קביעת הוראות בניה - קביעת מרווחי
 בניה, גובה בנינים: ו) קביעת השלבים וההתניות לביצוע:

 ז) קביעת הנחיות סביבתיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5337, התשס״ה, עמ׳ 275.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 לנוף הגליל, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 גבעות אלונים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/14159״,

 שינוי לתכנית ג/10664

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10274,
 חלקות 27,26 במלואן, ח״ח 33.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעור ממגורים למגורים
 ומסחר, שינוי בקווי בניה הקבועים בתכנית, הזזת תוואי דרך,
 קביעת הוראות חלוקה למגרשים, קביעת הוראות בניה לאזור
 בניה לאזור מגורים ומסחר: א) אזור מגורים א׳ כל התכליות הן
 לפי תכנית ג/10664 ונוסף על כך: 1) השטח המינימלי למגרש
 הוא 400 מ״ר: 2) סך בל אחוזי הבניה יהיו 120%, כאשר תכסית
 הקרקע 40%, והכל בהתאם לטבלת זכויות והגבלות הבניה:
 3) אחוזי הבניה יחושבו משטח המגרש נטו: ב) באזור מסחר
 ומגורים: 1) סך כל אחוזי הבניה יהיה 270% באשר תכסית
 קרקע 50%, והבל בהתאם לטבלת זכויות והגבלות הבניה:
 2) באזור זה תותר בניית בתי מגורים בני 4 קומות כאשר
או חדר /  גובה הבניה יהיה 4 קומות ועוד גובה חדר מדרגות ו
י מעל מפלס הכניסה: 3) באזור זה תותר הקמת  מעלית, 15 מ
 מסחר בקומת קרקע במסגרת אחוזי הבניה הכוללים המותרים
 באזור ותוך הבטחת כניסה נפרדת לקומות המגורים וחניה על
 פי התקן: 4) תנאי למתן היתר בניה למסחר הוא להוסיף חניה
 תת־קרקעית אשר כן תיכלל באחוזי בניה ובקו בניה אפס עם

 קווי הרחוב.

 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 המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, טל׳

.04-9502017 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

 ג/12799״, שינוי לתכנית ג/12211.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
 17564, ח״ח 38,17,15-12: גוש 17565, ח״ח 14—18.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח חקלאי
 לשטח מיתקן הנדמה להקמת תחנת שאיבה למי ביוב בכפר

 מנדא: ב) הרחבת דרך: ג) קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.9.2002 ובילקוט הפרסומים 5070, התשס״ב, עמ׳ 2142.
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 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

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

 מס׳ ג/12818״, שינוי לתבניות ג/4608, ג/9171 וג/8923.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נאות מרדכי - גוש
 13489, ח״ח 25: גוש 14202, ח״ח 2: גוש 14203, חלקות 2, 9,3

 במלואן, ח״ח 12-10,8-5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטח לשכונת מגורים
 קהילתית: ב) ארגון מחדש של מערך הדרכים הפנימיות:
 ג) איחוד וחלוקה מחדש: ד) קביעה ופירוט התכליות המותרות
 לכל ייעוד קרקע: ה) קביעת הוראות למתן היתרי בניה: ו) שינוי
 ייעודי קרקע קיימים לשימושים שונים: ז) קביעת הנחיות בינוי

 ועיצוב אדריכלי: ח) קביעת הוראות לשלבי ביצוע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5311, התשם״ד, עמי 3326.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחבי תכנון מקומיים הגליל התחתון והגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי ועדת המשנה להתנגדויות
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון
 והגליל המזרחי מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/13274י,
 שינוי לתכניות מק/גמ/6493/ 241, מק/גמ/0/9034ו2, ג/10680,
 ג/10695, ג/85ו6, ג/6255, ג/3154, ג/9034, ג/8893, ג/11111,
 ג/9901, ג/8790, ג/2507, ג/6493, ג/1409, ג/11886, ג/12054,

 ג/12135, ג/12278, ג/12652 וג/13015.

יידאת  השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בועיינה-נוג׳
- גושים 17546,17545,17543 בשלמותם, שטח בנוי: גוש 17539,
 ח״ח 5, 51: גוש 17540, חלקות 2, 3, 82-65, 112-84 במלואן,
 ח״ח 64-50,34-4,1: גוש 17541, חלקות ios, 88-108 במלואן,
 ח״ח 17-13, 19, 21, 36, 40, 41, 48-45, 78, 87-80, 106, 107;
 גוש 17542, חלקות 159-141 במלואן, ח״ח 53-49, 107-105,
 140-137, 162-160; גוש 17544, חלקות 27, 41-3.1, 54-46, 57
 במלואן, ח״ח 59,58,55,45-42,30,26; גוש 17547, חלקות 11-1,
 13, 14, 19, 21, 23, 24, 52, 53, 57, 58, 63-61 במלואן, ח״ח 12,
 18-16, 20, 22, 59,56-54,50, 60, 64; גוש 17548, חלקות 1, 5,2
 במלואן, ח״ח 14,3, 15: גוש 17549, חלקה 1 במלואה, ח״ח 3,2,
 5, 6: גוש 17551, חלקות 17, 105, 116-110 במלואן, ח״ח 16,15,
 18, 21, 29-24, 62, 97, 104, 109-106, 117, 118; גוש 19364, ח״ח
 52, 56, 58, 71, 74 -77; גוש 19372, ח״ח 84,81-71: גוש 19394,

 ח״ח 69.

 עיקרי הוראות התכנית: א) עדכון פריסת שטחי בניה
 למגורים ולצורכי ציבור בתחום האזור המאושר לבניה

 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגלבוע, עין חרוד (מאוחד), טל׳ 04-6533237, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל המזרחי מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/14188״, שינוי

 לתבניות ג/8584 וג/10554.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טורעאן, רמות
 נפתלי - גוש 16623, חלקה 50 במלואה, ח״ח 49,42,13.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד השטח מאזור
 חקלאי לשטח מגורים א׳ שפ״פ: ב) שינוי והחלפת שימושים
 מאזור חקלאי לאזור מגורים א׳ ושפיפ: ג) קביעח תכליות
 מותרות לכל ייעוד קרקע: ד) קביעת זכויות בניה: ה) קביעת

 הוראות בניה.

 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 המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור, טלי

.04-6772333 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחבי תכנון מקומיים הגליל המזרחי והגליל העליון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
, ג/5022, ג/11079,  מם׳ ג/11668״, שינוי לתכניות משצ/0ו

 ג/10472 וג/9700.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 13446, ח״ח 7,6,
 11, 16, 17, 19, 22, 24, 26; גוש 13460, ח״ח 112, 149, 158, 160, 163,

 168; גוש 13461, ח״ח 102,100,99,96,89.

 עיקרי הוראות התכנית: א) סלילת דרך אזורית, שמטרותיה:
 שיפור תוואי ומתן קשר ונגישות ליישובים ולמערכות תשתית
 (קיימות/מתוכננות) לאורך התוואי: ב) שינוי ייעודי קרקע

 קיימים לדרך.

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 50.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5289, התשס״ד, עמי 2558.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל המזרחי, כפר תבור, טל׳ 04-6772333, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל

 2180 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשס״ה, 29.3.2005



 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור חקלאי
 לאזור מגורים אי: ב) שינוי ייעוד מאזור חקלאי לכביש

 מוצע.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה לב הנליל, סח׳נין, טל׳ 04-6746740.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מבוא העמקים מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/14808־, שינוי

 לתכנית ג/7744.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית - גוש
 11083, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת אחוזי בניה לצורך
 מתן לגיטימציה לדירת מרתף ועליית גג שחורגים מהמותר:
 ב) הגדלת שטח עיקרי מ־180 מ״ר ל־342 מ״ר והגדלת שטח

 שירות מ־50 מ״ר ל־58 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 המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5,

 נצרת עילית 17000, טל׳ 04-6468585.

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

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

 מם׳ ג/15239״, שינוי לתכנית ג/7468.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אכסאל - גוש 16905,
 ח־ח 13-9, 24-22.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח חקלאי
 לשטח שייעודו מגורים ומגורים ומסחר מעורב ושצ״פ:

 והרחבתו: ב) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטחי בניה
 בייעודים שונים, כולל פיתוח תיירותי מגוון: ג) עדכון
 (ביטול והרחבה) והתוויית דרכי גישה: ד) איתור אזור למשקי
 בעלי חיים, אזורים לחניוני רכב כבר, לפיתוח אתרי ספורט,
 למרכז תחבורה, לבית עלמין: ה) קביעת זכויות ומגבלות בניה,
 ו) קביעת מתחמים לפיתוח וקביעת מבננים לתכניות מפורטות
או לתשריטי חלוקה: 0 קביעת הוראות לביצוע התכנית /  ו
 וקביעת הוראות למתן היתרי בניה: ח) הסדרת מערך הדרכים
 ראשי ביישוב, ומערך שטחי ציבור בנויים ופתוחים לשירות

 התושבים.

 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
 קל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, .רשאי להגיש התנגדות
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי ועדת המשנה להתנגדויות, דרך
 קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳ 04-6508555. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל התחתון, טל׳ 04-6760818, ולמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור, טל׳ 04-6772333.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

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

 לב הגליל מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/13886*, שינוי לתכניות תמא 8
 ותממ 2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר חנא, מצפון
 ליישוב, נצ״מ 234250/752800 - גוש 16402, חלקה 40

 במלואה: גוש 19402, חלקה 121 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח שייעודו
 חקלאי לשטח שייעודו שמורת טבע: מ ייעוד השטח
 לשמורת טבע: ג) שמירה על החי, הצומח והדומם במצבם

 הטבעי.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/14509״, שינוי לתכניות ג/4014
 וג/6761.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה - גוש 9383 ו,
 ח״ח 100,90,6.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי נסיגות מקו בנין 3 מ׳
 לנסיגות כפי שמסומנות בתשריט: ב) שינוי סך כל אחוזי
 הבניה המותרים מ־144% ל־154% שטח מגרש מינימלי

 של 560 מ״ר לשתי יחיד עם קיר משותף.

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/14634״, שינוי לתכניות ג/9169,
 ג/6671 וג/12460.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: םח׳נין - גוש 19321,
 חלקה 128 במלואה.
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 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז העפון, דרך קרית הממשלה, נערת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל,
 מעונה, טיל 04-9979659, ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מעלה נפתלי, רח׳ הא1רנים 1, מעלות-תרשיחא,

 טלי 04-9978030.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי ועדת המשנה לתכניות
 מפורטות ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה
 חרמון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/12578״, שינוי

 לתכנית ג/6540.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג׳דל שמם,
 נ״צ מרכזי מזרח - 271150, נ״צ צפון - 793930.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעור קרקע משטח
 חקלאי לשטח חקלאי מיוחד: ב) קביעת הוראות בניה בעבור

 בניית בית אריזה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ועדת המשנה לתכניות
 מפורטות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מעלה החרמון, מסעדה 12439,

 טל׳ 04-6981677.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מעלה חרמון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ ג/14855״, שינוי

 לתכניות ג/9813 וג/6192.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגידל שמם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) התכנית משנה את ייעוד
 השטח מחקלאי לשטח משולב לתעשיה ולמסחר: ב) מטרת
 התכנית מתן לגיטימציה למבנה חוקי בעל היתר משנת 1974,
 לפני כניסת חוק הגולן לתוקף: ג) התכנית באה להסדיר את
 הנושא של הבנין הקיים לפי דרישות חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965: ד) שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח
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 ב) התוויית דרכים בתיאום עם המערכת הקיימת: ג) קביעת
 הוראות וזכויות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5324, התשם׳׳ד, עמ׳ 3812.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית 17000, טל׳
 04-4468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

 ג/13622״, שינוי לתכנית ג/8588.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר בנא - גוש
 17384, חלקה 124 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעור משצ׳׳פ לחקלאי
 (החזרת מצב לקדמותו): ב) קביעת תכליות וזכויות מותרות

 בייעוד הקרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.7.2003 ובילקוט הפרסומים 5213, התשס״ג, עמ׳ 3714.

 התכנית האמורה נמצאת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית 17000, טל׳
 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחבי תכנון מקומיים מעלה הגליל ומעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון
 ולבניה מעלה הגליל ומעלה נפתלי מופקדת ״תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ ג/784ו1״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: גורן ופסוטה - גוש
 18679, ח״ח 9: גוש 18680, ח״ח 3, 5: גוש 19669, חלקות 7-5,
 42,30-9, 46 במלואן, ח״ח 3, 37, 58: גוש 19672, חלקות 7-1,
 9, 40-21, 42 במלואן, ח״ח 8, 20: גוש 19673, חלקות ז, 3, 4,
 16, 18 במלואן, ח״ח 2, 5, 17: גוש 19674, חלקה 22 במלואה,
 ח״ח 23,21: גוש 19675 ,ח״ח 6: גוש 19676, חלקה 1 במלואה: גוש
 19686,חלקות 13,12,6-4,1 במלואן, ח״ח 30,14,11-9,7,3: גוש

 19831, ח״ח 5,2,1.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
 לשמורת טבע: ב) שינוי השטח לשמורת טבע: ג) שמירה על

 החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

 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
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 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 משגב, ד״נ משגב, טלי 04-9990102, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ב״ז בשבט התשם״ה(6 בפברואר 2005)

 הרעל גדז
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחבי תבנון מקומיים אשדוד, אשקלון, באר טוביה ושקמים

 הודעה בדבר אישור תכניה דרך
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית דרך מם׳
 ד/282/02/6״, שינוי לתכניות 101/02/4, 127/03/4, 234/02/6,
 26/234/02/6/א, 152/03/6, 154/03/6, 160/03/6, 3/160/03/6/א,
,101/02/3 ,154/03/8 ,113/03/8 ,13/101/02/8 ,101/02/8 

 110/109/03/8־137/03/8.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תוואי מסילת הברזל
ן - גוש 161, חלקות 9, 28 במלואן, ח״ח 8,  אשדוד-אשקלו
 12-10, 25, 27, 69, 73: גוש 162, חלקות 84, 92 במלואן, ח״ח
 41-39, 102, 103, 111, 124, 125: גוש 164, חלקה 130 במלואה,
 ח״ח 105, 110,109, 121,113, 125,122, 128: גוש 364, חלקות 67,
 76 במלואן, ח״ח 75,68,66: גוש 366, ח״ח 49,48,46-44,41,40:
 גוש 367, חלקות 63, 69,65 במלואן, ח״ח 60,58,57, 67,64,62,
 68: גוש 368, ח״ח 61, 68,66-64: גוש 376, ח״ח 119, 123, 128,
 133, 135: גוש 398, חלקות 43-41, 60, 69,66, 99 במלואן, ח״ח
 40-30, 44, 50, 53, 58, 128, 129, 137, 148, 149, 161; גוש 399, ח״ח
;185-182 ,180 ,179 ,175 ,159 ,156 ,155 ,152 ,147 ,139 ,132-129 
 גוש 414, ח״ח 121: גוש 1120, חלקות 1, 3 במלואן, ח״ח 2, 30;
 גוש 2011, חלקה 9 במלואה, ח״ח 8-6: גוש 2012, ח״ח 1: גוש
 2025, ח״ח 4, 11: גוש 2501, ח״ח 5; גוש 2521, ח״ח 3, 7: גוש
 2522, ח״ח 27; גוש 2637, חלקה 3 במלואה, ח״ח 2: גוש 2638,
 חלקה 2 במלואה, ח״ח 3; גוש 2639, ח״ח 6-2; גוש 2776,
 ח״ח 11,8: גוש 2783, חלקה 1 במלואה, ח״ח 2: גוש 2784, חלקה
 7 במלואה, ח״ח 8,6,1: גוש 2785, חלקות 9,1 במלואן, ח״ח 8,7;
 גוש 2786, ח״ח 16-14,11,4,3,1: גוש 2788, חלקות 4,1 במלואן,

 ח״ח 5,3,2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת תכנוניה להרחבת
ן על ידי  רצועת המקרקעין למסילת הברזל אשדוד-אשקלו
 שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע המסילה:
 ב) ייעוד רצועת המקרקעין למסילת ברזל בקו רבבת אשדוד
 (עד הלום)-אשקלון לרבות לתחנות רכבת: ג) קביעת הוראות
 לקווי בנין: ד) מתן אפשרות להתוויית דרכי/שבילי שירות
 בתחום התכנית להחזקת מבני הדרך ומיתקניה ומיתקני
 התשתית וכל מיתקן אחר שיידרש להפעלת הרכבת ותחזוקת
 המסילה: ה) ייעוד שטחים בתחום התכנית להסדרת ניקוז
 לטיפול ושיקום נופי ולפתרונות אקוסטיים: 0 קביעות הוראות
 להקמת מיתקנים הדרושים לחשמול הרכבת כולל אמצעי הזנה
 (תחנת השנאה) מערבת מגע עילי, מיתקני השו״ב (שליטה
 ובקרה) לחשמול, לתקשורת ולאיתות: ז) קביעת הוראות למיגון

 אקוסטי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5302, התשס״ד, עמי 3038.

 משולב מסחר ותעשיה זעירה לא מזיקה ומלאכה, הרחבה
 לאזור התעשיה הקיים: ה) קביעת הוראות בניה (שימושים,

 זכויות בניה).

 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 המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מעלה החרמון, מסעדה 12439,

 טל׳ 04-6981677.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הבנת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הכנת ״תכנית מיתאר מקומית

 מם׳ ג/12371״.

ן - גוש 19033, חלקות 8, 13,9  תחום התבנית: צורית-גילו
 במלואן, ח״ח 14: גוש 19034, חלקות 7,6, 11-9, 13, 15, 21-19,
 24, 26, 29, 30, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 55 במלואן, ח״ח 1, 5, 8, 12,
 17, 18, 23, 25, 33-31, 41, 49-46; גוש 19042, חלקות 37-33,
 58, 59, 73 במלואן, ח״ח 4, 21, 32-30, 57, 62, 72, 74, 75, 77, 92;

 גוש 19043, ח״ח 2.

 מטרות התכנית: הורעה על הכנת תכנית מיתאר לפי
 סעיפים 77 ו־78, לחוק התכנון והבניה בדבר הפסקת הוצאת

 היתרי בניה לתקופה של 3 שנים.

 מרחב תכנון מקומי משגב

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

 מס׳ ג/11158״.

- ל  השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כאובב אבו א
 היג׳א - גוש 17682, חלקות 97-58 במלואן, ח״ח 29, 44, 45, 49,
 100,98: גוש 17687, חלקות 3-1. 35 במלואן, ח״ח 4, 5, 25, 26,
 36: גוש 17688, חלקות 5-2, 12, 24-22 במלואן, ח״ח 1, 8-6,
 10, 18; גוש 17693, ח״ח 13,11-8: גוש 17694, חלקות 4, 6, 8, 9,
 21-11, 26-23, 30, 31, 35, 36 במלואן, ח״ח 5, 22,10,7, 29-27,
 37,34-32; גוש 17695, חלקות 19-5,1, 25-22, 46-32 במלואן,

 ח״ח 4-2, 20, 26, 28, 30, 31.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת ייעודי קרקע למגורים,
 למבני ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים ולדרכים: ב) קביעת

 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי: ג) קביעת הנחיות סביבתיות.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5270, התשס״ד, עמי 1819.

 התכנית האמורה נמצאת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳

 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשם״ה, 29.3.2005 2183



 מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

 מם׳ 128/102/02/5״, שינוי לתכניות 184/03/5 ו־77/102/02/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳
 רמות ב׳ - פלח 5 (מרכז הרובע)(אזור תכנון ז 1 לפי תבנית
 77/102/02/5) - כתף באר שבע, גוש 6, ח״ח 10, 4 ספר 508,

 דף 14 ברישום המקרקעין.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת שכונת מגורים כולל
 מרכז שירותים, מסחר ובניני ציבור, על ידי שינויים בייעודי
 הקרקע: ב) איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, קביעת

 זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.2004 ובילקוט הפרסומים 27ג5, התשס״ד, עמי 3950.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 באר שבע, רח׳ מנחם בגין 2, באר שבע, טל׳ 08-6463807, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

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

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 28/169/03/5״, שינוי לתכניות
 14/169/03/5 ו־4/169/03/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ בי,
 רח׳ בצלאל 10/2 - גוש 38071, ח״ח 123,120,74.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת זכויות בניה ושינוי בקווי
 בנין לדירה מם׳ 10/2 בבית משותף באזור מגורים א׳

 (רבבת).

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5314, התשס״ד, עמי 3414.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 1/218/03/5״, שינוי לתכנית 5/
 במ/206.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח׳
 נווה זאב - גוש 38193 (בהליכי הסדר), ח״ח 1 (חלוצה 2)
 שומה, (ח״ח 3): מגרשים 407, 408, 705 ו־1504 בהתאם

 לתכנית 5/במ/206.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הקמת מרכז רוחני שכונתי
 כמפורט להלן: ב) שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לבניה
 ציבורית ולשטח לבניני ציבור: ג) איחוד וחלוקת מגרשים
 בהסכמת הבעלים: ד) קביעת תכליות ושימושים לשטחים
 לבניני ציבור, לשטח ציבורי פתוח, לחניה ציבורית ולדרכים:
 ה) הגדלת היקפי הבניה המרביים ב־ 1,981 מ״ר מתוכם 370
 מ״ר שטחים עיקריים: ו) קביעת קווי בנין מרביים לבינוי
 המוצע לרבות קווי בנין אפס: ז) קביעת שטחים לחניה
 פרטית במפלס תת־קרקעי: ח) קביעת הוראות לפיתוח

 השטח ותנאים למתן היתרי בניה.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רדו׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 6263795 -08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אשדוד, רח׳ הבנים 12, אשדוד 77100, טל׳ 08-8545304, הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, אשקלון, טלי 08-6792366,
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר טוביה, באר טוביה,
 טל׳ 08-8503404, הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים,
 טל׳ 08-8500705, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אשדוד מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 12/109/03/3״, שינוי לתכנית
 3/במ/120.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד. רובע ז׳ -
 דחי רבי מאיר בעל הנס, רח׳ רבי טרפון - גוש 2023, ח״ח 12:

 גוש 2074, ח״ח 117,40: גוש 7074, ח״ח 42.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח משטח לתכנון
 בעתיד לשטח למבני ציבור: ב) קביעת זכויות והנחיות

 בניה וקביעת תנאים למתן היתר בניה.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 11/130/03/3״, שינוי לתכנית
 3/במ/10.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע י״ב,
 דחי בנימין 27, 29 - גוש 2437 (בהסדר) בשלמותו:

 גוש 2016, ח יח 22.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הוספת 4 יח״ד למגרש באזור
 מגורים מיוחד כמפורט להלן: ב) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 ג׳ לאזור מגורים מיוחד: ג) הגדלת היקפי הבניה המרביים
 ב־1,300 מ״ר שטחים עיקריים וב־400 מ״ר שטחי שירות:
 ד) שינוי במספר הקומות המרבי; ה) קביעה גובה מרבי;
 0 צירוף נספח בינוי וחניה הכולל הנחיות בנוגע להעמדת
 הבנינים, גובהם ופיתוח השטח: ז) קביעת תנאים למתן

 היתרי בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רה׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, רח׳ הבנים 12, אשדוד 77100,

 טלי 08-8545304.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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 בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100, טל׳ 08-4263795. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר טוביה, באר טוביה, טל׳ 08-8503404.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמת נגב

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

 1/219/03/20״, שינוי לתבניות 5/101/02/10/א ו־219/03/20.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בפר קהילתי מדברי
- עזוז, נ״צ 149.625/522.425 כ־12 ק״מ מדרום לצומת ניצנה

 וכפר הנוער ניצנה - גוש 39027, ח״ח 3.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון והקמה של שכונות קבע
 בכפר קהילתי מדברי עזוז {:היקף של 104 יחידות דיור בתחום
 וצמוד למחנה היישוב הקביים: ב) שינוי ייעוד הקרקע משטח
 חקלאי, אזור מגורים, אזור משקי, שטח לבניני ציבור, אזור
 ספורט, בית עלמין, שביל להולכי רגל, דרך מוצעת ומערכת
 סילוק שפכים לאזור מגורים אי, אזור מגורים א׳ מיוחד, שטח
 חקלאי, אזור מלונאות ונופש, אזור משולב מבני ציבור ומסחר,
 שטח למיתקן הנדסי, שטח ציבורי ארכיאולוגי פתוח ודרכים:
 ג) חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים וקביעת
 הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום: ד) קביעת שלבי ביצוע
 התכנית: ה) קביעת הוראות לרבות בדבר התכליות, השימושים,
 קווי הבנין, מספר הקומות, אחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב
 ופיתוח סביבתי, הוראות לפיתוח תשתיות, הוראות כלליות
 לביצוע ניקוז, הנחיות בדבר שמירה על ערכי טבע ונוף וקביעת

 תנאים להוצאת היתרי בניה בייעודי הקרקע כמפורט לעיל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשס״ד, עמ׳ 3951.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-4243795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת נגב, טל׳ 6564129 -08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

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

 מס׳ 12/220/02/7״, שינוי לתכניות 4/220/02/7 ו־8/220/02/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שגב שלום, אזור
 התעשיה - גוש 39772, ח״ח 9.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 אזור תעשיה, על ידי שינויים בייעודי קרקע, איחור וחלוקת
 מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות

 בניה.

 הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5268, התשס־ד, עמ׳ 1759.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום 6.8.2004
 ובילקוט הפרסומים 5324, התשס״ד, עמ׳ 3816.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 באר שבע, רח׳ מנחם בגין 2, באר שבע, טל׳ 08-6463807, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ערד

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 .ערד מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ 13/112/03/24״, שינוי

 לתכנית 9/112/03/24.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערד, שכ׳ חלמיש,
 רח׳ חרוב - גוש 38233, ח״ח 45,1: גוש 38234, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התבנית: הוספת משרד ואולם התכנסויות
 בקומה העליונה של מבנה בית הכנסת כדלהלן: א) הגדלת
 זכויות בניה במגרש לבניני ציבור ל־130% מתוכם 100%

 לשטחים עיקריים: ב) קביעת קווי בנין במגרש.

 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100, טל׳ 08-6263795. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ערד, ערד, טל׳ 08-9951712.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

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

 באר טוביה מופקדת ״תבנית מפורטת מסי 48/101/02/8״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מדרום למושב גבעתי
- גוש 2535, ח״ח 28, 33,29: גוש 2777, ח״ח 10,8-6,3,1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעודי הקרקע משטח
 פרטי פתוח וקרקע חקלאית לשמורת טבע: ב) ייעוד השטח
 לשמורת טבע: ג) שמירה על החי, הצומח והדומם במצבם

 הטבעי.

 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 התפנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
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 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שקמים, טל׳ 08-8500705.

 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 ביטול הודעה על הפקדת תבנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
 ״תכנית מסי 3/196/03/6״, שינוי לתבנית 2/196/03/6, שהודעה
 על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 3213, התשמ״ה,

 עמי 2690.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עצם - חלקי גוש
 1488: מגרש 113 בהתאם לתכנית 2/196/03/6.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד קרקע חקלאית
 בגודל 2.6 דונם לשטח המיועד להקמת תחנת תדלוק ושירותי
 דרך טיפוס מס׳ 7 לפי תכנית מיתאר ארצית לתחנת דלק

 (ת.מ.א./18).

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רה׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שקמים, טל׳ 08-8500705, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

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

 6/135/03/6״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: מזרחית לקיבוץ
 כפר מנחם - גוש 2708, ח״ח 4.

 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת תכנונית לכריית
 חול: ב) יצירת דרך גישה לאתר לכריית חול: ג) הסדרת שטח
 הכריה בתחום העבודות בו על ידי הטמנת פסולת יבשה:

 ד) שיקום השטח והחזרתו לשימוש חקלאי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5324, התשם״ד, עמי 3819.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שקמים, טל׳ 08-8500705, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בשבט התשס״ה(6 בפברואר 2005)

 דוד(דודו) בהן
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, שדרות, טל׳ 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

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

 שקמים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 20/234/02/6״, שינוי לתכניות
 151/03/6,234/02/6, 3/151/03/6ו־5/234/02/6.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יד מרדכי - גוש 2841,
 ח״ח 16,12,3: גוש 2849, ח״ח 12,9,6: גוש 2850, חלקות 30,
 38,37 במלואן, ח״ח 39,33,32,28,1: גוש 2851, חלקות 9-7,
 20,17 במלואן, ח״ח 29,19,16,14,12-10,2: גוש 2852, ח״ח

 13,9: גוש 2853, ח״ח 22,20,15-13,10.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד: 1) משטח חקלאי
 לאזור מסחרי משולב בתיירות: 2) מחקלאי לדרכים ומסילת
 ברזל: 3) מחקלאי ודרך למיתקנים הנדסיים; 4) מאזור
 לשירותי רכב לאזור מסחרי משולב בתיירות: 5) מאזור
 חקלאי לאזור שירותי רכב: 6) ייעוד שטחים מדרכים לאזורי
 שצ״פ, שפ״פ וחניה: ב) איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
 הבעלים: ג) בינוי מרבי של 17,000 מ״ר מסחרי משולב
 בתיירות ובהם 120 חדרי מלונית: ד) קביעת אזור לתחנת
 תדלוק בהיקף של 120 מ״ר לשימושים מסחריים: ה) קביעת
 תוואי הדרכים בתיאום עם משרד התחבורה ומע״צ:
 ו) קביעת סייגים לקיום או אי־קיום ההסכם שבין קיבוץ יד
 מרדכי ובין מע״צ בנוגע למימוש התכנית ומשיכת תביעה:
 ז) קביעת הנחיות פיתוח ותנועה, קווי בנין וגובה בנינים
 לצורך הוצאת היתרי בניה: ח) מתן הנחיות לפי תמ״א 23
 לתוואי מסילת הברזל: ט) קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות

 בניה: י) קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 38/234/02/6״, שינוי לתכניות
 221/02/6, 234/02/6, 4/109/03/6 !־1/120/03/6.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שמורת טבע יער
 כרמיה(הרחבה) - גוש 1777 בשלמותו: גוש 1422, ח״ח 52;
 גוש 1431, ח״ח 54; גוש 2838, ח״ח 7: גוש 2839, ח״ח 16,14,

.28,22 ,21 ,19 ,18 

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הוראות מפורטות ליער
 פארק חופי; a הכרזת השטח לשמורת טבע: ג) שימור
 חברות הצומח של הקרקעות הקלות במישור החוף:

 ח שימור והגנה של שרידי חקלאות.
 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 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
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 תאריך שם המבקש/ת
 שם המנוח/ה פטירה

 מס׳
 תיק

 אסרף יוסף

 פוקס אברהם

 גורדון יעקב

 וייס שמואל

 וייס שמואל

 גולדברג שפרה

 רקח תקוה

 יוסף חנן

 צלשאד יחזקאל

1.9.2004 

4.10.2004 

17.9.2004 

30.9.2004 

5.10.2004 

29.1.2004 

10.4.2004 

1.10.2004 

24.10.2004 

 אסרף אסתר

 פוקס אשר

 גורדון עובדיה

 וים הנריך

 וייס גיטל

 גולדברג
 יחזקאל

 רקח אפרים

 יוסף תקוה

 צלשאד
 מוטראם

7448 

5872 

0263 

7376 

8816 

1842 

3417 

8664 

2697 

 הודעות בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

 תאריך שם המבקש/ת
 שם המנוח/ה פטירה

 מס׳
 תיק

 אשביע־יוסף

 רותן יעקב

 גוטמן רחל

 גוטמן רחל

 מושאילוב ברטה

29.9.2004 

9.2.1999 

31.12.2004 

2.5.1999 

19.8.2004 

 28.11.2004 הירשמן אליהו 2689 צלשאר יאן 5.8.2003 צלשאד יחזקאל

 25.11.2004 רבי טובה
 6045 רזגון דוד 26.10.2004 ביו שושנה

 אלוף ארמנד אלוף רחל
 22.2.2004 הרב גרבר ישראל

 4811 אלוף ארמנד 13.11.2004 אלוף רחל

 30.10.2004 בכרי יונה 6028 שיבר ברכה 22.5.1995 שילר בתיה
 6.1.2002 אונגר עמנואל 6029 קופמן יצחק 30.4.2004 אבירן אורה

 11.10.2004 והב אליעזר 5242 קרפ מיכאל 25.10.2004 קרפ ליליה

 31.10.2004 מרדכי ורד 6036 קופמן חנה 24.10.2004 אבירן אורה

 3280 כץ־משה־אהרון 18.5.2004 ריזל ציונה

 22.3.2003 מרמורשטיין דבורה 9347 רוננםון חנני 10.5.2004 םביצקי מרינה

 קריינדל רחל 4942 הדם רוסה 5.11.2004 קריינדל רחל
 28.12.2004 אפריאט אסתר

 שושנה

 1922 אליצנר לבנת 12.2.1991 אליצור ויויאן
 14.1.2004 שמש שמחה

 אליצור ויויאן

 שוכמן אלחנן
 15.12.2004 רפאלי ליאור

 8153 שוכמן אלחנן 2.12.2004 שוכמן ברוך
 כהן לאה

 רימר שלמה
 18.11.2002 כהן לאה

 0839 רימר שלמה 17.1.2005 נחמד שחר
 כהן לאה

 יפרח הרב ישראל
 13.10.2002 אמר שרלי

 3559 יפרח שמחה 6.2.2005 יפרח הרב ישראל
 19.1.1999 הראל יהודית

 5733 כובאני ציונה 6.4.2004 כובאני יוסף
 חרלפ אסתר

 כובאני יוסף
 6.10.1994 חרלפ אסתר

 6910 אלמאלח זוהרה 26.10.2004 אלמליח יצחק
 17.10.2004 כהן רחמים

 26.9.2004 לוי מזל 0929 וקסמן יוסף 4.11.2004 וקסמן אריק
 9.10.2004 אדרי יעל 5240 זבולוני יוסף 4.5.2004 זבולוני עמליה

 30.9.2004 אלימלך מרדכי 6870 זילבר יצחק 26.7.2004 זילבר בן ציון
 17.10.2002 אייזנבך אברהם 7999 צבניאי משה 2.11.2004 צבניאי רבקה

 25.2.2004 ברויאר חנה 6391 אביבי תחיה 12.10.2004 אביבי נתן

 14.10.2004 שמחוני יעל 4214 קנטור משה 10.11.2004 קנטור עידו

 9055 גובי צבי 29.11.2004 גובי צפורה

 14.10.2004 אילה עובדיה 3738 גולד אגנס 19.10.2003 גולד מאיר

 8026 בנימין זרעין 6.4.1998 בנימין ציון

 אישבוב אסתר

ן מרים ח  ד

 ^אונריך שושנה

 אונריך שלמה

 שמאילוב

 ולנטינה

 הירשמן שמואל

 טאוב יחזקאל

 גרבר אננה

 (חנה)

 הכרי שלמה

 אונגר מרים

 והב צביה

 שמואל אברהם
 יוסף

 מרמורשטיין
 חיים בן ציון

 אפריאט אלישע

 שמש עזרא

 רפאל אילנה

 כהן שמעון

 אמר גבריאל

 פנקל יוסף

 חרלפ דוד

 כהן אורדה

 עזר אהרון

 אלפסי אסתר

 אלימלך חבצלת

 אייזנבך יהודית

 ברויאר אליעזר

 שמחוני
 שמריהו

 אילה זריפה
 יפה

9068 

7659 

8378 

8360 

7555 

9527 

2599 

2303 

1347 

7675 

8934 

8116 

3831 

4771 

5107 

4030 

0497 

7044 

2951 

0623 

4474 

3776 

6838 

6705 

6162 

0597 

4093 

׳ה, 29.3.2005 2187  ילקוט הפרסומים 5384, י׳׳ח באדר ב׳ התשם׳



 תאריך שם המבקש/ת
 שם המנוח/ה פטירה

 מסי
 תיק

 7877 הורביץ שמואל 27.2.1972 רוזנפלד חיה

 1740 ויטנברג חיה 29.12.2004 ויטנברג דוד

 7491 מרם זני 11.8.2004 משה ברוריה

 6010 שיבר שלמה 1.2.2004 שילר בתיה

 7893 וקנין יצחק 12.4.2004 וקנין יעקב

 7829 חרוש חנה 7.12.2004 חרוש מיכאל

 0167 דניאל נטף סוזן 21.6.2004 דניאל פייר

 ליטמנוביץ אברהם
 בער

 ליטמנוביץ 19.2.2004
 פינחס

5078 

 מנדלזון שלמה 23.12.2004 מנרלזון נחמן
 זלמן

0029 

 7040 מוסקוביץ לזרו 14.6.1989 אביאל יהודית

 2353 חן אברהם 7.7.2003 חן שרה

 4125 פרל משה 6.11.2004 פרל עליזה

 ברונשטין 22.7.2004 טבנציק רחלי
 גהניאה

3753 

 4675 נהרי מזל 21.10.2004 נהרי יגאל

 2925 מלין מאיר 2.10.1994 מלין טילי

 6749 בייזר רחל 5.12.2004 םלובודינסקי טמה

 0522 קאליש חיים 29.5.2004 קאליש שרה

 2690 קיפרמן אפרים 26.7.2004 קיפרמן שרה

 וולף־זליג אבי 30.10.2004 וולף־שלמה זאב
 עזריאל

6984 

 6919 גוהר אלי 20.10.2004 גוהר מייקל

 6343 רוזנטל יוסף 17.3.2004 רוזנטל שושנה

 1987 גרינוולד בשה 19.11.2003 גרינוולד משה

 גולדשטיין יוסף 29.12.2003 גולדשטיין רבקה
 שמואל

8902 

 7124 קליין מלכה 27.9.2004 קליין יעקב

 0771 מאירוביץ רייזה 9.1.2002 ריל אילנה

 4386 מיינזר דורים 25.1.2005 פישמן גואנה

 5166 כהן יצחק 4.4.1999 בהן רחל

 לוי רפאל אבא 21.1.2005 ברוך תקוה
 חי

1510 

 5328 רצברג דוד 24.8.2004 רצברג עופרה

 קריז׳נובסקי 2.12.2004 קריז׳נובסקי מרים
 פנחס

9451 

 4175 וילגה יעקב 4.11.2004 וילגה טטיאנה

 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשס״ה, 29.3.2005

 חאריך שם המבקש/ת
 שם המנוח/ה פטירה

 מסי
 תיק

 צחביראשוילי 23.10.2004 צאביאשוילי אתרי
 לילי

9485 

 2727 בהן יוסף 10.9.2004 בהן ז׳אק

 2137 וויס רבקה 22.11.2004 וויס אליעזר

 3747 גולדנברג אלה 28.10.2004 גינת צין

 1870 ברמן ג׳נט 7.3.1986 ספיר יצחק נתן

 0409 ברזילי שמעון 15.8.2004 ברזילי רחל

 5243 םגלוביץ ראיסה 21.6.2003 פיינברג איליה

 1022 כהן שולמית 30.8.2004 כהן אריה

ן אליהוא  4121 בניאן מרדכי 25.8.1982 בךאו

 4139 בניאן יפה 14.8.2003 בן־און אליהוא

 1600 סויפר פרצלה 3.10.2004 מרקו בתיה

 2154 קסטל לאה 17.4.2002 קסטל יחזקאל

 9576 צייטלין יתאל 17.2.1990 צייטלין יוסף

 2112 וייס לילי 18.8.2004 קרמר אברהם

 2139 גבאי שרה 7.3.2001 גבאי רונית

 4618 גרוסמן צבי 14.8.2004 ברגמן נאוה

 9523 לאון מנצי 26.8.2001 ליאון אגון

 8040 מלמד זכריה 11.11.2002 מלמד שמעיה

 0660 ענדא טובה 1.9.2004 ענדא אברהם אריה

 5847 פרויליך מרים 16.3.1989 פרויליך דוד

 6535 ברוקר מוריס 8.10.2002 ברוקר גיסי אליעזר

 5839 פרויליך יהודה 2.9.2004 פרויליך דוד

 9991 ביטון חנניה 16.8.2004 ביטון איוולין

 5911 מישרקי שלמה 27.11.2001 מישרקי מזל

 0597 ברויאר אליעזר 25.2.2004 ברויאר חנה

 5665 ויס נחום 14.7.1999 עמיאל אסתר

 4114 בן דיין פרלה 23.3.2002 בן דיין שלום שרלי

 ליבוביץ חנה 19.9.2004 שלוסברג חיים
 גינט

8271 

 0096 שריקי סימי 28.1.2005 שריקי דור

 3787 קוטלרםקיה חוה 3.1.2005 קוטלר לאה

 7297 רוזנבלו אלכנדר 11.9.1999 רוזנבלו אטן

 0289 סובר אלי 1.12.2004 סובר רחל

 2278 סיני ישראל 19.12.2004 סיני תמר

2188 



 בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

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

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

 2501 טל חיה מרגלית 7.3.1984 טל ציון

 בלויא מתלידה 13.12.2004 בלויא שלמה
 טילה

9019 

 0224 אטינגר דב 3.11.2002 אטינגר מרדכי

 6161 אטינגר חיה 25.1.2005 אטינגר מרדכי

 0089 סמט רבקה 19.9.2004 סמט זאב

 8525 פל ראיסה 13.9.2003 זויב מרינה

 שינפלד ישראל 25.12.2003 שיינפלד רבקה רחל
 שלמה

3473 

 7434 עטר חיים 26.8.2004 וילדנברג םילביה

 9511 עזר נגי 23.7.2004 ביאזי אראלה

 8124 ירושלמי דוד 1.8.2004 ירושלמי שרה

 7151 דיקשטיין מרים 18.9.2004 דיקשטיין משה

 0714 מאירוביץ אבא 20.11.1994 רילו אילנה

 קרוטובסקי 19.2.1996 קרוטובסקי אליהו
 יהודה

3119 

 6010 לוי כנם 5.9.2004 לביא משה

 0172 לוי יחזקאל 31.8.2004 לוי יהושע

 8373 ויסטוק צילה 10.9.2004 ויסטוק מנחם

 7423 כהן יפה 5.10.2004 כהן אילנה

 3658 סנדמן דני 12.10.2004 סנרמן יובל

 2845 זוננפלד יהודית 11.4.2003 זוננפלד אברהם

 4554 ורקר אסתר 9.8.2003 ורקד רחל

 דניאלי רינה 14.9.2004 דניאלי צבי
 אפרת

6163 

 5655 ישראלי מרים 24.10.2004 ישראלי גדעון

 4426 דדון מרדכי 10.4.1951 דדון נטלי

 1230 הס ישראל 26.9.2000 הס יוסף

 דנציגר פרל 6.6.1994 הרב קליין עמרם
 דבורה

5351 

 אלמקיים 3.9.2004 אלמקיים חנה
 רחמים

3850 

 6584 קמחי רחל 7.11.2004 כוכבי מזל

 0898 ויזל זאב 27.8.2004 ויזל אברהם חיים

 7142 בושרי סעדה 12.8.2004 בושרי זכריה

 2019 קופיבקר חוה 5.10.2004 קופיבקר אריה

 ב״ה באדר א׳ התשם״ה(6 במרס 2005)
 משה ביטון, המזכיר הראשי

 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשם״ה, 29.3.2005

 3527 אסרק סולטנה 4.10.2004 אשכנזי רחל

 3519 אסרק מנחם 23.3.1997 אשכנזי רחל

 בורינוביץ 6.1.200S בורינוביץ שאול
 ראובן

0763 

 0523 איםקיריק גויה 9.1.2005 שרה שמחה

 0515 איסקיריק משה 10.1.2002 שדה שמחה

 1087 כהן מעודד 7.9.2003 כהן מרדכי

 3922 מזרחי דיאנה 16.1.2005 אשד ורד

 2879 כהן ציונה 16.4.2004 כהן יצחק

 פלצ׳ר ויליאם
 בנימין

 6897 פלצ׳ר דניאל 27.11.2004

 4803 יוםוב גדליה 17.4.1993 יוםוב רוזה

 6175 גבאי פנינה 1.11.2004 גבאי חנינה

 1256 חרש שמואל 23.12.1995 חרש צבי

 3745 חרש לאה 11.1.2005 חרש צבי

 5466 קרטמן צבי 31.12.2003 קרטמן אסתר

 5103 היבלום פנינה 3.10.2004 היבלום חיים אייזיק

 9617 קורן אברהם 12.1.2005 קורן רות

 7573 פלד לאה 3.11.2004 פלד יעקב

 5438 ברוך אסתר 14.1.2005 ברוך ברכה בנבירה

 0918 קומר יעקב 4.12.2004 קומר רוני

 5617 קומר שרה 25.2.1994 קומר רוני

 מיוחס הרשקוביץ
 ירון

 0279 מיוחם אדוארד 1.1.2005

 1346 חייאבה נרביש 21.12.1993 נתנוב מישל

 1392 לוי שאול 23.12.2004 לוי חוה

 9138 ציפרשטין יצחק 25.1.2005 ציפרשטיין דורון

 גולדשטיין 26.1.2005 גולדשטיין יצחק
 אילעינה

3068 

 7640 רוזנר אליעזר 30.1.2005 ויסמן הדסה

 6735 כהן דבורה 17.6.2004 כהן אהרון

 2482 ורד צביה 11.1.2005 ורד שרית

 1085 לוריא שרגא 6.1.2005 לוריא אביגיל

 4830 בכר ויזה 15.10.2004 חרי־הרי רחל

2189 



 מס׳ תאריך שם המבקש/ת מם׳ תאריך שם המבקש/ת
 תיק שם המנוח/ה פטירה תיק שם המנוח/ה פטירה

 9745 בן־עזר תמר 5.9.2004 כרמון אורית 0983 תדזר משה 26.7.1995 תדז׳ר גבריאל

 9519 זלצר חדוה 12.7.2000 זלצר שמואל יוסף 0558 אשכנזי חנה 17.1.2005 משען פנינה

 פרידה 0341 אשכנזי גרשון 19.4.1997 משען פנינה

 6027 דוזלי עזרא 21.1.2005 דוזלי עומרי בן־שחר רינה
 4682 בן־שחר רינה 15.8.2004 בן שחר עמיקם

 6027 דוזלי עזרא

 1429 שקלרובםקי זאב 12.4.2000 בויטל יהודית 4672 פלד מריה 6.8.2004 אדיר שושנה שקלרובםקי זאב בויטל יהודית
 4672 פלד מריה

 בן־טוב־פאול 10.12.2004 בן־טוב דניאל 1437 שקלרובםקי 6.2.2005 בויטל יהודית
 בתיה־שרה

4356 

 הניה

 בן־טוב־פאול
 בתיה־שרה

 6986 אבםירה שרה 2.7.2004 לוי דניאלה שהם חיה
 5940 שהם חיה 2.1.2005 שהם אריק אהרן

 6986 אבםירה שרה 2.7.2004

 1926 פרייברג יעקב 17.12.2004 פרייברג רחמים צופף מגדלנה
 דקלה 6058 צופף מגדלנה 28.12.2004 צופף יוסף

 1926 פרייברג יעקב

 בן עמי אריאל בן עמי יובל 2442 בן עמי אריאל 28.1.2005 בן עמי יובל
 3673 מרחבקה 26.1.2005 הירש יפה

 שמואל 0242 מאיר גרשון 11.1.2005 מאיר דור

 7052 שטיין משה דוד 11.8.2004 שטיין אמנון 3155 פרידמן שרלוטה 1.2.2005 גורדון ציפי

 8372 לוריה זלדה 11.1.2005 לוריה דב 0471 גורדון יעקב 28.1.2005 גורדון יהודית

 6759 פינקלשטיין 17.1.2005 שטרנהיים ניצה 5711 פוקס יעקב 29.11.2002 פוקס לאה

 שושנה 0485 פיילופ 5.9.2004 פוירשטיין אגנטה

 7623 לוי ולנטינה 50.1.2005 שטח אטי אכתרינה

 2738 קפלן משה 10.5.2004 קסלמן מאיה 2105 נחום סופיה 8.7.1995 נחום יוסף

 0263 מכלוביץ 23.9.2003 מכלוביץ מאיר 0295 טייפל בלה 6.10.1985 טייפל יצחק

 שמואל 2523 טייפל צבי 8.1.2005 טייפל יצחק

 0271 מכלוביץ אלה 16.12.2004 מבלוביץ מאיר 0915 רז אברהם יוסף 5.4.2004 רז רבקה

 2647 צדוק מנחם 31.10.2004 צדוק שמחה 8271 הכהן רחמים 14.1.2005 הכהן אסתר

 שפיץ שלמה שפיץ אפרים 9576 קומרובםקי 28.12.2004 קומרובםקי מיכאיל 4888 שפיץ שלמה 27.12.1981 שפיץ אפרים
 אפים

 4896 שפיץ חנה 50.5.2001 שפיץ אפרים
 קומרובסקי מיכאיל

 שפיץ חנה שפיץ אפרים
 9626 קומרובסקי 19.1.2005 קומרובסקי מיכאיל

 אידה 6900 זבולון יעקב 12.8.1979 דוידוביץ עדנה

 9598 מוסברג סול־ 10.10.2004 מוםברג אברהם־ 2547 מקיטון נעמי 17.12.2003 גל מזרחי

 נורית צבי 5968 מנדיל יוסף 20.12.2004 מנדיל רות

 1731 כהן ויצמן 4.2.2005 כהן חנה 8662 פוקס ברל 26.1.2005 פוקס שרה

 8356 בן יוסף זכריה 23.2.2004 בן יוסף אורי 5070 גולדברג דבורה 12.1.2005 גולדברג יורם

 7823 מזרחי אברהם 10.1.2005 אגר רחל 4444 וינר אסתר 18.12.2004 וינר שמואל־יצחק

 1732 לוי משה 28.10.2004 לוי רחל 5462 בליזובםקי מרים 24.10.2001 בליזובםקי עודד

 5259 יעקבי יהודה 31.1.2005 יעקבי אהרן 0578 לוי מנחם 1.2.2005 לוי עליזה

 3007 טובי מזרחי 13.11.2004 ערוסי מרים 5242 שרון חביבה 9.7.2004 שרון אורנה

 דומיניץ לינדה
 אסתר

 5280 דומיניץ משה 22.11.2004 דומיניץ לינדה
 לוגשי רחל

 דומיניץ לינדה

 נחמיאס מזל
 5688 מזרחי אסתר 15.3.2004 לוגשי רחל

 0182 נחמיאס מזל 7.2.2005 נחמיאס דוד
 1500 לסרי גורגיט 31.12.2004 לסרי אלברט

 9105 נגרי שושנה 13.1.2005 ברוש רוית

 גבריאל סיניור גבריאל מרים
 0627 גויטע שרה 18.1.1997 גואטה אברהם

 7594 גבריאל סיניור 29.1.2005 גבריאל מרים

 חיון הרצל
 0619 גויטע חואחו 30.11.2004 גואטה אברהם

 5716 חיון פורטונה 13.12.2004 חיון הרצל
 תדג׳ר גבריאל

 חיון פורטונה חיון הרצל
 0991 תדזר ויקטוריה 1.2.2005 תדג׳ר גבריאל

 2190 ילקוט הפרסומים 5584, י״ח באדר ב׳ התשס״ה, 29.5.2005



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

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

 7567 בן דוד יהודית 2.12.2004 בן דוד עביה 1682 מרחב שמשון 27.6.2004 ברוך אהרון

 2018 גלבר סימון 6.2.2005 גלבר ינקו 5800 ברסלר יעקב 7.2.2005 ברסלר איתן

 2912 בגבג אהרן 15.7.2004 לוטן יעל דוד
 פחטרוב 5.2.2005 פחטרוב אליזבטה

 אלכסנדר
 סולם שמעון 7.2.2005 עריק יפית 1407

 חיי
9854 

 2274 סוגבי ויקטורי 25.8.2004 םוגאבי אלפרר 2800 נויפלד דב 17.9.2004 נויפלד סילביה 2274 סוגבי ויקטורי םוגאבי אלפרר 2800 נויפלד דב 17.9.2004 נויפלד סילביה
 ט״ו באדר א׳ התשס״ה(24 בפברואר 2005)

 4415 חסון שרה 26.12.2004 חסון מיכל חסון מיכל
 יצחק פרץ, המזכיר הראשי

 3159 חסון נסים 28.10.2000 חסון מיכל חסון מיכל

 2604 פלנבאום 7.2.2005 פלנבאום בן עיון בית הדין הרבני האזורי בחיפה

 שפרינצה הודעות

 1578 בן נעים ניסים 1.1.2004 בן נעים רחל להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 2069 שכטר שמחה 16.1.2005 קליין רעיה בקשות למתן צווי ירושה:

 5450 ארזוני צפורה 31.7.1988 ארזוני דוד מסי תאריך שם המבקש/ת
 תיק שם המנוח/ה פטירה ארזוני יצחק תיק שם המנוח/ה פטירה

 9417 ארזוני יצחק 19.3.1998 ארזוני דוד
 1939 יצחקי ויקי 5.12.2004 יעחקי יעחק 8006 וינוקור טובה 7.2.2005 וינוקורוב יעקב

 8796 וסרמןיעקב 18.2.2004 פינע׳ור חיה 1776 לניאדו לוסי 29.12.2004 לניאדו אלי וסרמןיעקב פינע׳ור חיה 1776 לניאדו לוסי 29.12.2004 לניאדו אלי
 6115 פודור ננדור 29.10.1995 פודור דוד אבוחניק אלגרה 6115 פודור ננדור 29.10.1995 פודור דוד

 9294 אבוחניק אלגרה 11.10.2004 אבוחניק ברוך
 7630 אקשטין מאיר 14.12.2003 אקשטין חדוה 2750 כץ יעקב 16.12.2004 כץ חנה

 גרין שולמית 15.1.2005 גרין ברמונה עביה
 סלמה

 גרין שולמית 3146 ביאלוםטוצקי 6.8.1998 ביאלוסטועקי 5899
 יפה שושנה אברהם מר סלמה

 4866 לוי שבתאי 19.12.2003 לוי יצחק מגלניק לב 4866 לוי שבתאי לוי יצחק 0921 מגלניק טובה 9.2.2005 מגלניק לב
 9237 שידליסקר חיה 25.11.2003 קמינר חנה 2544 שטין גרטה 20.12.2004 שטין יהודה
 5042 ראובן־ריבן 16.2.2005 נוביצקי אביבה 0638 נזרי יוסף 12.6.1991 נזרי אברהם ראובן־ריבן נוביצקי אביבה 0638 נזרי יוסף 12.6.1991 נזרי אברהם
 ברכה 0646 נזרי עזיזה 2.12.1998 נזרי אברהם

 9278 חיון יעקב 21.7.2004 היון לינה 6621 אוחנה שמעון 26.1.2005 אוחנה יורם

 קרופייבסקי ליליה 8749 פיטילון חנה 7.1.2005 מונהייט דאנה־ 9895 קרופייבסקי 30.1.2005 קרופייבסקי ליליה
 רבודה אלכסנדר

 1696 תעיזי 20.1.2005 תעיזי גאולה 4687 איצקוביץ עדה 21.1.2005 איצקוביץ נירה
 שאלתיאל

 4685 בן דוד חיה 17.12.2004 בן דוד חדוה
 שאלתיאל

 3317 שהרבני שפיקה 3.4.1994 שהרבני אורית חגג פנחס
 7207 חגג פנחס 22.6.1987 חג׳ג יוסף

 3317 שהרבני שפיקה 3.4.1994 שהרבני אורית

 1501 יאלונצקי שיה 22.9.2004 ילונצקי לב 7215 חג׳ג גריה 7.1.2005 חג׳ג יוסף

 0901 זמטקי חיה 16.2.2005 זמסקי דן 6391 אוסטרינםקי 16.1.1999 אוסטרינסקי גוטה

 1090 פרידלנד משה 16.4.2004 פרידלנד בלה שמחה

 9427 יגודייב תמרה 11.1.2005 יגודייב דוד 1935 זרת יהושע 17.11.2004 זרת לאה

 3984 ירחי יונה 24.12.2004 ירחי בילה 3335 רוגובסקי ו־גינה 14.1.2005 רוגובסקי שרה

 8777 גומבו בלה 17.4.2003 גומבו מאיר 3857 יוסף סמי 16.1.2005 יוסף לאה

 6595 פרוקופץ משה 23.1.2005 פרוקופץ בלומה 0229 מוסקוביץ 25.4.2004 מור מאיר
 פרוקופץ ולדימיר ביילה

 גונן ישראל

2.10.2000 

16.11.2004 

 פרקופץ טובה

 גרינשפן טובה

6819 

9627 

 ילקוט הפרסומים 5384, י׳׳ח באדר ב׳ התשם״ה, 29.3.2005 2191



 מס׳ תאריך שם המבקש/ת מסי תאריך שם המבקש/ת
 תיק שם המנוח/ה פטירה תיק שם המנוח/ה פטירה

 9315 דירי מבורך 7.1.200S דירי מאיר

 8472 לוזה סופיה 15.1.2005 ואסין ויקטוריה

 4717 שוץ ריבה 3.2.2005 מגן אליהו

 9504 שטורכן יצחק 28.9.2004 שטורכן אהרן

 0995 בן ברוך מרדכי 24.1.2005 בן ברוך אסתר

 י״ח באדר א׳ התשם״ה(27 בפברואר 2005)
 יצחק היקיגד, סגן המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בנתניה
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

 מם׳ תאריך שם המבקש/ת
 תיק שם המנוח/ה פטירה

 קלאוזנברג 7.1.2005 קלאוזנברג פאולה
 אריה

5176 

 0714 כהנים ראובן 16.7.1999 כהנים אפריים

 1974 קרפלם רחל 18.6.2003 קרפלם צבי

 4602 אטס שמעון 29.1.1992 אטם בן ציון

 7039 דהיב שפול 26.1.2005 נטיב יעל

 5718 אפריט ניםימ 14.10.2000 אפריאט ראובן

 5726 אפריט אידה 14.8.2002 אפריאט ראובן

 6020 לייזרוק אולגה 23.6.2002 לייזרוק טוביה

 6012 לייזרוק פישל 5.12.2004 לייזרוק טוביה

 רנטה פלווניק ג׳ני
 מר

 דנטה סמואל 24.4.2004
 פלווניק

9092 

 שליאן חיה 25.9.2004 שליאן זיו
 פנינה

8025 

 7856 שטימרמן אסתר 23.1.2005 שטימרמן סמיון

 7334 מור זכריה 19.2.2005 מור יונה

 4301 זינגר ישראל 16.1.2005 זינגר צביקה

 0146 אלחרר אבשלום 27.2.2005 אלחרר רחל

 3119 כלפון משה 5.3.2005 כלפון דוד בבור

 3678 חדד חסן 26.1.2005 חדד אליחי

 3059 לנגנם אמה 5.5.2003 קורדובר חנה

 5321 לנגנס יעקב 22.1.2005 קורדובר חנה

 2806 שאנן איטה 20.2.2005 שאנן חיים שלמה

 3867 אפרת משה 20.2.2005 אפרת פועה

 9742 שטרסר אברהם 18.12.2004 שטרסר יוכבד

 ילקוט הפרסומים 5384, י״ה באדר ב׳ התשס״ה, 29.3.2005

 אורגייבסקי 1.12.2004 אורגייבסקי ראובן
 מיליה

8880 

 7624 ארוש שמעון 10.7.2003 פליישמן ענת

 7438 גמביצקי גרשון 28.10.2004 דגן מרדכי

 2508 רזניק מאיר 10.2.2005 רזניק דורית

 5725 הרשקוביץ לופו 28.1.2005 אופק הרמן

 4481 בן דב נעמי 11.1.2005 בן רב יוסף

 0717 בן דב משה 6.2.2005 בן רב יוסף

 3533 בראונשטיין דוד 21.12.1995 בראונשטיין אלון

 2879 רוטפל שרה 31.1.2005 עוז זהבה

 7185 טפירו יעקב 30.1.2005 ויצמן אילנית

 5022 טוויל וקטוריה 23.12.2004 הרשקו יפה

 7863 פרוליך מרים פרוליך אדם

 3289 יקשין הירש 27.1.1996 יקשין זאב

ה 2.1.2005 אלבז יעקב ת י  6765 אלבז מ

 4558 פרוסנר אידה 26.10.2004 כהן שרה

 4127 מורד רחל 1.8.2004 מורד דני

 9347 אורינובסקי חנה 29.12.2004 אור אילן

 0577 ויינר לאה 3.1.2005 ויינר דבורה

 8300 ריכטר אסתר 13.1.2005 ריכטר יעקב אדגאר

 3744 יפרח צפורה 1.2.2005 יפרח יחיא

 9303 סלודש טובה 10.11.2003 סלודש שלמה

 6472 טרנטו אסתר 16.7.1990 הורוביץ ספירה

 שיפלדרין 8.1.2005 שושא רחל
 יהודית

3569 

 8077 גברילוב נסים 18.12.2004 גולן ולנטינה

 רפלוביץ מנחם 30.1.2005 רפלוביץ רחל
 שמואל

0540 

 4724 כהן זאנית 3.2.2005 אוחיון מרים

 4826 הרמן םילווה 30.1.2005 סלומון מיכאלה

 0871 אמירי רזיק 5.1.2005 אמירי דימונה

 1530 יעקובי צפורה 13.1.2005 יעקובי אילן

 7334 גורל יוסף 28.1.2005 גורל מגדלנה

 6912 ליב איםק יצחק 3.12.2004 ליב ארנה ביוריקה

 מגרלאשוילי 6.1.2005 מגרלאשוילי שלוה
 רחל

2855 

 8021 הרשקו זיםל 13.12.2004 חיות צפורה

 8799 עברי יהודית 12.6.2004 קראוז זהבה

2192 



 מם׳ מאריך שם המבקש/ת מס׳ תאריך שם המבקש/ת
 תיק שם המנוח/ה פטירה תיק שם המנוח/ה פטירה

 גורוחובםקי 11.2.2005 שרמן ולדימיר
 אלאונורה

1309 

 8315 מוסייב נורקה 16.7.1996 מוסייב ברכה

נץשרה 10.12.2004 גנץ נחמה  5419 ג

 6231 פרידל ולדימיר 20.1.2005 פרידל גרי

 3473 שכטר דבורה 2.10.2004 שכטר רונית

 המבורגר קרל 15.1.2005 המבורגר יששכר
 (אפרים)

3942 

 2796. שרעבי חנן 16.12.2004 שרעבי נעמי

 0973 בהן אברהם 9.1.2005 כהן יצחק

 7212 מסיקה אליהו 6.12.2004 מסיקה אברהם

 5069 הורוביץ פנחס 15.11.2004 לרנר זהבה

 1942 וים אברהם 19.1.2005 וים לאה

 9982 אלוני מרגלית 18.10.2004 אלוני אליהו

 5911 אחרוני ידידיה 14.8.2004 אופנהים זהבה

 0066 מועלם פרחה 13.1.2005 גולן אורי

 0058 מועלם שלמה 13.3.1988 גולן אורי

 9715 דאשט חיים 16.6.2004 דאשט רות

 8086 נעמני נחמה 4.1.2005 נעמני ציון

 8309 נורדן מרים 1.11.2003 נורדן חננאל

 3467 גורטובוי נדז׳דה 20.10.2004 שפרן אלכסיי

תר מנחם  5153 ורנד משה 31.12.2004 ו

 0016 ורנר יפה 11.8.2004 ותר מנחם

 9763 גיאט מוסה 27.1.2005 גיאת אליעזר

 0352 הוברמן טובה 16.1.2005 כהן אילה

 5884 ברגמן ישראל 18.1.2005 ברגמן אמנון

 9189 באייר ג׳אנה 12.1.2005 באייר ברונו

 םטרוז׳יצקי 15.9.2004 ז׳וחוביצקי פאינה
 סופיה

4790 

 שטיינשלייפר 16.1.2005 שטיינשלייפר ענבל
 נעם

3048 

 5464 קוגוקרו הרי 21.5.1997 קוגוקרו מריקה

 2445 שמעון מאיר 14.1.2005 פרידלנדר ברוריה

 8533 תמרה סעידה 22.11.2003 תמרה מתוק

 9529 מעטוף רבקה 23.12.2004 מעטוף אסתר

 כ״ב באדר א׳ התשס״ה(3 במרט 2005)
 משה הלוי, המזכיר הראשי

 בואהרון 18.1.2000 בוארון יוסף
 באבאני

4917 

 9295 ארדיטי מריה 4.2.2005 ארדיטי יוסי

 9287 ארדיטי אלברט 14.6.1993 ארדיטי יוסי

 3345 חיון ברוך 28.2.2005 חן מרים

 2740 פיורסקי דבי 17.5.1994 פיורטקי דרור

 5889 סרוסי חיים 16.1.2005 סרוסי אברהם

 9552 בותק רפאל 16.7.2001 בורוק פשה

 6345 תזמן אלכסנדר 23.3.2004 רוזמן אריקה

 0725 אסף לביא חדוה 16.2.2005 אסף דוד

 5696 רויטברג טמה 2.1.2005 כץ פניה

 4179 קמפה גניה 28.11.2004 לסט יהודית

 3854 דמרי שושנה 31.8.1994 מגיד גילה

 כ״ו באדר א׳ התשס״ה(7 במרס 2005)

 יהושע ישראל כ׳׳ץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת
 תאריך
 שם המנוח/ה פטירה

 מס׳
 תיק

 0640 מונטר אסתר 21.7.2004 מוגטר מיכאל ברק

 8331 מוםייב שיפרה 6.2.2005 מוםייב ברכה

 8453 חגאג ישראל 21.12.2004 חגאג אייל

 1062 אורפלי יוסף 28.1.1981 אורפלי אמר

 2163 נקר יוסף 25.5.1992 נקר רחל

 6112 טסה םעיד 27.2.2005 טסה יהודה

 7606 קליאן ויקטור 10.2.2005 קליאן איטה

 בינקין חיה שרה
 לודמי

 6067 בינקין אדוארד 27.12.2004

 0271 רוטמן פרידה 12.2.2005 רויטמן מדי

 3817 מלמן םילביה 18.1.2005 מלמן יוסף

 זהבה גיזלה
 ויינברגר

 5994 ויינברגר ישראל 29.1.2005

 3880 הייר סלי 11.2.2005 הויאר ברוריה

 3872 הייאר תיאודור 27.3.1991 הויאר ברוריה

׳ה, 29.3.2005 2193  ילקוט הפרסומים 5384, י׳׳ח באדר ב׳ התשם׳



 בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הרין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

 מם׳ תאריך שם המבקש/ת
 תיק שם המנוח/ה פטירה

 ג׳ באדר ב׳ התשס״ה(4 ו במרץ 2005)

 יצחק דהאן, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

 מס׳ תאריך שם המבקש/ת

 תיק שם המנוח/ה פטירה

 6254 פיירסטיין 5.2.2005 פיירסטיין שרה
 אוסקר

 9627 חיים יחיא 21.12.2004 חיים ברכה

 0531 גפני אפרים 26.1.2005 גפני ידידה

 5241 חימי מרים 19.10.1m חיימי שלמה

 2334 ביטון רחל 3.2.2005 מהבש פני

 5013 םילביציוס 30.1.2005 םילביציום אלה
 יוסף

 8124 זנו פרחה 5.12.2002 עוזיאלי צפורה

 8116 זנו יוסף 15.12.2004 עוזיאלי צפורה

 1414 ראפ משה 7.2.2005 רפ שרגא(פרדננד)

 7549 סלומי גנה 1.12.2004 סלומי דוד

 9743 לבל מרגרטה 20.2.2005 לבל צבי

 7276 וינברגר 14.11.2004 וינברגר אדיט
 שמואל

 3462 ובר פנינה 15.2.2005 אנגל שרה

 8308 כהן ראובן 13.2.2005 כהן אילן

 כ״ה באדר א׳ התשם״ה(6 במרס 2005)

 חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

 מם׳ תאריך שם המבקש/ת
 תיק שם המנוח/ה פטירה

 7784 רווח שמעון 8.11.2004 איבגי מאיה

 8917 אלחיאני אסתר 10.1.2005 אלחיאני אברהם

 3811 אלחיאני מאיר 10.8.1989 אלחיאני אברהם

 2120 חורי ליזה 27.11.2003 חורי ציון

 4922 משה מרים אברהם הרמן

 4914 משה יוסף 9.2.1997 אברהם הרמן

 2714 אדרי אברהם 23.2.2005 אדרי מורים משה

 57S4 אלפסי סימון 7.2.200S אלפסי מזל

 ב׳ באדר ב׳ התשם״ה(13 במרס 2005)

 שלמה דירי, המזכיר הראשי

 8644 מימון אסתר י״ד סיון ם״ב מימון יוסף

 2759 פיירמן לאוניד י״ב כסלו ס״ה פיירמן משה

 בננו יהודה ט״ז אב נ״ט סרוסי מרים
 ורוזליה

7889 

 0410 חדר מסעוד בייט שבט ם״ה חדד שלמה עמוס

 חבושה ויקטור י״א כסלו סייד חבושה יעקב
 ופרחה

4510 

 3703 רדון חיים כ״א סיון ס״ד דדון פרחה

 5650 שטרן דבורה כ״א שבט ם״ה שטרן נפתלי

 5937 קפלן יעקב כ״ו אלול ם״ר סגלוביץ אלנה

 6329 ברנפלר פני י״ט טבת ס״ה שניר שרה

 9725 כהן חםיבה כ״ד כסלו ס״ה כהן עוזי

 צפובםקי
 אלכסנדר

 צפובםקי כ״ט ניסן סייד
 גבריאלה

2408 

 ורשבסקי פולה
 פלינה

 3646 וורשבי יעקב א׳ חשון ס״ה

 יוםופוב כ״ד שבט ס״ד יוסופוב נדיה
 אליזבטה

5540 

 רוטשטיין כ׳ אלול נ״ט רוטשטיין קםראל
 פיליסיה

0108 

 קליפה זאן ט״ו כסלו ס״ה כליפה טרז
 פיאר

0612 

 4036 סרוםי במוס א׳ אייר סייד סרוסי רבקה

 רימרוב ויט־ כ״ד אלול סייד רימרוב איגור
 לינה

1384 

 7038 דהאן עליזה י׳ ניסן סייד חיות אסתר

 8875 קרס נינה כ״ב שבט ס״ה קרסנופולםקי אוה

 8818 קרם אברהם כ״ב שבט ס״ה קרסנופולסקי אוה

 7873 פייביש אריק ב׳ שבט ם״ה פייביש אירוינג

 ליבוביץ י״ב אדר א׳ ם״ה גרםים אדריאנה
 מרים

7861 

 8415 צור יצחק י״ז טבת ס״ה צור אסתר

 4293 שורץ דורון י״ז אדר א׳ ם־׳ה שורץ רבקה

 2194 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשם״ה, 29.3.2005

http://19.10.1m


 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

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

 6599 ביטון שלום 22.1.2005 ביטון תמי

 4463 טירי עופר 13.1.2005 טירי שושנה

 1427 הכהן רחל 8.11.2004 הכהן נתן

 6860 נפתלי אלישע 5.3.2004 נפתלי רבקה

 4247 חממי ציון 6.12.2004 חממי מזל

 6514 דמרי פרץ 26.1.2005 דמרי אסתר

 2018 לוגאסי יהודה 27.4.1989 לוגאסי זוהרה

 8708 אשרף שאול 18.5.2004 אשרף לדיסיה

 4123 עשור סולטנה 26.1.2005 עשור משה

 6960 פלוים יוסף 26.8.1992 פלוס רפאל

 1755 וולודצקי אברם 1.1.2005 וולוצקי משה

 6652 בלעיש סימון 3.2.2005 אביםרור מרטין

 6119 שלום שלום 30.1.2004 שלום לולו

 7857 קיאני 23.12.2002 קיאני משללה
 באזומציאן

 בייט באדר א׳ התשס׳יה(10 במרס 2005)
 אברהם פרץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי באריאל
 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

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

 5238 לוי לאה 4.2.2005 צ׳רניק גורג־אליעזר

 3953 גורדון סופיה 29.12.2004 גורדוןסמיון

 4704 בינדר ישעיה 29.1.2005 בינדרהניה

 ב״ז באדר א׳ התשס״ה(8 במרס 2005)

 צבי מוראד, המזכיר הראשי

2195 

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

 מם׳ תאריך שם המבקש/ת
 תיק שם המנוח/ה פטירה

 1173 קורנפלד שלמה 18.1.2005 קורנפלד שרה

 7286 בנגיאב ניסנחיי 7.1.2005 ארבוב מריה

 4512 סויסה יעקב 17.1.2003 חן אלישבע

 אפשטיין 27.11.1995 ארונוב אירינה
 דבוסיה

1388 

 1339 אפשטיין יענקל 20.8.2004 ארונוב אירינה

 1580 אוחיון סוזן 31.1.2005 חובב אורלי

 בטינשוילי 2.1.2005 בטינשוילי גרשון
 אסתר

4027 

 אמסלם הנרי 25.1.2005 אמסלם גרר אלי
 חיים

0968 

 5866 הרבון יהודה 3.2.2005 בבר מלבה

 5399 צנעני תמר 22.1.2004 שמעון תקווה

 5373 ערם חממה 20.4.2004 אברר מרים

 5365 ערם ישוע 11.8.1979 אברר מרים

 3150 קלמפרט בוריס 9.2.2005 קלמפרט אירינה

 6169 עזריה קמילה 14.6.2003 עזריה דוד

 9462 אביטבול משה 13.2.2005 אסייג מזל

 2228 בנלולו מרדכי 23.2.2005 בן לולו רחל

 7379 לפין מיכאל 19.10.1996 לפין ביילה

 קרטבצב 24.1.2005 בליקוייב לודמילה
 מרגריטה

8541 

 4582 פיינבוים לב 31.7.2004 אברבוך שורה

 9306 ברוך רשל 14.3.1995 גבריאל ברוך

 5725 צריקר יצחק 6.2.1997 צריקר רבקה

 ארטיומנקו 7.3.2002 ארטיומנקו ליליה
 םרגיי

2152 

 קאצובאשוילי 30.12.2003 קאצובאשוילי רעי
 איסק

8335 

 5710 בן חמו אליהו 25.12.2004 בן חמו אדי

 ד׳ באדר ב׳ התשס״ה(15 במרס 2005)

 ניסים אדרי, המזכיר הראשי

 ילקוט הפרסומים 5384, י״ה באדר ב׳ התשס״ה, 29.3.2005



 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2327/04

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

 ובענין פירוק חברת מיקרוקול בע״מ,

 והמבקש: ירון פוקץ׳, עיי ביב עו׳׳ד אורן שבת, מרח׳ אריה
 רגב 7, אזור התעשיה החדש, ת״ר 8725, נתניה 42504.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.12.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 30.5.2005 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 9.00 ביום

.24.5.2005 

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

 אורן שבת, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יטו

 תיק אזרחי 2349/04

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

 ובענין פירוק חברת טליתות זהר בע״מ, חי׳פ 51-083056-5,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד שרה מורובטי
 ואסתר אשכנזי, מרח׳ החלוצים 48, תל אביב.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 15.12.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 30.5.2005 בשעה 8.30.

 בל 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

 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 22.5.2005.

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

 שרה מותבלזי אסתר אשכנזי
 באות כוח המבקשים

 בקשות לפירוק תברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלימ

 תיק אזרחי 1039/04

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

 ובענין פירוק חברת שיווק תלפיות מילניום 2000 בע״מ,

 והמבקשים: שלמה בוהדנא ואחרים, ע״י ביב עו׳יד אהרן
 גבע, מרח׳ שמאי 12, ירושלים 91021, טל׳ 02-6232541, פקס

.02-6255039 

 נמסרת בזה הורעה, כי ביום 21.10.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 8.5.2005 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 9.00

 ביום 18.4.2005.

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

 אהרן גבע, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 2002/05

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

 ובענין פירוק היחידה לביטוח סוכנות לביטוח 2000 בעימ,
 ח״פ 51-289817-2,

 והמבקשים: זינה איבניצר ואחרים, ע״י ב״ב עו״ד רוית
 ארבל, מרח׳ המלאכה 3, תל אביב 67215.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 9.6.2005 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 הניל לא יאוחר מיום 2.6.2005.

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

 רוית ארבל, עויד
 באת כוח המבקשים

 2196 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשם־ה, 29.3.2005



 בבית המשפט המחוזי גתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 135/05 ו

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

 ובענין פירוק חברת אורנית הנדסת חשמל בע״מ, ח״פ
,51-310778-9 

 והמבקשים: דעייף סאאד ואחרים, עיי ביב עו״ד םאלח אבו
 עקל, ת״ד 159, כפר ערערה *3002, טלפקס 04-6351977.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.2.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

.19.4.2005 

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענק 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 18.00

 ביום 17.4.2005.

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

ו עקל, עויד  סאלח אג
 בא כוח המבקשים

 גבית המשפט המחוזי בתל־אביג-י&ו

 תיק אזרחי 1162/05

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

-  ובענק פירוק חברת מרכז רפואי שער העיר בע״מ, ח״פ 6
 352779-ו5, •

 והמבקשים: עופךי החברה, עיי ב״כ עו״ד גלעד בכר,
 ממגדל החשמונאים, ר|ף׳ החשמונאים 100, תל אביב 67133, טל׳

 03-5620050, פקס 03-5620080.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.2.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזמדת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 9.5.2005 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 הדק שלו, לאחר שימסור

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ־ל.

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

 גלעד בבר, עו״ד
 בא כוח המבקשים

פו י - ג י אג  גבית המשפט המחוזי גתל־

 תיק אזרחי 2376/04

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

 ובענק פירוק חברת גור גל בעימ, ח״פ 51-097621-0,

 והמבקשת: דורית סמנון, ע־י ב״כ עויד זהבית ברזילי, מרח׳
 אבן גבירול 55, תל אביב, טל׳ 03-6094162, פקס 03-6967238.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.12.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 9.6.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הניל לא יאוחר משעה 16.00

 ביום 31.5.2005.

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

 זהבית ברזילי, עו״ד
 באת כוח המבקשת

יפו  גבית המשפט המחוזי גתל־אביב-

 תיק אזרחי 1020/05

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

 ובענק פירוק חברת מגדלי פאר בע״מ, מס׳ חברה
,5511682892 

 והמבקש: עודד דהאן, ע״י ב״כ עו״ד אורי גבאי, מרח׳
 ז׳בוטינסקי 55, רמת גן 52511, פקס 03-6133319.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדק ביום

 8.6.2005 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 שימטור

 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.18.5.2005 

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

 אורי גבאי, עו״ר
 בא כוח המבקש

 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשם״ה, 29.3.2005 2197



 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1253/05

 בענין פקודת החברות ]מסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת גת ח.י.ל. חברה לפרסום ושילוט בע״מ,

 והמבקש: אריה בן חיים, ע״י ב״כ עו״ד אריאל פופר, מרח׳
 הבונים 2, רמת גן 52522, טל׳ 03-5751789, פקס 03-5851768.

 נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט
 המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 16.6.2005

 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה לתמוך
 במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמעעות 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 משבעה ימים לפני

 מועד הדיון.

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

 אריאל פוטר, עו׳׳ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 5384/04

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

 ובענין פירוק חברת הכל בו יפים בע״מ, ח״פ 51-307165-4,
 משד׳ לכיש 33, קרית גת 8200,

 והמבקשות: אושרת דרורי, גלית ואקגין, לאה דניאלוב,
/או דוד צייפרוט, מרח׳  ושרה בר אל, ע״י ב״כ עו״ד חגי פישר ו
 החשמונאים 90, ת*ד 51921, תל אביב 67133, טל׳ 03-5624797,

 פקס 03-5613035.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.12.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 15.5.2005 בשעה 9.30.

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

 למבקשות הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 1.5.2005.

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

 חגי פישר, עו׳׳ד
 בא כוח המבקשות

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1226/05

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

 ובענין פירוק חברת בייפאם מערכות (1999) בע״מ, ח־פ
,51-280279-4 

 והמבקש: בנק הפועלים בע״מ, ע״י ב״כ ער׳ד שמואל אור,
 ממשרד בויאר, זרנקין, רויזן ושות׳, מרח׳ קפלן 2, תל אביב

 64734, טלי 03-6910022, פקס 03-6910044.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.2.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 30.5.2005 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

.15.5.2005 

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

 שמואל אוד, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1180/05

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

 ובענין פירוק חברת גלינה חברה טובה בע״מ,

 והמבקשת: קלרה קירז׳נר, ע״י ב״כ עו״ד דוד מימון, מחי
 כיכר העצמאות 7/14, ת״ד 1700, נתניה, טלי 09-8629592, פקט

.09-8329166 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 14.2.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 2.5.2005 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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30

 ביום 1.5.2005.

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

 דוד מימון, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 2198 ילקוט הפרסומים 5384, יידו באדר ב׳ התשם״ה, 29.3.2005



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

 מעון דוד בע״מ
 (דרפ 51-001881-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 538 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 26.5.2005, בשעה 10.00, במשרדי עו״ד ליאור גרו,
 רה׳ דיזנגוף 205, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
 המראה כיעד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט ביעד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ליאור גרו, עו״ד שי עקרבי, ער־ ד

ם י ק ר פ  מ

 גולדהירש אחזקות בעימ
 (ח״פ 51-286589-0)

 (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 30.3.2005, בשעה 15.00, או בתוך 30 ימים מיום
 פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, במשרדי המפרק.
 דחי היצירה 12, אזור התעשיה, רעננה, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 עופר גולדהירש, מפרק

 י.מ.י גולדהירש אחזקות בע״מ
 (ודפ 51-286591-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על בינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 30.3.2005, בשעה 15.00, או בתוך 30 ימים מיום
 פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, במשרדי המפרק,
 רח׳ היצירה 12, אזור התעשיה, רעננה, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 עופר גולדהירש, מפרק

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 6001/05

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

 ובענק פירוק חברת ת.א.מ. אילת בע״מ, ח״פ 51-088554-4,

 והמבקש: עופר מזוז, עיי ב״ב עו״ד אופיר מילר, מבית הדקל,
 קומה 2, ת״ד 350, אילת, טל׳ 08-6341116, פקס 08-6342626.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 15.6.2005 בשעה 9.00.

 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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה

 לפני מועד הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 אופיר מילר, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 6024/05

 בענק פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג~1983,

 ובענין פירוק חברת הוד עין גיל בע״מ, ח״פ 51-225898-9,

 והמבקשת: תדמיר אגודה חקלאית שיתופית בע״מ, עיי
 ב*כ עו״ד י׳ בר הלל, מרח׳ הרב קוק 8, ירושלים 94226.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברין ביום

 17.5.2005 בשעה 13.00.

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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

 עבודה לפני מועד הדיון עד השעה 12.00.

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

 יששכר בר הלל, עויד
 בא כוח המבקשת

 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשס׳־ה, 29.3.2005 2199



 סלקטרון בע״מ
 (דו״פ 51-073612-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321») לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1985, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 3.3.2003, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה רון, מרח׳

 האירים 6, קיראון, 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.

 אדיה רון
 יושב ראש האסיפה

 מתום שרותי בח-אדם בע״מ
 (ח״פ 51-258478-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳יל, שנועדה ונתכנסה ביום 28.2.2005, לאחר שכל
 בעלי המניות ויתרו כדין על זכותם לקבלת הודעה מוקדמת
 בדבר כינוס האסיפה, נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון

 ולמנות את צבי קרייזמן, ת״ז 69495323, למפרק החברה.

 עבי קרייזמן, מפרק

 אופטים אנליזה ומיטוב בע״מ
 (ח״פ 51-179503-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  [נוסח חדש], התשנדג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 27.2.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי ברגר, מרח׳

 פינסקר 11, רחובות, 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.

 מרדכי ברגר, מפרק

 א. בר לב אחזקות בע״מ
 (ח״פ 51-263688-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ׳יג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום וי, 10.6.2005 במשרדי החברה, מושב גן השומרון,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 אמנון בר לב, מפרק

 מתן רום סימנים בע״מ
 (ז־1״פ 51-284154-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1985, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 6.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתן רמות, מרח׳

 החורשה 4, עומר, 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.
 רמות מתן

 יושב ראש האסיפה

 שבן יבוא ויצוא בע״מ
 (ח״פ 51-064641-7)

 (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 3.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה שבתאי,

 מרח׳ החשמונאים 99, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש אח
 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.

 אריה שבתאי
 יושב ראש האסיפה
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 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של
 בנימין רותם, ת״ז 000635803, מרח׳ חיים לבנון 89, תל אביב,
 למפרק החברה ולהקנות לו את בל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 בנימין רותם, מפרק

 הרן מהנדסים 1992 בע׳׳מ
 (ח״פ 31-174961-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הורעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 7.3.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 1.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של
 בנימין רותם, ת״ז 000635805, מרח׳ חיים לבנון 89, תל אביב,
 למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 בנימין רותם, מפרק

 תרן שתתי הנדסה ובנין בע״מ
 (ח״פ 51-064125-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 8.3.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 16.2.2005 תצהיר יבולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של
 בנימין רותם, ח״ז 000635805, מרח׳ חיים לבנון 89, תל אביב,
 למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות באמור.

 בנימין רותם, מפרק

 רפאל אדר יעוץ רפואי בע״מ
 (ח״פ 51-330227-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 7.3.2005, לאחר שמנהלי

 קום שכטר יהלומים בע״מ
 (ח״פ 51-164775-2)

 (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 22.2.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מנחם לבן,

 מרח׳ עמינדב 17, תל אביב, למפרק החברה.

 מנחנו לבן, עו״ד, מפרק

 מולירום בע״מ
 (ח׳׳פ 51-331855-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 (נוסח תרש], התשמ־ג-983ו, בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 7.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה ולידו, ת״ז

 000489153, מרח׳ אבן ישראל 3, ירושלים, 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.

 משה ולירו, מפרק

 קונדיטוריה דליה בע״מ
 (ודפ 51-313815-6)

 (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 7.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי מן, ת״ז

 051928570, מרח׳ שפרינצק 7, חולון, 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.

 עבי מן, מפרק

 מעבדות פרוטק בע״מ
 (ח״פ 51-093458-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 7.3.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 1.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
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 החברה הגישו ביום 1.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקרמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של יוסף נקאש, ת״ז 058883455, מרח׳ אהרונםון 7, תל אביב,
 למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 יוסף נקאש, מפרק

 יוני תעשיות טכסטיל בע״מ
 (רדפ 51-272118-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 7.3.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 15.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של יוסף נקאש, ת״ז 058883455, מרח׳ אהרונסון 7, תל אביב,
 למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 יוסף נקאש, מפרק

 מעושני מהדרין בע״מ
 (ח״פ 51-248339-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 8.3.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 16.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של
 רפאל עמויוף, ת׳׳ז 000650796, מרח׳ חזקיהו המלך 25, הרצליה,
 למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 רפאל עמויוף, מפרק

 פריאל השקעות - ניהול תיקי השקעות בע״מ
 (ח״פ 51-252254-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 8.3.2005, לאחר שמנהלי

 החברה הגישו ביום 24.1.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הורעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של רפאל אדר, ת״ז 007712219, מרח׳ הרב אשי 8, תל אביב,
 למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 רפאל אדר, מפרק

 א.נ.ש. חברה להחזקות נכסים והשקעות שרותים
 ושמירה בע״מ

 (ח״פ 51-099899-0)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 7.3.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 15.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאתר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של יעקב גנצירםקי, ת־ז 008133324, ממושב גינתון, בית 220.
 למפרק החברה ולהקנות לו את בל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסבם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 יעקב גנצ׳דסקי, מפרק

 זאפ-טראפ(ישראל) בע״מ
 (ח״פ 51-257716-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ץ  נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה בדין ביום 7.3.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 16.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.
 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של
 רב מאיר גלר, ת״ז 50576420, מרח׳ דניאל פריש 6, תל אביב,
 למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.
 רב מאיד גלד, מפרק

 התחדשות 69 (1997) בע׳׳מ
 (ח״פ 51-244769-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ץ  נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 7.3.2005, לאחר שמנהלי
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 י. ברוך ושות׳ בע״מ
 (ודפ 51-149604-4)

 (בפירוק מרצו!)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 8.5.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 16.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.
 ההחלטות הן ברבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של ברוך יחזקאל, ת״ז 53885872, מרח׳ משואה 1, רמת אפעל,
 למפרק החברה ולהקנות לו את בל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 ברוך יחזקאל, מפרק

 א.ח. שלמה בהן בע״מ
 (ח״פ 528748-2- 51)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳׳ל, שנתכנסה כדין ביום 8.5.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 16.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 521 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.
 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של שלמה כהן, ת״ז 055929228, מרח׳ חיים ולדו 32, ירושלים,
 למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסבם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 שלמה כהן, מפרק

 נדל״ן ביטוחים - סוכנות לביטוח(2003) בע״מ
 (ח״פ 51-356946-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הורעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של הדוברה הנ׳׳ל, שנתכנסה בדין ביום 8.5.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 15.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 521 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.
 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של שלמה כהן, ת״ז 055929228, מרח׳ חיים ולרו 52, ירושלים,
 למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות באמור.
 שלמה בהן, מפרק

 החברה הגישו ביום 16.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של ישראל פרים, ת*ז 51558427, מרח׳ ארלוזורוב וו, גבעתיים,
 למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 ישראל פריט, מפרק

 בנתאר חב׳ להשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-045505-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 8.3.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 16.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של בנימין בנימיני, ת״ז 002448793, מרח׳ טבנקין 20, בת ים,
 למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
 במהלך הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך

 הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 בנימין בנימיני, מפרק

 ארמטק בע״מ
 (ודפ 51-140594-6)

 (בפירוק מרצון)
 ה1דעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 8.3.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 15.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויחרו על
 הצורך בקבלת הורעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו התלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינוים
 של אסף פרג׳, ת״ז 13514856, מרח׳ לוטוס 15, נם ציונה, אריה
 רם, ת״ז 22312870, מרח׳ שפטל 18, ראשון לציון, !אליעזר שריר,
 ת״ז 07517741, מרח׳ שלום אש 13, תל אביב, למפרקי החברה
 ולהקנות להם את כל הסמכויות של מנהל החברה במהלך
 הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך הדרושים

 למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 אסף פרג׳ אריה רם אליעזר שריר

ם י ק ר פ  מ
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 י מ שרות ממוכן להנהלת חשבונות בע׳׳מ
 (ח״9 51-054368-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 15.2.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מדלן אנטונט
 רות מסטריז, ת״ז 064220122, מרח׳ פנים מאירות 6, ירושלים,

 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 הניל.

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

 מדלן מסטריז, מפרקת

 כיוון עסקי בע״מ
 (ח־פ 51-225957-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-985ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 2.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד תמיר ארוש,
 עו׳׳ד ניר קול וער־ ר מארוש-קול, מרח׳ משכית 22, ת״ד 12102,

 הרצליה פיתוח 46733, למפרקי החברה.

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

 הודעה זו למען המפרקים הנ״ל.

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

 תמיר אדוש, עו״ד ניד קול, ער׳ד

ם י ק ר פ  מ

 עטרה תעשיות מהדרין(2000) בע״מ
 (ח״פ 51-299391-6)

 (בפירוק מרצון)
 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 3.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יואב
 אבולעפיה, מרח׳ אגריפס 42, מרכז כלל החדש, ירושלים 94301,

 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 הג׳׳ל.

 גושה או ארס אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
 המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

 יואב אבולעפיה, רו״ח, מפרק

 ילקוט הפרסומים 5384, י״ח באדר ב׳ התשם״ה, 29.3.2005

 יהודית בהן השקעות בע״מ
 (ח׳׳פ 51-286879-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקות

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 8.3.2005, לאתר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 15.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינוין של
 אסתר כהן, ת״ז 00273391, מרח׳ יוסף חיים 5, ירושלים, ויהודית
 כהן, ת״ז 057167686, מרח׳ מנחם 4, ירושלים, למפרקות החברה
 ולהקנות להן את כל הסמכויות של מנהל החברה במהלך
 הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך הדרושים

 למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 אסתר כהן יהודית כהן

ת ו ק ר פ  מ

 ד.פ. ראיית חשבון חשבונאות ומיםימ בע״מ
 (ח׳׳פ 51-263982-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ׳יל, שנתכנסה כדין ביום 8.3.2005, לאחר שמנהלי
 החברה הגישו ביום 16.2.2005 תצהיר יכולת פירעון על פי
 סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
 הצורך בקבלת הודעה מוקרמת של 21 ימים, נתקבלו החלטות

 מיוחדות.

 ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של
 דוד פרנקל, ת״ז 52155801, מרח׳ שאולזון 48, ירושלים, למפרק
 החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה במהלך
 הפירוק, ולצורך כך לחתום על כל הסכם, שטר ומסמך הדרושים

 למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

 דוד פרנקל, מפרק

 קיי קייטרינג - שרותי מזון(1988) בע״מ
 (ח״פ 51-129367-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
ץ  [נוסה חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 9.12.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו־ד מנחם

 יזרעאל, מרח׳ הלל 5, ירושלים, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הגיל 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.
 מנחם יזרעאל, עו״ד, מפרק
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 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 25.1.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה קאלו, תיז

 »0249288, למפרק החברה.

 משה קאלו, רו״ח, מפרק

 מגרשים על יד הרכבת בע״מ
 (ודפ 51-009143-2)

 (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 28.2.2005, נתקבלה
 החלטה, פה אחד, לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
 אהוד אליצור, מרח׳ מקוזז ישראל 5, 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 הניל.

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

 אהוד אליצור, עויד, מפרק

 מרחב ניהול בהי קולנוע בע־מ
 (בפירוק מרצון)

 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 14.2.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב מרחב,

 מגבעת שפירא 12, מיקוד 42912, למפרק ההברה.

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

 הודעה זו למען המפרק הניל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
 המועד הניל - לא ייענה.

 יעקב מרחב, מפרק

 יורום בע״מ
 (ח״פ 51-305080-7)

 (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 7.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עויד אהד הר־לב,
 ת״ז 027463371, מרח׳ מונטיפיורי 46, תל אביב 65201, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות ננד החברה הגיל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

 עטרה מהדרין בע׳׳מ
 (ודפ 51-299391-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת התברות
 [נוסח חדש], התשמיג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 3.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יואב
 אבולעפיה, מרח׳ אגריפס 42, מרכז כלל החדש, ירושלים 94301,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הניל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הניל.

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

 יואב אבולעפיה, רדח, מפרק

 מ.ם. מישורי יועצים בע״מ
 (ודפ 51-129133-8)

 (בפירוק מרצון)
 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 6.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה מישורי, אצל
 מ.ס. מישורי יועצים בע״מ, רח׳ רקפות 6, אבן יהודה, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הניל 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.

 משה מישורי, מפרק

 אורם אםביםי ונצ׳רס(ישראל) בע׳׳מ
 (ח״פ 51-294476-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הניל, שנועדה ונתכנסה ביום 25.1.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה קאלו, תיז

 024928863, למפרק החברה.

 משה קאלו, רוי׳ח, מפרק

בע״מ  אלדראן
 (חיפ 51-281366-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
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 נ.ב.פ. השקעות בע״מ
 (ת״פ 51-216857-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת ב!ה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 6.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רמי לנדא,
 מרח׳ דיזנגוף 50, מגדל על, קומה 22, 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.

 רמי לנדא, עו׳׳ד, מפרק

 נועה טכנולוגיות זיהוי בע״מ
 (ח״פ 51-270195-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 17.2.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דור אברהמוביץ,
 ת״ז 000017855, ממשרד עו״ד יוסיפוף כהן ושות׳, רח׳ ויםוצקי 6,

 תל אביב 62338, 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.

 אתי קורן, עו׳׳ד
 באת כוח מפרק החברה

 קונטרון ישראל בע״מ
 (ח״פ 51-354515-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  (נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מז המנ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 28.2.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טדי קרטנשטיין,

 ת״ז 68800812, מרח׳ גזית 3, תל אביב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו למען המפרק הנ׳׳ל.

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

 טדי קרטנשטיין, מפרק

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

 אהד הר לב, עו״ד, מפרק

 פ. רחמוט שרותי ייעוץ בע״מ
 (ח״פ 51-330176-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
ץ  ]נוסח חדש], התשנדג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 6.3.2005, לאחר שכל
 החברים הזכאים להשתתף ולהצביע באותה ישיבה הסכימו
 לכינוס האסיפה, על אף שקיבלו הודעה קצרה מ־ 21 יום לפני
 מועד כינוסה, נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את פליקס רחמוט, ת״ז 013190434, מרח׳ נוה יעקב 8, רמת גן,

 למפרק החברה.

 פליקם רחמוט, מפרק

 גולד-ליין תכשיטים בע״מ
 (ח״פ 51-245197-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום כיו באדר א׳ התשס״ה
 (7.3.2005), נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 משה אלבז, ת״ז 069560498, מרח׳ הגומא 4/2, גילה, ירושלים,

 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.
 משה אלבז, מפרק

 ל.א. היי טק מחשבים ותובנה בע״מ
 (דדפ 283190-0-ז5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 4.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילה קונפינו, ת׳׳ז

 058407701, מרח׳ סוקולוב 48, רמת השרון, למפרקת החברה.

 גילה קונפינו, עו״ד, מפרקת
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 רובינשטיין את רובינשטיין סוכנות לביטוח בע׳׳מ
 (ח״פ 51-063442-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-ג198, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 22.2.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים רובינשטיין,

 מרח׳ פרישמן 75, 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.

 אפרים רובינשטיין, מפרק

 די.אם. גדייפ בע״נו
 (ח״פ 51-303884-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הניל, שנועדה ונתכנסה ביום 10.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזריאל קדים,

 מרח׳ הגביש 4א, אזור תעשיה חדש, נתניה, 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.

 עזריאל קדים, מפרק

 אי.איי.אם. סוללות בע״מ
 (ח״פ 51-278998-3)

 (בפירוק מרצון)

 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 10.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזריאל קדים,

 מרח׳ הגביש 4א, אזור תעשיה חדש, נתניה, 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.
 עזריאל קדים, מפרק

 בראוזון בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 5.7.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר עירן, מרח׳

 קשאני 3, תל אביב 69499, 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.

 אשר עידן, מפרק

 פיתוח בזק בע״מ
 (ח״פ 51-099078-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
ץ  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 23.2.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון בן גל, ת״ז

 58075474, מרח׳ אבן גבירול 61, תל אביב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

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

 אלון בן גל, מפרק

 ויזיבל ג׳נטיקס ישראל בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשכדג~1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 5.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מנחם

 טולצ׳ינסקי, מדרך אבא הלל 14, רמת גן, למפרק החברה.

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

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

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

 מנחם טולצ׳ינםקי, עו״ד, מפרק
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 גוש 6635 מסי 1030 בע״מ
(51-036959-8 3"11) 

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 0321» לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳־ל, שנועדה ונתכנסה ביום 27.2.2005, לאחר ויתור
 של הצורך במתן הודעה מוקדמת של 21 יום, נתקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עמום קונפורטי, מרח׳

 אחד העם 9, תל אביב 61296, 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.

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

 עמוס קונפודטי, עו־ד, מפרק

 עזקד בע״מ
 (ח׳׳פ 252084-2- 51)

 (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 10.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזריאל קדים,

 מרח׳ הגביש 4א, אזור תעשיה חדש, נתניה, 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 הניל - לא ייענה.

 עזדיאל קדים, מפרק

 העמותה לידידות ישראל בלגיה ירושלים
 (ע״ר 58-001832-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית של העמותה הנ״ל,
 שנועדה ונתכנסה ביום 1.12.2004, נתקבלה החלטה לפרק את
 העמותה מרצון ולמנות את ציפי פרנםין בן צבי, מרח־ אברהם

 שרון 7, ירושלים, למפרקת העמותה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה 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.

 ציפי פרנסין בן צבי, מפרקת

 הלאה - הקרן לאיכות הסביבה
 (עייר 58-030007-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמותות, כי
 באסיפה כללית של העמותה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום
 15.2.2005, נתקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות
 את ברננדה פליקשטיין, מרח׳ החרמש 24, ת״ד 25208, חיפה

 31250, למפרקת העמותה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה 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.

 ברננדה פליקשטיין, מפרקת

 לאקי לו ק בע״מ
 (ח״פ 51-223256-2)

 (בפירוק מרצון)

 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 10.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזריאל קדים,

 מרח׳ הגביש 4א, אזור תעשיה חדש, נתניה, 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.

 עזריאל קדים, מפרק

 מסקום מערכות מידע בע״מ
 (ח״פ 51-276027-3)

 (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 10.3.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזריאל קדים,

 מרח׳ הגביש 4א, אזור תעשיה חדש, נתניה, 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׳יל - לא ייענה.
 עזריאל קדים, מפרק
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