
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
ני 2005 ו ן התשס׳׳ה 5403 8 בי ו  א׳ בסי

ד ו מ  ע

ד ר ש ל מ כה ש רך תמי  תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצו

י חוק ר לפ בו ת צי סדו ת והספורט במו  החינוך התרבו

ב 905ן דות התקצי  יסו

לי 2906 ן הפלי י  הסמכה לפי חוק סדר הד

ישה טה, ענ ער(שפי ו וער לפי חוק הנ פטת נ י שו ו נ  מי

י טיפול) 2906 דרכ  ו

י נ י י רשמת לפי חוק בית המשפט לענ ו נ דעה על מי  הו

 משפחה 2906

ים ן לפי חוק ההגבלי לי נופו  הכרזה בדבר קיום מו

 העסקיים 2906

נצרת) 2906 נה( ו עדת ערר לארנ י ו ו נ דעה על מי  הו

כרת בתיה) 2907 מז נה( ו נ י מנהל אר ו נ דעה על מי  הו

2907 . ן ן לפי חוק המקרקעי דעה על בקשה לרישום ראשו  הו

ר 2907 בו שת קרקעות לצרכי צי כי ת בדבר ר דעו  הו

ן והבניה 2917 ו ת לפי חוק התכנ עו ד  הו

ת 2939 ו ת מו דעה לפי חוק הצהרו  הו

י בית המשפט 2939 ד ל י ת לפירוק חברות ע  בקשו

ר 2952 ו ב י ת מאת הצ עו ד  הו

ת  תיקון טעו

ד ו מ  ע

ב חירום לפי חוק־יסוד: הממשלה 2902 צ  הכרזה על מ

א לפי חוק בתי משפט 2902 שי י נ ו נ דעה על מי  הו

ר 2902 א לפי החוק האמו שי י סגן נ ו נ דעה על מי  הו

ני משפחה 2902 פטים לבית המשפט לעני י שו ו נ  מי

ת ת מוסמכת לפי חוק עזרה משפטי ו ש לת סמכות ר  אצי

ות 2902 נ י ן מד  בי

ת לפי פקודת מם והכנסה 2902 רי בו ר מטרה צי שו  אי

תי הסעד 2903 רו ת ערר לפי חוק שי עדו ו י חברות בו ו נ  מי

ם 2903 לדי ץ י ו מ י דת סעד לפי חוק א  הסמכת פקי

ל והשגחה).... 2903 פו טי ) ער ו דות סעד לפי חוק הנ י פקי ו נ  מי

דת המבחן 2903 גרים לפי פקו נות מבחן למבו י קצי נו  מי

ני ן בעני י די ר ד ס ) ד ע ס דת סעד לפי חוק ה י פקי נו י מי ו נ  שי
פש ונעדרים) 2903 לי נ  קטינים, חו

ת למחקר ולפיתוח מי עצה הלאו י המו ו נ דעה על מי  הו

 אזרחי 2903

ות 2904 נהלי ת המי רו י מפקחים לפי חוק העבי ו נ  מי

ן הפיקוח על דה לפי חוק ארגו ו י והםמכת מפקח עב נו  מי
דה 2904  העבו

ר 2905  הטלת פיקוח לפי החוק האמו



 השם מם׳ זהות

067414854 
054591151 
055473847 
057955775 
059674903 

רה  חני שי
ני רה אשקלו  אבי

ץ  איתי כ
ן  אםפרנצה אלו

יצמן י ו  צב

ן בבית משפט לעניני ו ל בית משפט שלום, לד פטים ש  שו
ר התשם״ה(19 במאי 2005). י ום י׳ באי  משפחה, החל בי

ר התשס׳׳ה(19 במאי 2005) י  י׳ באי
 (חמ 3-2666)

פי לבני  צי
ם  שרת המשפטי

ת מוסמכת ו ש לת סמבות ר  אעי
נות, התשנ״ח-1998 ת בין מדי  לפי חוק עזרה משפטי

ן ת בי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ג) לחוק עזרה משפטי
ר ש נות, התשנ״ח-1998' (להלן - החוק), ובהסכמת ה  מדי
שראל דים במשטרת י צלת לבעלי התפקי  לביטחון הפנים, אני או
ת מוסמכת לפי החוק, ותי כרשו י  המפורטים להלן את םמכו
נה אחרת (להלן - בקשה) ת ממדי  לקבל בקשה לעזרה משפטי
לה שלפי החוק ת לגביה כל פעו לעשו לתת לגביה כל החלטה ו  ו
ת ת, למעט הסמכו ת המוסמכת לתת או לעשו ת הרשו  רשאי

 לסרב לבקשה:

ל משטרת ישראל: ו) המפקח הכללי ש ) 

ל משטרת ן ש עי י ד מו ן באגף לחקירות ו עי די ש חטיבת המו א  (2) ר
 ישראל;

ן עי י ד וחדים בחטיבת המו דים מי ש המחלקה לתפקי א  (3) ר
ל משטרת ישראל. ן ש עי י ד מו ף לחקירות ו  שבאג

ת מוסמכת מיום ב״ו ות רשו י ת סמכו ל י צ  פסקה(3) בכתב א
ל 1999)' ־ בטלה. י  בניסן התשנ״ט(12 באפר

ר התשס׳׳ה(26 במאי 2005) י  י״ז באי
 (חמ 3-2933)

י  ציפי לבנ
ם ת המשפטי ר  ש

 1 סייח התשנ״ח, עמ׳ 356.

 2 י״פ התשני׳ט, עמ׳ 2868.

רית בו ר מטרה צי שו  אי
 לפי פקודת מס הכנסה

ף  בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״מטרה ציבורית׳׳ שבסעי
דום ת למען קי לו ר שפעי ש א  9(2) לפקודת מס הכנסה׳, אני מ
ר בו ת צי סדו שראל ומינהל תקין במו  וטיפוח מגזר ההתנדבות בי

א ״מטרה ציבורית״.  הי

 כ״ד בניסן התשם״ה(3 במאי 2005)
 (חמ 3-91)

ן נתניהו  בנימי
צר ר האו  ש

 הכרזה על מזנב חירום
 לפי חוק־יסור: הממשלה

ת ע צ על פי ה , ו  בהתאם לסעיף 38 לחוק־יסוד: הממשלה׳
ר י ום שני, כ״א באי בתה בי שי זה הכנסת בי  הממשלה, הברי
ום ב חירום לשנה נוספת, מי צ  התשם״ה (30 במאי 2005), על מ
ד יום י״ז בסיון התשם״ו ע וני 2005), ו  ז׳ בםיון התשם״ה (24 בי

 (13 ביוני 2006).

ר התשם״ה(30 במאי 2005) י  ב״א באי
 (חמ 3-2794)

ן בלי ) רי י ב ו ר ) ן ב  ראו
ש הכנסת א ושב ר  י

 י ם״ח התשס״א, עמי 158.

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

,  בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]
ע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק י ד ו  התשמ״ד-1984', אני מ
ון, מיניתי את מנחם א בית המשפט העלי שי ר ובהסכמת נ  האמו
ל בית א ש שי י לנ ז פט בית משפט מחו  בן־דוד, ת״ז 00932488, שו
וני 2005) ום י״ד בםיון התשם״ה(21 בי י נצרת, מי ז  המשפט המחו

וני 2009). ד ליום כ״ח בםיון התשם״ט(20 בי  ע

 י׳ בניסן התשם״ה(19 במאי 2005)
 (חמ 3-60)

י פי לבנ  צי
ם  שרת המשפטי

 י ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198; התשנ״ב, עמי 68.

א שי ן נ י סג נו  הודעה על מי
, התשמ״ד-1984  לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב]

,  בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]
ע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) י ד  התשמ״ד-1984', אני מו
ן, הארכתי ו א בית המשפט העלי שי  לחוק האמור, ובהסכמת נ
ל בית פט ש ל רחמים ש׳ צמח, ת״ז 073863045, שו ו ש י ו נ  את מי
ום י״ב ז חיפה, מי ל בית משפט במחו א ש י ש ם לסגן נ ו  משפט של
ום כ״ו באב התשס״ט ד לי  באב התשס״ה (17 באוגוסט 2005) ע

 (16 באוגוסט 2009).
 י׳ בניסן התשס״ה(19 במאי 2005)

 (חמ 3-60)
י  ציפי לבנ

ם  שרת המשפטי
 י ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198; התשנ״ב, עמי 68.

 מינוי שופטים לבית המשפט לעניני משפחה
 לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לעניני
ון, א בית המשפט העלי שי  משפחה, התשנ״ה-1995', ובהסכמת נ

 אני ממנה בזה את:

 השם מס׳ זהות

059705442 
050330612 

י ז  אברהם שהב
 דניאל טפרברג

ש 6, עמי 120. ד נת ישראל, נוסח ח י  ס״ח התשנ־ה, עמי 393. דיני מד

ן התשם״ה, 8.6.2005 ו ם 5403, א׳ בסי מי ט הפרסו לקו  2902 י



גרים י קצינות מבחן למבו נו  מי
, התשב״ט-1969 דת המבחן [נוסח חדש]  לפי פקו

,  בתוקף סמכותי לטי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש]
נות מבחן ת מטה לקצי מו ת הרשו  התשכ״ט-1969', אני ממנה א

ב והמרכז: י ות תל אב ז  למבוגרים במחו

על וקסמן בלוקה, ת״ז 24061137:  י

י אדלר, ת״ז 037133249: ר  שי

ץ, ת״ז 029636016. בי ו נ  דנה קירשנבאום-אהרו

ר התשס״ה(18 במאי 2005) י  ט׳ באי
 (חמ 3-141)

ן ו אל שר י  אר
ר הרווחה ש ש הממשלה ו א  ר

ש 14, עמי 312. ד נת ישראל, נוסח ח  י דיני מדי

דת סעד י פקי נו י מי נו  שי
, פש ונעדרים) ן בעניני קטינים, חולי נ י די ר סד )  לפי חוק הסעד

 התשט״ו-1955

ן בעניני י די ר ד ס ) ד ע ס  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק ה
ה את ש ונעדרים), התשט״ו-1955', אני משנ פ  קטינים, חולי נ
ך שבמקום , ת״ז 025612086, כ ' ן י ל גילת פימשטי יה ש ו נ  מי

א ׳׳מרטינםוף. בו ך י י  ״פימשטי

ר התשם״ה(18 במאי 2003) י  ט׳ באי
 (חמ 3-143)

ן ת אל ש  ארי
ר הרווחה ש ש הממשלה ו א  ר

 י ס״ח התשט״ו, עמי 126.

 2 י״פ התשס״ה, עמי 486.

מית למחקר  הודעה על מינוי המועצה הלאו
רחי  ולפיתוח אז

עצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי,  לפי חוק המו
 התשס״ג-2002

עצה תו לפי סעיף 4 לחוק המו ע כי בתוקף סמכו י ד  אני מו
ת למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס״ג-2002' (להלן - מי  הלאו
ת עצו ו ו על פי המלצת הממשלה שניתנה לאחר הי  החוק), ו
ום כ״ד באב נה בי א המדי שי ר בסעיף 4(0 לחוק, מינה נ  כאמו
ם המפורטים להלן גוסט 2004), את האנשי ד (11 באו י ס ש ת  ה

עצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי:  לחברי המו

 1. פרופ׳ דן זםלבסקי, ת״ז 005486352 - מדען בעל מוניטין
ושב ראש: ת מחקר ופיתוח - י  וניסיון בניהול מערכו

ה ת בירק, ת״ז 002966000 - חברת האקדמי די הו  2. פרופ׳ י
ת למדעים:  הלאומית הישראלי

כר י ניסיון ומוניטין במחקר ופיתוח ממוסד מו ים בעל  3. מדענ
 להשכלה גבוהה:

 (1) פרופ׳ מרים פאוסט, ת״! 051737237

י סיוון, ת״ז 053343075 ר  (2) פרופ׳ או

ו הורן, ת״ז 000692007 ד ו  (3) פרופ׳ ד

 (4) דייר יצחק פישוב, ת״ז 307398503;

 י ם״ח התשס״ג, עמי 52.

י חברות בוועדות ערר נו  מי
תי הסעד, התשי״ח-958ו רו  לפי חוק שי

תי הסעד, רו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק שי
ות ת המקומי ו י ת עם הרשו עצו י  התשי״ח-1958', ולאחר התי
ת ו עד ו ו ת מטה לחברות ב מו  הנוגעות ברבר, אני ממנה את הרשו

ן: ות חיפה והצפו ז ר במחו  ערר לפי החוק האמו

בדת סוציאלית-,  דבורה דיין, ת״ז 050962018 - עו

בדת סוציאלית.  זהבה פרנס, ת״ז 052870961 - עו

ום חתימתו. ש שנים מי ו ל ש י ל ו נ  תוקף המי

ר א׳ התשס״ה(9 במרס 2005)  כ״ח באד
 (חמ 3-1082)

ן ו אל שר  ארי
ר הרווחה ש ש הממשלה ו א  ר

 י ס״ח התשי״ח, עמ׳ 103.

 הסמכת פקידת סעד
ץ ילדים, התשמ״א-1981 ו מ י  לפי חוק א

ץ ילדים, מו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(0 לחוק אי
ך את רונית ברגר, ת״ז 057218349,  התש3דא-1981', אני מסמי
ות חיפה ז ר במחו דת סעד מחוזית, לענין החוק האמו  לפקי

ן.  והצפו

ר התשס״ה(18 במאי 2005) י  ט׳ באי
 נחמ 3-475)

ן ו אל שר י  אר
ר הרווחה ש ש הממשלה ו א  ר

א, עמי 293: התשנ״ו, עמי 354. ד  י ם״ח התשנ

דת סעד י פקי נו  מי
ל והשגחה), התש״ך-1960 ו פ טי ) ער ו  לפי חוק הנ

ל והשגחה), פו טי ) ער ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנ
 התש״ך-960ו', אני ממנה את קרינה שמיט, ת״ז 11446804,

ם לענין החוק האמור. רושלי דת סעד בי  לפקי

ר התשס״ה(18 במאי 2005) י  ט׳ באי

 (חמ 3-142)
ן ו אל שר  ארי

ר הרווחה ש ש הממשלה ו א  ר
 י ס״ח התש״ך, עמי 52.

 מינוי פקידת סעד
ל והשגחה), התש״ך-960ו ו פ טי ) ער ו  לפי חוק הנ

ל והשגחה), פו טי ) ער ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנ
 התש״ך-1960', אני ממנה את סיגלית מצליח, ת״ז 031901119,

ן החוק האמור. נה לעני מו דת סער בדי  לפקי

ר התשס״ה(18 במאי 2005) י  ט׳ באי

 (חמ 3-142)
ן ו אל שר י  אר

ר הרווחה' ש ש הממשלה ו א  ר
 י ם״ח התש׳׳ך, עמי 52.

ן התשס״ה, 8.6.2005 2903 ו ם 5403, א׳ בסי מי ט הפרסו לקו  י



דה ומנוחה), ו ת עב ו ע ות (קנס מינהלי - ש רות המינהלי  העבי
ת הנוער, ד ו ב ראות חוק ע רות על הו , ולגבי העבי  התשנ״ח-51998
רות ות בתקנות העבי נהלי ת מי רו , שנקבעו כעבי  התשי״ג-1953,
ת נוער)התשנ״ד, ~1994s, ולגבי ד ו ב ע נהלי - ות(קנם מי  המינהלי
, ראות חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987־ ת על הו רו  העבי
ות נהלי ת המי רו ות בתקנות העבי נהלי ת מי ו ר  שנקבעו כעבי
ת רו , ולגבי העבי ר מינימום), התשם״ג-72003 כ ש  (קנס מינהלי -
ות בעבורה, התשמ״ח-1988', י ו דמנ ן ההז ו י ו ראות חוק שו  על הו
ות נהלי ת המי רו ות בתקנות העבי נהלי ת מי ו ר  שנקבעו כעבי
ת ע צ דעה מפלה בדבר ה  (קנם מינהלי - איסור פרסום מו
רות על הוראות חוק  עבודה), התשס״ב-2002י, ולגבי העבי
דעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשם״א-2001",  הו
ות נהלי ת המי רו ות בתקנות העבי נהלי ת מי רו  שנקבעו כעבי
, התשם״ב- ( בד על תקופת עבודתו ר לעו שו  (קנם מינהלי - אי
בד (תנאי דעה לעו ראות חוק הו ת על הו רו  2002", ולגבי העבי
ות בתקנות גהלי ת מי רו  עבודה), התשם״ב-2002", שנקבעו כעבי
ת ו ד ו דעה א רת הו ות (קנס מינהלי -מסי נהלי רות המי  העבי

 תנאי עבודה), התשם״ב-2002".

ו עד שב ד למו י או ע נו ל המי ד לביטו י זה ע נו ל מי  תוקפו ש
 תחדל לכהן בתפקידה, לפי המוקדם שבהם.

ט בניסן התשם״ה(8 במאי 2005)  בי

 (חמ 5-1923)
למרט  אהוד או

ה המסחר והתעסוקה ר ההעשי  ש
 נ ק׳׳ת התשנ״ח, עמ׳ 1352.

 4 ס״ח התשי״ג, עמי 115; התשנ״ח, עמי 256.

 5 ק״ת התשנ״ד, עמי 686.

, עמ׳ 68: התשס׳׳ב, עמי 493.  4 ס״ח התשמ״ז

 7 ק״ת התשס״ג, עמי 1132.

 י ם״ח התשמ׳׳ח, עמי 38.
 י ק״ת התשס״ב, עמי 779.

 °י ם״ח התשס״א, עמי 378.
 יי ק״ת התשס״ב, עמ׳ 428.
י ס״ח התשם״ב, עמי 210. ' 
י ק״ת התשם״ב, עמי 926.  ג

 מינוי והסמכת מפקח עבודה
ן הפיקוח על העבודה, התשי״ד-1954  לפי חוק ארגו

ן הפיקוח על  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק ארגו
ם זרים בדי עו ק.  העבודה, התשי״ר-1954', לפי סעיף 6(א) לחו
ן והבטחת תנאים הוגנים), התשנ״א- י  (איסור העסקה שלא כר
י קבלני כוח ד בדים על י  1991׳, לפי סעיף 19(א) לחוק העסקת עו
דה ומנוחה, ת עבו ו ע  אדם, התשנ״ו-1996', לפי סעיף 1 לחוק ש
״א- ף ו לחוק חופשה שנתית, התשי ״א- 1951', לפי סעי  התשי
, לפי דת הנוער, התשי״ג-41953 ו  1951', לפי סעיף 1 לחוק עב
, לפי סעיף ר מינימום, התשכרז-71987 כ  סעיף 15ב(א) לחוק ש

״ד, עמי 202.  י ס״ח התשי

 י ס״ח התשנ״א, עמי 112; התש״ס, עמי 85; התשם״ג, עמי 181.
 נ ם״ח התשנ״ו, עמי 201.

 * ס״ח התשי״א, עמי 204; י״פ התשט״ו, עמי 156.

, עמי 156.  5 סי;ח התשי״א, עמי 234; י״פ התשט״ו

 י ם״ח התשי״ג, עמי 115; התשנ״ח, עמי 256; י״פ התשנ״ד,
 עמי 2960.

, עמ׳ 68; התשס״ב, עמי 493. ז  7 ס״ח התשמי

רת ידע: ה עתי י ש ע ת  4. מומחים מ

ע ינאי, ת״ז 005511431 ש י ל  (1) א

יה גליל, ת׳׳ז 002168524 ז  (2) עו

 (3) ר״ר אורנה ברי, ת״ז 000926852

 (4) יגאל ארליך, ת״ז 008261901:

ן בתחום המחקר והפיתוח ן ומוניטי ו י ניסי ים בעל  5. מדענ
:  הממשלתי

ר לאה בם, ת״ז 072384431 י  (1) ד

 (2) פרופ׳ חרמונה שורק, ת״ז 08101636

 (3) משה אורון, ת׳׳ז 006267006

ל רבל, ת״ז 012146718; ש י  (4) פרופ׳ מ

: ן ל כ ל כ , ת״ז 056718232 - ן כוכבי  6. דורו

י עילם, ת״ז 009290750 - משקיף. ז  7. עו

ר התשם״ה(23 במאי 2005) י  י״ד באי
 נחמ 3-3504)

ן ו אל שר  ארי
ע והטכנולוגיה ד מ ר ה ש ש הממשלה ו א  ר

ם לעניני עדת השרי ש ו א שב ר ו  י
גיה ע וטכנולו ד  מ

נוי מפקח  מי
ת המינהליות, התשמ״ו-986 ו רו  לפי חוק העבי

ות, ת המינהלי רו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א< לחוק העבי
ז 008354276, ד ה סנאי, ו ש  התשמ*ו-1986', אני ממנה את מ
דה ומנוחה, ו ת עב ו ע ראות חוק ש רות על הו  למפקח לגבי העבי
רות ות בתקנות העבי נהלי ת מי רו ״א- 1951׳, שנקבעו בעבי  התשי
דה ומנוחה), התשנ׳׳ח- ו ת עב ו ע ש נהלי - ות (קנם מי נהלי  המי

ר בסעיף 5 לחוק. ר הכשרה באמו ב ע  1998נ, לאחר ש

ו עד שב ד למו י או ע ו נ ל המי ד לביטו י זה ע נו ל מי  תוקפו ש
, לפי המוקדם שבהם. חדל לכהן בתפקידו  י

 כ״ט בניסן התשם״ה(8 במאי 2005)

 (חמ 3-1923)
למדט ד או  אהז

ה המסחר והתעסוקה ר התעשי  ש
, עמי 31.  י סייח התשמ״ו

 י ם״ח התשי׳׳א, עמי 204.
 י ק״ת התשנ״ח, עמי 1352.

 מינוי מפקחת
ות, התשמ״ו-1986 ת המינהלי רו  לפי חוק העבי

ות, ת המינהלי רו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבי
(להלן - החוק), אני ממנה את אניטה יצחק,  התשנדו-1986י
ר בסעיף 5 לחוק, ה הכשרה באמו ר ב ע  ת״ז 023910524, לאחר ש
דה ומנוחה, ו ת עב ו ע ת ש ראו ת על הו רו  למפקחת לגבי העבי
ות בתקנות נהלי ת מי רו  התשי׳׳א-1951', שנקבעו בעבי

, עמי 31.  י ם״ח התשמ״ו
 י ס׳׳ח התשי׳׳א, עמי 204.

ן התשס״ה, 8.6.2005 ו ם 5403, א׳ בסי מי ט הפרסו לקו  2904 י



 1. בסעיף uxu)17 למבחנים העיקריים, במקום ״לא יאוחר
א ״לא יאוחר מ־10״. בו  מה־15״ י

 2. בסעיף 13(0 למבחנים העיקריים, במקום ״ובהתאם לכך
חי ו ו י א ״ובהתאם לד בו יקבעו גובה התמיכה והיקפה״ י  י
כה יקבעו גובה התמי ת י ת הבקשו ש ג עד ה  המוסד במו

 והיקפה״.

ים -  3. בסעיף 14 למבחנים העיקרי

- 1x00בפסקה ) ) 
- (3  (א) בפסקת משנה(

י ד  (0 בפסקת משנה (יא), אחרי ״תלמי
א ״אחת בו יבו לחתום״ י  המדרשה יחו

ה חודשים״; ש ו ל ש  ל

לים ״פעמיים״  (2) בפסקת משנה (יב), המי
אה ממנה׳ צי בי  ו״בכניסה למדרשה ו

- יימחקו;

ם די  (ב) בפסקת משנה(4)(א), הקטע מ״פרטי התלמי
״ - יימחק״; ד ״שיקבע המשרד)  יאומתו״ ע

, בסופה יבוא: «4Xבפסקה ) (2) 

חה י שלו ד א יימנו תלמי  ״במסגרת הגבלה זו ל
ת פו ך בה ברצי מ י דתות ת נ י ד לענ ר ש מ ד או ה ר ש מ ה  ש

ם שקדמו להגשת הבקשה״; י  בכל חמש השנ

 (3) בפסקה(6א)0»-
ף 21א לחוק המל״ג״ יבוא:  (א) אחרי ״בהתאם לסעי

וכר מוסד המקיים מערכת  ״על אף האמור, י
ו ת ו ע מ ש מ ש כ ר ד ם תורניים בבית מ די מו  לי
ה ד ו ע י ת ד מו י  בפסקת משנה (ב), נוסף על ל
י ד כר בי סד להשכלה גבוהה, המו  מטעם מו
דה י התעו ד ו מ י ף לכך של את בכפו ז  המל״ג, ו
ם י ד מו י ת ל כות ופטור משנ דות ז  מקנים נקו

י התעודה).״; ד מו ן - לי להל ת מלאה(  אקדמאי

לים ״הלימודים  (ב) במקום הפסקה המתחילה במי
ם י ד מו י לים ״של ל ימת במי  האקדמיים״ והמסתי
כן א ״הלימודים האקדמיים״ - ו בו  אקדמיים״ י
ת ו סד דה בהתאמה - במסגרת המו י התעו ד מו  לי
ת י ל 80% לפחות מתכנ ים הם בהיקף ש  האקדמי
י ד מו י ם או ל י ם אקדמי י ד מו י ל ל  מלאה ש

 תעודה•,״;

ף ל תיקון זה, למעט כמפורט בסעי  (4) (א) תחילתו ש
ום פרסומו.  קטן(ב), בי

ום כ׳ בטבת התשס״ה ף 3( 1) ו־(3) בי ל סעי  (ב) תחילתו ש
ום א׳ ף 3(2) בי ל סעי נואר 2005), ותחילתו ש  (1 בי

ר התשס״ה(10 במאי 2005). י  באי

ר התשס״ה(30 במאי 2005) י  כ״א באי
 >חמ 3-1888)

ר לבנת מו  לי
ת והספורט נוך התרבו ת החי ר  ש

ות בעבורה, התשמ״ח-1988', י ו דמנ ן ההז ו י ו  18(א) לחוק שו
ם עם מוגבלות, ות לאנשי י כו ן ז ו י ו  ובהתאם לסעיף 13 לחוק שי
רה ם(החז חררי ילים משו  התשנ״ח-1998י, ולסעיף 45א לחוק חי
ילים משוחררים), , התש״ט-°1949' (להלן - חוק חי  לעבודה)
ר חייבי, ת״ז 055499826, אי  אני ממנה ומסמיך, לפי הענין, את י
ת לפי החוקים ראו ע הו צו דה לענין הפיקוח על בי ו  למפקח עב
- ד ״ דת נשים, התשי ו ראות חוק עב ע הו ו צ י רים וכן על ב  האמו
רעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשם״א-  1954", חוק הו
, י בר (תנאי עבודה), התשם״ב-2002נ דעה לעו  2001" חוק הו
 חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957", סעיף 26 לחוק הגנת
יעת הטרדה מינית, , סעיף 7(ב) לחוק למנ "  השכר, התשי״ח-958 ו

ילים משוחררים. , וסעיף 41א(ב) לחוק חי , 4  התשנ״ח-998ו

8 במאי 2005)  כ״ט בניסן התשס״ה(

 (חמ 3-150)
ד אולמדט  אהו

ה המסחר והתעסוקה ר התעשי  ש
 8 ם״ח התשמ״ח, עמי 38; התשנ״ח, עמי 169; י״פ התשנ״ו,

ו 1054. נ  ע
 י סייח התשנ״ח, עמי 152.

 "י ם״ח התש״ט, עמ׳ 13; התשנ״ח, עמי 40; התשם״ג, עמי 525.
״ד, עמי 154; י״פ התשט״ו, עמ׳ 156.  ״ ס״ח התשי

י ם״ח התשס״א, עמי 378¡ י״פ התשם״ב, עמי 2749. 2 

י סייח התשס״ב, עמ׳ 210; י״פ התשם״ב, עמי 2749.  נ

, עמי 63; התשס״א, עמ׳ 123-, י״פ התשס״ד,  ״ ס״ח התשי״ז
 עמי 1323.

י סייח התשי״ח, עמי 86; י״פ התשם״ד, עמי 1323.. 5 

עמ׳ 166.  ״ סייח התשנ״ח,

 הטלת פיקוח
דה, התשי״ד-1954 ן הפיקוח על העבו  לפי חוק ארגו

ן הפיקוח על  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(1) לחוק ארגו
ת הפיקוח רו ל על שי  העבודה, התשי״ד-1954', אני מטי
ת התעסוקה, ו ר דה את הפיקוח על קיום חוק שי ו  על העב

 התשי״ט-959 ו־.

 ב״ט בניסן התשס״ה(8 במאי 2005)

 (חמ 3-150)
למדט ד או  אהו

ה המסחר והתעסוקה ר התעשי  ש
״ר, עמ׳ 202.  י ס״ח התשי

 2 ם״ח התשי״ט, עמי 32.

ל כה ש רך תמי  תיקון למבחנים לחלוקת כספים לעו
ר בו ד החינוך התרבות והספורט במוסדות עי ר ש  מ

דות התקציב, התשמ׳׳ה-1985 סו  לפי חוק י

ת התקציב, התשמ״ה-985ז דו סו  בהתאם לסעיף 3א לחוק י
ץ המשפטי לממשלה, ע ו י ת עם ה עצו י בהתי  (להלן - החוק)', ו
נוך ד החי ר ש ל מ  יתוקנו המבחנים לחלוקת כספי תמיכה ש
ד תורני מו ר (תמיכה בלי ו ב ת צי סדו ת והספורט למו  התרבו
2 (להלן - המבחנים ת תורניים) סדו ת למו וחדו ת מי לו בפעו  ו

 העיקריים), כדלקמן:

 י סייח התשמ״ה, עמ׳ 60; התשנ״ב, עמי 34.
 2 י״פ התשס״ד, עמי 3498; התשס״ה, עמ־ 897 ועמי 2518 (2590).

 ילקוט הפרסומים 5403, א׳ בםיון התשם״ה, 8.6.2005 2905



ת מ ש  הודעה על מינוי ר
 לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-995ו

,  בהתאם לסעיף 84(0 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]
ע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) י ד  התשמ״ד~1984', אני מו
ר שו באי , ו  לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995־
ו אסעד, ת״ז 026310458, ילה אב סי ר המשפטים, מיניתי את או  ש
ום ן, החל בי ל בתי משפט לעניני משפחה במחוז הצפו  לרשמת ש

ר התשם״ה(19 במאי 2005). י  ו׳ באי

ל 2005)  י״ב בניסן התשם״ה(21 באפרי

 (חמ 3-2666)
 אהרן ברק

ן ו א בית המשפט העלי שי  נ
 י סייח התשמ״ד, עמי 198.
 1 סייח התשנ״ה, עמי 393.

ן ר קיום מונופולי ב ד  הכרזה ב
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים,
ן לי פו נו ל מו ז בזאת על קיומו ש  התשמ״ח-1988', אני מברי

 כדלקמן:

ן לי פו ו נ ת בעל המו רו  הנכם או השי

ת ישראכרט בע״מ עשו  סליקת עסקאות הנ
 בכרטיסי חיוב מסוג

Mas te rCa rd^ ישראכרט 

ל פו ו נ ר בתיק מו בו ן הצי ו  החלטת ההכרזה פתוחה לעי
ת ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22, ו ש ד ר ר ש מ  4538 ב

 ירושלים.

ר התשס״ה(22 במאי 2005) י  י״ג באי

 (חמ 3-1844)
 דרור שטרזם

 הממונה על הגבלים עסקיים
 י סייח התשמ״ח, עמ׳ 128.

עדת ערר  הודעה על מינוי ו
ערר על קביעת ארנונה כללית), ת( ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו-976 ו

ת ו י  נמסרה בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו
ות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976',  המקומי
ר התשם״ב (18 י ום ט׳ באי בתה מי שי  מינתה עיריית נצרת בי
ה ש ו ל ל ש ן החוק האמור, בהרכב ש עדת ערר לעני  במאי 2005), ו

 חברים כמפורט להלן:

ושב ראש: ני מנסור - י  עאו

נדר חג׳ - חבר:  מו

 עבדאלר חמאן ג׳נים - חבר.

ר התשם״ה(23 במאי 2005) י  י״ר באי

 (חמ 3-265)
יטי ראי ז ג׳ מ א  ר

ית נצרת רי ש עי א  ר
, עמי 252.  י סייח התשל״ו

 הסמכה
, התשמ״ב-1982 י [נוסח משולב] ל ן הפלי  לפי חוק סדר הרי

לי ן הפלי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הרי
ך כל (להלן - החוק), אני מסמי י , התשמ״ב-1982  [נוסח משולב]
הם מפורטים להלן למסור הזמנה תי ם ששמו  אחד מן האנשי
ן י ו סדר הד רת קנם לפי צ ר עבי ב ע ד להניח ש סו ש לו י י  לאדם ש
רת הניקיון), התש״ס-00 220, וכן רות קנם - שמי לי (עבי  הפלי
ש לו י ם קנם לפי סעיף 228(ב) לחוק למי ש דעת תשלו ר הו  למסו
ן י ל ברירת משפט לפי צו סדר הד רה ש ר עבי ב ע ד להניח ש  יסו

רת הניקיון), התש״ם-22000: רת משפט - שמי י בר ) י ל י  הפל

רית לאיכות הסביבה - רעננה ו  מהיחידה האז

, ת״ז 038295325 ידי  אסף גרי

ן ית יהוד-מונםו רי  מעי

, ת״ז 003571676  יוסי אשר

ית ביתר עילית רי  מעי

 יעקב טורנהיים, ת״ז 022170641

 יוסף כהן, ת״ז 059809608

אל מלמד, ת״ז 028769842  ארי

י זיידה, ת״ז 302090717 כ ד  חיים מר

ן גליל, ת״ז 011559986 ו  שמע

 יוסף שקולניק, ת״ז 313782112

ם י ש מ ש ד המוסמכים מ ו ד בתוקפה כל ע  הסמכה זו תעמו
כות הסביבה - רית לאי ו דה האז  בתפקידם כמפקחים ביחי
ית ביתר עילית, לפי רי ן ובעי נסו ד-מו ית יהו רי  רעננה, בעי

 הענין.

ר התשס״ה(23 במאי 2005) י  י״ד באי

 (חמ 3-104)
 שללם שמחין

ת הסביבה כו ר לאי ש  ה
 י סייח התשמ״ב, עמי 43.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 394.

 נ ק״ת התש״ס, עמי 394.

י שופטת נוער נו  מי
דרכי טיפול), התשל״א- 971 ו טה, ענישה ו שפי ער( ו  לפי חוק הנ

טה, ענישה, שפי ער( ו ף 2 לחוק הנ  בתוקף סמכותי לפי סעי
, ובהסכמת שרת המשפטים, אני ' י טיפול), התשל״א-971ו דרב  ו
ם ו פטת בית משפט של ל על עדנה בן לוי, ת״ז 053993929, שו  מטי
ד תום תקופת כהונתה באותה ערכאה. ער ע ו פטת נ ש שו מ ש  ל

ר התשס״ה(9 ו במאי 2005) י  י׳ באי

 (חמ 3-686)
 אהרן ברק

ן ו א בית המשפט העלי י ש  נ
 י ס״ח התשל״א, עמי 134.
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 הודעות בדבר רכישת קרקעות לערבי ציבור

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ 7
רכישה לצרכי ציבור), 1943 ת(  לפקודת הקרקעו

דת הקרקעות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־7 לפקו
ז י ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), אני מכרי רכישה לצרכ ) 
שה ו ר ש בקרקע במפורט בתוספת, ד ו מ י הש י זכות החזקה ו  כ
ל ל מרחב התפר, לתקופה ש ו ש כ רכי ביטחון למטרת הקמת מ  לצו
שתה ת ולתת ברבר רכי א ש צר מוכן ל ר האו כי ש ר שנים, ו ש  ע

 לתקופה האמורה.

נה או ם במרשם המקרקעין כבעל הקרקע הנדו  מי שרשו
ע י מ ש ה ש לו טובת הנאה בקרקע זאת, והוא מבקש ל י  מי ש
ח בל לשלו ו ש, י מו גד הפקעת זכות החזקה והשי ו נ  את טענותי
ל ום פרסומה ש ם ימים מי י ש ו ל ך ש ו בכתב, בתו  את טענותי
ל א ר ש נהל מקרקעי י ש תחום ההפקעות במי א רעה זאת, אל ר  הו
ע י ד ו ו בעל פה, י ע את טענותי א מבקש להשמי  בירושלים. אם הו
ה ע ד ו ל ה ום פרסומה ש ם ימים מי ך עשרי  על כך בכתב, בתו
עדה הו ש תחום ההפקעות במינהל מקרקעי ישראל, ו א ר  זאת, ל
שראל תחליט נהל מקרקעי י עצת לעניני הפקעות במי י  המי

ו בפניה. ע את טענותי י מ ש ה זמן ל ו ע לו אם י י ד תו  ו

גד הפקעת זכות ת טענות נ ע מ ש ל בענין ה ר לעי  האמו
ו גורע נ ר שנים אי ש ל ע ש בקרקע לתקופה ש ו מ י ש ה  החזקה ו
דעה ת בהו ראו ת הפקודה בענין ההפקעה או מיתר ההו ראו  מהו

 זאת.

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע ל התו  כ
ש אגף א ר ח ל ש לשלו ר ד ם על כך, נ י י ו צ צה לקבל פי רו רה ו  האמו
ה ע ד ו ם מיום פרסום ה י דשי ך חו ם והסדר מקרקעין, בתו שו  רי
ר לו ש  זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה א
ו את כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו ף ראי רו  בקרקע האמורה, בצי
דעה הו ם המקרקעין ו שו י , בפנקסי ר  פרטי הרישום, אם ישנו
ב הסכום בע וחישו א תו ו ה ים ש י צו  המפרטת לסעיפיהמ את הפי

ף וסעיף.  הנתבע בכל סעי

ן לקנות ו צר מתכו ר האו דעה כי ש  כן נמסרת בזה הו
דעה ד עם פרסום הו ש במקרקעין האמורים, מי ו מ י ש  חזקה ו
ן רכי ביטחו פן דחוף לצו ם באו שי  זו ברשומות, מפני שהם דרו
ם ר ל א כ צר מורה בזה ש שר האו ם לרכשם, ו י מר  שלמענם עו

ד את החזקה בהם. י ם ימסור מ רי  המחזיק במקרקעין האמו

 תוספת

ן ירושלים,  חטיבת קרקע ששטחה 115,200 מ״ר בערך, בצפו
 כמפורט להלן:

ש חלקי חלקות ו  המקום ג

 אל־בירה 31072 314,313,306,303,251-246

 א־רם 3 (לא מוסדר) 59, 142-140,63,62,61,
146-144 

 י ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

י מנהל ארגונה נו  הודעה על מי
, ערר על קביעת ארנונה כללית) ת( ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו-1976

ת ו י ף 2 לחוק הרשו  נמסרת בזה הודעה, בי בהתאם לסעי
, ' ות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-976ז  המקומי
ום כ״ט בתה מי שי עצה המקומית מזכרת בתיה בי  מינתה המו
עצה למנהל  .בניסן התשם׳׳ה (8 במאי 2005), את גזבר המו

 ארנונה לענין החוק האמור.

ר התשם״ה(22 במאי 2005) י  י׳׳ג באי

 (חמ 3-265)
ד דהן י א  מ

עצה המקומית ש המו א  ר
 מזכרת בתיה

, עמ׳ 252.  י ם״ח התשל״ו

ן ו ש א  הודעה על בקשה לרישום ר
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

ל ן ש ם ראשו שו גשה בקשה לרי י הו ם בזה, כ עי די  מו
 המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

ם שו ת לרי דו ג ש התנ י י להג א ש ן בדבר, ר ני  כל אדם המעו
ה זו. ע ד ו ך פרסום ה י ך 60 ימים מתאר  בתו

ם המקרקעין, שו גש בכתב למפקחת על רי גדות תו  ההתנ
דה 34 (מגדל העיר), הו ם והסדר מקרקעין, רח׳ בן י שו ף רי  אג
ף עותק אחר נוסף לכל אדם רו בצי י עותקים, ו  ירושלים, בשנ

כות במקרקעין. ש לו ז י  ש

 תוספת

ש 4/05  מס׳ התיק: ר

רושלים  העיר: י

 השכונה: טלביה(רח׳ הם 10)

ש שומה: 30036 ו  ג

 חלקה: 55

ה בנין עלי ר המקרקעין: קרקע ו  תיאו

 הגבולות:

ה 30036 מ ו ש ש ו  בצפון: חלקות 58,57,54 ו־110 בג

ש שומה 30028 ו  בדרום: חלקה 65 בג

מה 30028 ש שו ו  במזרח: חלקה 43 בג

מה 30028 ש שו ו ג  במערב: חלקה 42 ב

 שטח: 1,693 ר״מ

 תצ״ר: 802/00

ת ר הזכות: בעלו או  תי
דת נפקדות ם בעל הזכות: האפוטרופוס לנכסי נפקדים (תעו  ש
ום 8.3.2005 לפי סעיף 30נב) לחוק נכסי נפקדים,  מי

 התש״י-1950

ת  החלקים: בשלמו
ר התשם״ה(18 במאי 2005) י  ט׳ באי

 אילנה יעקב
ם המקרקעין שו י  המפקחת על ר

ן התשס״ה, 8.6.2005 2907 ו ם 5403, א׳ בםי מי ט הפרסו לקו  י



דעה הו ם המקרקעין ו שו , בפנקסי רי  פרטי הרישום, אם ישנו
ב הסכום שו חי בע ו א תו ו ה ים ש י צו  המפרטת לסעיפיהם את הפי

ף וסעיף.  . הנתבע בכל סעי

ן לקנות ו צר מתכו ר האו דעה בי ש נמסרת בזה הו . ן  ב
דעה ד עם פרסום הו י ש במקרקעין האמורים, מ ו מ י ש  חזקה ו
ן רכי ביטחו פן דחוף לצו ם באו שי ו  זו ברשומות, מפני שהם דר
ם ד ל א כ צר מורה בזה ש ר האו ש ם לרכשם, ו מדי  שלמענם עו

ד את החזקה בהם. ם ימסור מי רי  המחזיק במקרקעין האמו

 תוספת
 חטיבת קרקע ששטחה 25,150 מ״ר בערך, בדרום מזרח

 ירושלים, כמפורט להלן:

 המקום שם המקום

ר גנים ד - די ר דהר א  בית טאחו
 חלת אר - רבר

 ערק אל חיה
ד צלח  ו

 בית לחם - בית סחור

 סה״כ השטח: 25,150 מ״ר.

ע אדום, לשם זיהוי ב צ  חטיבת הקרקע האמורה מסומנת ב
ט מס׳ הפ/322/156, י ם קביעת גבולות, בתשר ש לא ל  בלבד ו

ר האוצר. י ש ד דה 1:5000 והחתום בי ך בקנה מי ו  הער

ם שו י ף ר י מנהל אג ד ר ש מ ר מופקד ב ט האמו  העתק התשרי
י הממונה על המחוז, ד במשר  והסדר מקרקעין, בירושלים, ו
ן בהם י ן בדבר זכאי לעי י י נ כל המעו ד הפנים, ירושלים, ו ר ש  מ

דה הרגילות. ו ת העב ו ע ש  ב

(s200 במאי )ר התשם׳׳ה18 י  ט׳ באי

 (חמ 3-2)

 בנימין נתניהו
צר ר האו  ש

־ד  הודעה לפי סעיפים 5 ו
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת(  לפקודת הקרקעו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות
ז י ציבור), 943 ני (להלן - הפקודה), אני מכרי רכישה לצרכ ) 
ש בקרקע במפורט בתוספת, דרושה ו מ י ש ה  בי זכות החזקה ו
ל ל מרחב התפר, לתקופה ש ו ש כ ן למטרת הקמת מ רכי ביטחו  לצו
שתה לתת בדבר רכי ת ו א ש כן ל צר מו ר האו כי ש ר שנים, ו ש  ע

 לתקופה האמורה.

נה או ם במרשם המקרקעין כבעל הקרקע הנדו ו ש ר  מי ש
ע י מ ש ה א מבקש ל הו ש לו טןבת הנאה בקרקע זאת, ו י  מי ש
ח כל לשלו ו ש, י מו גד הפקעת זכות החזקה והשי ו נ  את טענותי
ל ום פרסומה ש מים מי ם י י ש ו ל ך ש ו בכתב, בתו  את טענותי
ל א ר ש נהל מקרקעי י ש תחום ההפקעות במי א דעה זאת, אל ר  הו
ע י ד ו ו בעל פה, י ע את טענותי א מבקש להשמי  בירושלים. אם הו
דעה ל הו ום פרסומה ש ם ימים מי ך עשרי  על בך בכתב, בתו
עדה הו נהל מקרקעי ישראל, ו ש תחום ההפקעות במי א ר  זאת, ל
ל תחליט א ר ש עצת לעניני הפקעות במינהל מקרקעי י י  המי

ו בפניה. ע את טענותי וזמן להשמי ע לו אם י י ד תו  ו

ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.  י עי

ש חלקי חלקות ו  המקום ג

 קלנדיה 29511 17,14-11- 21, 30-28, 99,
146 ,145,135,117,116 

 ספר דף דף

 ראפאת 1015 5873,5870 17
25 ,21 ,20 ,16 ,4 3010 

 קלנדיה 1054 156,106,105,35

 םה״כ השטח: 115,200 מ״ר.

ם זיהוי ש  חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום, ל
ט מס׳ הפ/322/154, ם קביעת גבולות, בתשרי ש לא ל  בלבד ו

ר האוצר. י ש ד דה 1:5000 והחתום בי ך בקנה מי ו  הער

ם שו י ף ר נהל אג י מי ד ר מופקד במשר ט האמו י  העתק התשר
י הממונה על המחוז, במשרד  והסדר מקרקעין, בירושלים, ו
ן בהם י ן בדבר זכאי לעי י י נ בל המעו ד הפנים, ירושלים, ו ר ש  מ

דה הרגילות. ו ת העב ו ע ש  ב

ר התשם״ה(18 במאי 2005) י  ט׳ באי

 (חמ 3-2)

ן נתניהו  בנימי
צר ר האו  ש

־ד  הודעה לפי סעיפים s ו
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת(  לפקודת הקרקעו

דת הקרקעות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־7 לפקו
ז י ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), אני מכרי רכישה לצרכ ) 
שה ו ר ש בקרקע כמפורט בתוספת, ד ו מ י ש ה  כי זכות החזקה ו
ל ל מרחב התפר, לתקופה ש ו ש כ ן למטרת הקמת מ רכי ביטחו  לצו
לתת בדבר רכישתה ת ו א ש צר מוכן ל ר האו כי ש ר שנים, ו ש  ע

 לתקופה האמורה.

נה או ם במרשם המקרקעין כבעל הקרקע הנדו  מי שרשו
ע י מ ש ה ו טובת הנאה בקרקע זאת, והוא מבקש ל ש ל י  מי ש
ח כל לשלו ו ש, י מו גד הפקעת זכות החזקה והשי ו נ  את טענותי
ל ום פרסומה ש ם ימים מי י ש ו ל ך ש ו בכתב, בתו  את טענותי
ל א ר ש ש תחום ההפקעות במינהל מקרקעי י א דעה זאת, אל ר  הו
ע י ד ו ו בעל פה, י ע את טענותי י מ ש ה א מבקש ל  בירושלים. אם הו
דעה ל הו ום פרסומה ש ם ימים מי י ך עשר ך בכתב, בתו  על כ
עדה הו ש תחום ההפקעות במינהל מקרקעי ישראל, ו א ר  זאת, ל
שראל תחליט עצת לעניני הפקעות במינהל מקרקעי י י  המי

ו בפניה. ע את טענותי י מ ש ה וזמן ל ע לו אם י י ד ו ת  ו

ת טענות נגד הפקעת זכות ע מ ש ל בענין ה ר לעי  האמו
ו גורע נ ר שנים אי ש ל ע ש בקרקע לתקופה ש מו השי  החזקה ו
דעה ראות בהו ת הפקודה בענין ההפקעה או מיתר ההו ראו  מהו

 זאת.

ל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כ
ש אגף א ר ח ל דרש לשלו ם על כך, נ י י ו צ צה לקבל פי רו רה ו  האמו
דעה ם מיום פרסום הו י דשי ך חו ם והסדר מקרקעין, בתו שו י  ר
ר לו ש כותו או על טובת ההנאה א  זו ברשומות, הרצאה על ז
ו את כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו ף ראי רו  בקרקע האמורה, בצי

 י ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.
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 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ 7
י ציבור), 1943 רכישה לצרב ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשביה-1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
ית מס׳ ח/270א (להלן  והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנ
רה פורסמה בילקוט הפרסומים שו ה בדבר אי ע ד ו ה - התכנית), ש
ן ו עדה המקומית לתכנ  3834, התשנ״א, עמי 1777, מוסרת בזה הו
(להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת ן לו  ולבניה חו
דעה בי הקרקע י ציבור), 1943', הו רכישה לצרכ  הקרקעות (
כי ר ו בו י צי ן לצרכ עדה לחלוטי ארת בתוספת דרושה לו  המתו

שת הקרקע האמורה. כי א וליתן בדבר ר ש י עדה מוכנה ל  הו

בת הנאה כלשהן בקרקע בע לעצמו זכות או טו  כל התו
ח לועדה, ש לשלו ר ד ם על כך, נ י י צו רוצה לקבל פי רה ו  האמו
ל דעה זו ברשומות, הרצאה ע ום פרסום הו ם מי י דשי ך חו  בתו
ף רו ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
, ו ו את פרטי הרישום, אם ישנ כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
ת פיהם א דעה המפרטת לסעי הו  בפנקסי רישום המקרקעין ו
ף ב הסכום הנתבע בכל סעי שו חי בע ו א תו ו ה ים ש י צו  הפי

 וסעיף.

ד י נת לקנות מ ו עדה מתכו רעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
י פן דחוף לצרכ שה באו ו ר א ד י ה  חזקה בקרקע האמורה, מפני ש
ל אדם כ עדה מורה בזה ש הו ם לרכשה, ו מדי ר שלמענם עו בו  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

ד: שטח יעו : הי ש 7176, חלקות 56,52,51,50,49 בשלמותן ו  ג
י פתוח. ר בו ני ציבור, שטח צי  בני

ן ית חולו רי עדה בעי י הו ד ת מופקד במשר י  העתק התכנ
בל לבניה מחוז תל אביב, ו ן ו ו ית לתכנ ז עדה המחו י הו ד במשר  ו

דה הרגילות. ו ת העב ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ  מעו

ל 2005) 4 באפרי  כ״ה בניסן התשס״ה(
 (חמ 3-2)

ן ו ש  מוטי ש
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ן ן ולבניה חולו ו  לתכנ
 י ם׳׳ח התשכ״ה, עמי 307.

ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32. י  י ע

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
רכישה לצרכי ציבור), 1943 ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו לפי חוק התכנ  ו

ן ו פים 189 ו־90ו לחוק התכנ  בתוקף סמכותה לפי סעי
ת רש/מק/746 (להלן י  והבניה, התשכ׳׳ה-1965', ובהתאם לתכנ
רה פורסמה בילקוט הפרסומים שו ר אי ב ד ה ב ע ד ו ה - התבנית), ש
ן ו עדה המקומית לתכנ  4675, התשנ״ח, עמי 4900, מוסרת בזה הו
פים 5 ן (להלן - הועדה), בהתאם לסעי ו  ולבניה רמת השר
דעה י ציבור), 1943', הו רכישה לצרכ  ו־7 לפקודת הקרקעות (
י ן לצרכ עדה לחלוטי ארת בתוספת דרושה לו י הקרקע המתו  כ
שת הקרקע כי תן בדבר ר לי א ו ש י עדה מובנה ל ר וכי הו בו  צי

 האמורה.

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.

 י ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

גד הפקעת זכות ת טענות נ ע מ ש ל בענין ה ר לעי  האמו
ו גורע נ ל עשר שנים אי ש בקרקע לתקופה ש מו השי  החזקה ו
דעה ת בהו ראו ת הפקודה בענין ההפקעה או מיתר ההו ראו  מהו

 זאת.

ו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התובע לעצמ
ש אגף א ר ח ל ש לשלו ר ד ם על כך, נ י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו
דעה ום פרסום הו ם מי י דשי ך חו ם והסדר מקרקעין, בתו שו י  ר
ר לו ש ו על טובת ההנאה א  זו ברשומות, הרצאה על זכותו א
ו את כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו ף ראי רו  בקרקע האמורה, בצי
דעה הו ם המקרקעין ו שו י , בפנקסי ר ו  פרטי הרישום, אם ישנ
ב הסכום בע וחישו א תו ו ה ים ש י צו  המפרטת לסעיפיהם את הפי

ף וסעיף.  הנתבע בכל סעי

ן לקנות ו צר מתכו ר האו דעה בי ש  כן נמסרת בזה הו
דעה ד עם פרסום הו ש במקרקעין האמורים, מי ו מ י ש  חזקה ו
רכי ביטחון פן דחוף לצו ם באו שי  זו ברשומות, מפני שהם דרו
ל אדם כ צר מורה בזה ש ר האו ש ם לרכשם, ו מדי  שלמענם עו

ד את החזקה בהם. י רים ימסור מ  המחזיק במקרקעין האמו

 תוספת
 , חטיבת קרקע ששטחה 71,380 מ״ר בערך, בררום מערב

 ירושלים, במפורט להלן:

מ  דפי
 המקום ספר (חלקי חלקות) שם המקום

 בית גיאלה 1051 62, 231-223

וארעק ן ו  בית ג׳אלה בתי
 ח׳לת סמן אל

 עדקה אל ותה

ת אן ש י ר  בית לחם ע
ר חילת שי ו  נ

ד  מר - אליס ו
ש שמי  א

 סהיכ השטח: 71,380 מ״ר.

רה מסומנת בצבע אדום, לשם זיהוי  חטיבת הקרקע האמו
ט מס׳ הפ/322/155, לא לשם קביעת גבולות, בתשרי  בלבד ו

י שר האוצר. ד דה 1:5000 והחתום בי ך בקנה מי ו  הער

ף  חלק מחטיבת הקרקע הנ״ל המקווקו בצבע שחור, כפו
ימת רכי מעבר בדרך קי ם לצו  לזיקת הנאה לטובת הבעלי

 ולחניה.

ם שו י נהל אגף ר י מי ד ר מופקד במשר ט האמו  העתק התשרי
י הממונה על המחוז, ד במשר  והסדר מקרקעץ, בירושלים, ו
ן בהם י ן ברבר זכאי לעי י י נ כל המעו ד הפנים, ירושלים, ו ר ש  מ

דה הרגילות. ו ת העב ו ע ש  ב

ר התשם״ה(18 במאי 2005) י  ט׳ באי

 (חמ 3-2)

ן נתניהו  בנימי
צר  שר האו

ן התשם״ה, 8.6.2005 2909 ו ם 5403, א׳ בסי מי לקוט הפרסו  י



ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
פן דחוף לערבי א דרושה באו י ה  חזקה בקרקע האמורה, מפני ש
עדה מורה בזה שכל אדם הו ם לרכשה, ו מדי ר שלמענם עו בו  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

ד: שצ״פ, שטח החלקה: 838 מ־ר, יעו ש »1080, ח״ח 37: הי ו  ג
 שטח ההפקעה: 8 מ״ר.

ית חיפה, רי עדה בעי י הו ד  העתק התכנית מופקד במשר
דה הרגילות. ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו  ו

ל 2005) י  ט׳ בניסן התשס״ה(18 באפר
 (חמ 3-2)

 יונה יהב
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ן ולבניה חיפה  לתכנו
 י סייח התשכ־ה, ענר 307.

 י ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
י ציבור), 1943 רכישה לצרב ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו לפי חוק התכנ  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
תאר מקומית ית מי  והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנ
רה שו ה בדבר אי ע ד ו ה  מם׳ רע/57/1 (להלן - התכנית), ש
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2057, התשל״ה, עמ׳ 288, מוסרת
, ן - הועדה) להל ה( נ יה רענ לבנ ן ו ו עדה המקומית לתכנ  בזה הו
י דת הקרקעות (רכישה לצרכ פים 5 ו־7 לפקו  בהתאם לסעי
י הקרקע המתוארת בתוספת דרושה דעה כ  ציבור), 1943', הו
ליתן א ו ש י עדה מוכנה ל ר וכי הו בו ן לצרבי צי עדה לחלוטי  לו

שת הקרקע האמורה.  בדבר רכי

בע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
ח לועדה, דרש לשלו ם על כך, נ י י צו צה לקבל פי רו רה ו  האמו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי ך חו  בתו
ף רו ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
ו את פרטי הרישום, אם ישנו, כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
ת דעה המפרטת לםעיפיהם א הו ם המקרקעין ו שו  בפנקסי רי
ף ב הסכום הנתבע בכל סעי שו חי בע ו א תו ו ה ים ש י צו  הפי

 וסעיף.

ד י נת לקנות מ ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
פן דחוף לצרבי א דרושה באו י ה  חזקה בקרקע האמורה, מפני ש
ל אדם כ עדה מורה בזה ש הו ם לרכשה, ו מדי ר שלמענם עו בו  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

ש 6580, ח״ח 484, בשטח של כ־1,000 מ״ר. ו  ג

כל עדה ברעננה, ו י הו ד  העתק התכנית מופקד במשר
דה הרגילות. ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ  מעו

 י״ט באדר ב׳ התשס״ה(30 במרס 2005)
 (חמ 3-2)

שן ו  יצחק ג
עדת המשנה ש ו א שב ר ו  י

יה רעננה לבנ ן ו ו  לתכנ
 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 י עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

בת הנאה כלשהן בקרקע כות או טו בע לעצמו ז  כל התו
ח לועדה, דרש לשלו ם על כך, נ י י צו צה לקבל פי רו רה ו  האמו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי ך חו  בתו
ף רו ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
, ו את פרטי הרישום, אם ישנו כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
דעה המפרטת לסעיפיהם את הו ן ו ם המקרקעי שו י  בפנקסי ר
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי בע ו א תו ו ה ים ש י צו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף לצרכי י ה  חזקה בקרקע האמורה, מפני ש
ם ד ל א כ עדה מורה בזה ש הו ם לרכשה, ו מדי ר שלמענם עו בו  צי

ד את החזקה בה. רה ימסור מי  המחזיק בקרקע האמו
 תוספת

 גוש 6333 -

ד עו י  חלקה השטח במ״ר הי

 259 (חלק) 17,100 שטח לספורט

 259 (חלק) 1,616 שצ״פ

ן י הועדה המקומית לתכנו ד ר ש מ  העתק התכנית מופקד ב
ת ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו , ו ן  ולבניה, רמת השרו

דה הרגילות.  העבו

 כ״ג בניסן התשס״ה(2 במאי 2005)
 (תמ 3-2)

ר כברג  יצחק רו
עדה המקומית ש הו א ב ר ש ו  י
ן ו ן ולבניה רמת השר ו  לתכנ

 י ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32. ״ ע 1 

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ 7
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה~1965 לפי חוק התכנו  ו

ן ו פים 189 ו־190 לחוק התכנ  בתוקף סמכותה לפי סעי
 והבניה, התשכ״ה-965וי, ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳
רה פורסמה שו ה ברבר אי ע ד ו ה  חפ/9ו7 (להלן - התכנית), ש
עדה  בילקוט הפרסומים 90, התש״י, עמ׳ 1038, מוסרת בזה הו
ן ולבניה חיפה (להלן - הועדה), בהתאם ו  המקומית לתכנ
רכישה לצרבי ציבור), 1943', ת(  לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעו
עדה לחלוטין ארת בתוספת דרושה לו רעה כי הקרקע המתו  הו
שת כי ליתן ברבר ר א ו ש י עדה מוכנה ל כי הו ר ו בו י צי  לצרכ

 הקרקע האמורה.

בת הנאה כלשהן בקרקע כות או טו בע לעצמו ז  כל התו
דרש לשלוח לועדה, ם על בך, נ י י צו רוצה לקבל פי רה ו  האמו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי ך חו  בתו
ף רו ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
, ו את פרטי הרישום, אם ישנו כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
ת דעה המפרטת לסעיפיהם א הו ם המקרקעין ו שו י  בפנקסי ר
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי בע ו א תו ו ה ים ש י צו  הפי

 וסעיף.

 י ם״ח התשב״ה, עמי 307.
ר 1943, תוס׳ 1,עמ׳32. ״ ע 2 

ה, 8.6.2005 ן התשס־ ו ם 5403, א׳ בסי י מ ו ס ר פ לקוט ה  2910 י



־ד  הודעה לפי סעיפים 5 ו
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה-965ז ו לפי חוק התכנ  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
ית מיתאר מס׳  והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנ
רה פורסמה שו ה בדבר אי ע ד ו ה  3/במ/1/14 (להלן - התכנית), ש
עדה  בילקוט הפרסומים 4006, התשנ״ב, עמ׳ 3279, מוסרת בזה הו
, בהתאם ד (להלן - הועדה) ו ד ש ן ולבניה א ו  המקומית לתכנ
י ציבור), 1943', רכישה לצרכ ת(  לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעו
ן עדה לחלוטי ארת בתוספת דרושה לו דעה כי הקרקע המתו  הו
ם בת בתשלו י א חי ן הי י אי עדה סבורה, כ כי הו י ציבור, ו  לצרכ
ף ל סעי ו ש תי ראו ל הו ש שת הקרקע האמורה ב כי ל ר ש ים ב י צו  פי

 20 לפקודה.

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
ן בי ם על כך, בין מכוח זכות ו י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו
ם י י ו צ ם או פי י י צו למו פי שו גרם סבל אם לא י י  מנימוק שי
ך ח לועדה, בתו ש לשלו ר ד ח לועדה, נ ש לשלו ר ד  מופחתים, נ
דעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו ם מיום פרסום הו י דשי  חו
ת ו ף ראי רו ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  או על טובת ההנאה א
, בפנקסי ו ו את פרטי הרישום, אם ישנ כלל עתו שי  לחיזוק תבי
ם י י צו פיהם את הפי דעה המפרטת לסעי הו ם המקרקעין ו שו י  ר
אם ף וסעיף; ו ב הסכום הנתבע בכל סעי שו חי בע ו א תו ו ה  ש
ת התומכות ו ם מופחתים, ראי י י צו ם או פי י י צו ם פי  נתבעי

יגרם סבל.  בטענה כי י

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
י פן דחוף לצרכ שה באו ו ר א ד י ה  חזקה בקרקע האמורה, מפני ש
ל אדם כ עדה מורה בזה ש הו ם לרכשה, ו מדי ר שלמענם עו בו  צי

ת החזקה בה. ד א  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

בע ט׳ -  רו

 שטח
ד במ״ר עו י  י

 מס׳ מגרש
ע י י תב י ש ח״ח עפ ו  ג

 2023 10 שצ״פ 4,552

47 2074 

׳ 18,733  דרך ? - שד
ם רושלי  י

127,41 ,42 2074 

10 2023 

׳ 13,019  דרך £ שד
 אלטלנה

127 ,33 2074 

10 2023 

 2074 37, 42 ג דרך 3,490

 2023 10 8 חניה 5,157

49-45 ,36 2074 

 2074 45, 52-49, 7 חניה 5,157
127 

ה, עמי 307.  י ס״ח התשכי

ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.  י עי

־ד  הודעה לפי סעיפים 5 ו
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ־ה-1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו פים 189 ו־190 לחוק התכנ  בתוקף סמכותה לפי סעי
תאר מקומית ית מי בהתאם לתבנ , ו  והבניה, התשכיה-1965'
רה שו ה בדבר אי ע ד ו ה  מס׳ 25/110/02/19 (להלן - התכנית), ש
 פורסמה בילקוט הפרסומים 5343, התשס״ה, עמי 452, מוסרת
בב (להלן - לבניה רמת חו ן ו ו עדה המקומית לתכנ  בזה הו
, בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הועדה)
ארת בתוספת דעה כי הקרקע המתו י ציבור), 1943', הו  לצרכ
א ש י עדה מובנה ל בי הו ר ו בו י צי עדה לחלוטין לצרכ  דרושה לו

ת הקרקע האמורה. ש י כ ליתן בדבר ר  ו

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  בל התו
ח לועדה, ש לשלו ר ד ם על בך, נ י י צו צה לקבל פי רו רה ו  האמו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי ך חו  בתו
ף רו  זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצי
, ו ת פרטי הרישום, אם ישנ ו א כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
ת דעה המפרטת לםעיפיהם א הו ם המקרקעין ו שו י  בפנקסי ר
ף ב הסכום הנתבע בבל סעי שו חי בע ו א תו ו ה ים ש י צו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
י פן דחוף לצרכ א דרושה באו י ה  חזקה בקרקע האמורה, מפני ש
ל אדם כ עדה מורה בזה ש הו ם לרכשה, ו מדי ר שלמענם עו בו  צי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

ד עו י  שטח הפקעה י
 בדונם

ש חלקי ו  ג
 חלקות

 100177 1 49.558 דרבים

 מיתקני טיפול וטיהור
ם י תי י ם תעשי  שפכי

18.751 

 4.134 שצ״פ

 100329 3 76.41 דרכים

 מיתקני טיפול וטיהור
ם י תי י ם תעשי  שפכי

101.249 

 3.476 שצ״פ

 6 9.465 דרבים

 11 2.566 דרכים

עדה המקומית רמת י הו ד ר ש מ ת מופקד ב י  העתק התכנ
דה הרגילות. ו ת העב ו ע ש ן בו ב י י לעי ן רשא י י נ כל מעו  חובב, ו

ר ב׳ התשס״ה(15 במרס 2005)  ד׳ באד
 (חמ 3-2)

ורא מיוחס  גי
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

בב ן ולבניה רמת חו ו  לתכנ
 י ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

ר 1943, תוס׳ 1,עמ׳32. ״ ע 1 

ן התשם״ה, 8.6.2005 2911 ו ם 5403, א׳ בסי מי ט הפרסו לקו  י



ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
פן דחוף לערכי א דרושה באו  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
עדה מורה בזה שכל אדם ם לרכשה, והו מדי ר שלמענם עו בו  עי

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 שטח הפקעה הפקעה סך הכל
 מס׳ מם׳ חלקה לפי לפי הפקעה

ש חלקה במ״ר חפ/428 חפ/777 במ״ר ו  ג

27 27 428 61 10834 

149 149 801 213 

1,050 1,050 5,175 240 

589 589 1,536 67/3 10836 

54 54 84 74 

9S 95 598 148 

143 143 143 179 

31 31 31 180 

8,773 8,773 8,773 186 

 186/ד/1 116 116 116

 186/ד/2 60 60 60

515 515 8,009 25 10888 

393 393 393 56 

3,693 3,693 3,693 46 10889 

ד: דרך. יעו  הי

ת חיפה, י י ר עדה בעי י הו ד ר ש מ  העתק התכנית מופקד ב
דה הרגילות. ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו  ו

ל 2005) י  ט׳ בניסן התשס״ה(18 באפר

 (חמ 3-2)
 י1נה יהב

עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
לבניה חיפה ן ו ו  לתכנ

־ד  הודעה לפי סעיפים 5 ו
רכישה לערכי עיבור), 1943 ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו לפי חוק התכנ  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ חפ/
אי (להלן - התכנית), ו י תו ו נ שר הגבורים החדש, שי  1548א — ג
רה פורסמה בילקוט הפרסומים 2866, שו דעה בדבר אי  שהו
 התשמ״ג, עמ׳ 261, ותוקנה בילקוט הפרסומים 2889, התשמ״ג,
ן ולבניה חיפה ו עדה המקומית לתכנ  עמ׳ 939, מוסרת בזה הו
דת הקרקעות  (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקו
ארת דעה כי הקרקע המתו  (רכישה לערכי עיבור), 1943', הו
עדה ר וכי הו בו ן לערבי עי עדה לחלוטי  בתוספת דרושה לו

ת הקרקע האמורה. ש י כ א ולייתן בדבר ר ש י  מוכנה ל

 י ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 י ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 שטח
ר במ״ר עו י  י

רש  מס׳ מג
 גוש ח״ח עפ״י תב״ע

 2023 10 שע״פ 300

 2023 10 שצ״פ 601

 2023 10 שע״פ 393

127 2074 

ת 529 ב ל ו ש  2023 10 25 דרך מ

לבת 544  2023 10 23 דרך משו

לבת 3,425  2023 10 24 דרך משו

 2023 10 שע׳׳פ 4,373

י 3,864 ר  2023 10 א י

ך 3,321 ר  2074 127 ב י

ת 1,566 ב ל ו ש  2023 10 29 דרך מ

 2023 10 11 דרך 2,304

 2023 6, 7, 8 שע״פ 1,268

ת י י ר י הועדה, בנין עי ד ת מופקד במשר י  העתק התכנ
י א ש ן ר י י נ כל מעו , ו ד ו ד העברי, אשד ו ר , הקריה, רח׳ הג ד ו  אשד

דה הרגילות. ו ת העב ו ע ש ן בו ב י  לעי

ל 2005) 4 באפרי  כ״ד באדר ב׳ התשס״ה(

 (חמ 3-2)

 עבי צילקר
עדה המקומית ש הו א ב ר ש ו  י

ד ו ד ש ן ולבניה א ו  לתכנ

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ ד
רכישה לערכי עיבור), 1943 ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו פים 189 ו־190 לחוק התכנ  בתוקף סמכותה לפי סעי
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מם׳ חפ/777,
רה פורסמה בילקוט הפרסומים 10, שו ה בדבר אי ע ד ו ה  ש
ה ע ד ו ה ית מס׳ חפ/428 ש בהתאם לתכנ  התש״ט, עמ׳ 2005, ו
רה פורסמה בע״ר 1938, תוס׳ 2, עמ׳ 1127 (להלן — שו  בדבר אי
ן ולבניה חיפה ו עדה המקומית לתכנ ות) מוסרת בזה הו  התבני
דת הקרקעות  (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקו
ארת דעה כי הקרקע המתו  (רכישה לערכי עיבור), 1943', הו
עדה כי הו ר ו בו ן לערכי עי עדה לחלוטי ו  בתוספת דרושה ל

שת הקרקע האמורה. כי ליתן בדבר ר א ו ש י  מוכנה ל

בת הנאה כלשהן בקרקע בות או טו בע לעעמו ז  כל התו
ח לועדה, ש לשלו ר ד ים על כך, נ י עו רועה לקבל פי רה ו  האמו
דעה זו ברשומות, הרעאה על ום פרסום הו ם מי י דשי ך חו  בתו
ף רו ר לו בקרקע האמורה, בעי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
, ו את פרטי הרישום, אם ישנו כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
דעה המפרטת לםעיפיהם את הו ם המקרקעין ו שו  בפנקסי רי
ף ב הסכום הנתבע בכל סעי שו חי בע ו א תו ים שהו י צו  הפי

 וסעיף.

 י ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
ר 1943, תוס׳ 1,עמי 32. י י ע 1 

יה, 8.6.2005 ן התשס׳ ו ם 5403, א׳ בסי מי לקוט הפרסו  2912 י



 הפקעה לפי חפ/1548א

וג במ״ר ו  סי
 שטח חלקה

מה במ״ר  מס׳ חלקה רשו

 28 225 ייר 145

 שצ״פ 80

י 40 ר  י

 שע״פ

40 29 

 ייר 52
 שצ״פ

32 30 

 49 280 ייר 253

 שצ״פ 27

ית חיפה, רי עדה בעי י הו ד ת מופקד במשר י  העתק התבנ
דה הרגילות. ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו  ו

ל 2005) ר ב׳ התשס״ה(6 באפרי  כ׳׳ו באד
 (חמ 3-2)

 יינה יהב
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ן ולבניה חיפה ו  לתכנ

 הודעה לפי סעיף! 14
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשב״ה-1965 לפי חוק התכנו  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
דת הקרקעות ף 14 לפקו  והבניה, התשב־ה-1965', ובהתאם לסעי
עדה המקומית עה בזה הו י ד  (רכישה לצרכי ציבור), 1943', מו
א החליטה ן ולבניה פתח תקוה (להלן - הועדה), כי הי ו  לתכנ
ה בי ארת בתוספת, שלג ור בה מהפקעת הקרקע המתו  לחז
דה בילקוט הפרסומים דעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקו  פורסמה הו
ת מיתאר מקומית מם* י ן תכנ  4471, התשנ״ז, עמ׳ 1004, לעני

 פת/2005/א.

 תוספת

ל 2,560 מ״ר. ש 6358, ח״ח 42, בשטח ש ו  ג

 כ״ד בניהן התשם״ה(3 במאי 2005)
 (חמ 3-2)

ן ו  יצחק אוחי
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
ן ולבניה פתח תקוה ו  לתכנ

 י ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
 י ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי םעיןו 19
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו לפי חוק התכנ  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
ית מם׳ 1111 (להלן -  והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנ
רה פורסמה בילקוט הפרסומים שו ה בדבר אי ע ד ו ה  התבנית), ש

 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
ח לועדה, ש לשלו ר ד ם על כך, נ י י צו רוצה לקבל פי רה ו  האמו
דעה זו ברשומות, הרצאה על ם מיום פרסום הו י דשי ך חו  בתו
ף רו ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
, ת פרטי הרישום, אם ישנו ו א כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
ת דעה המפרטת לסעיפיהם א הו ן ו ם המקרקעי שו י  בפנקסי ר
ף ב הסכום הנתבע בכל סעי שו חי בע ו א תו ו ה ים ש י צו  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו
י שה באופן דחוף לצרכ ו ר א ד י ה  חזקה בקרקע האמורה, מפני ש
ל אדם כ עדה מורה בזה ש הו ם לרכשה, ו מדי ר שלמענם עו בו  צי

ת החזקה בה. ד א י רה ימסור מ  המחזיק בקרקע האמו

 תוספת

ש 10849 (חלקי חלקות) — ו  ג

 סך הכל
 הפקעה
 במ־ר

 הפקעה לפי
 חפ/1548א

וג במ״ר ו  סי

 שטח חלקה
מה  רשו
 במ״ר

 מס׳ חלקה

300 160 

140 

 דיר
 שצ״פ

516 18 

י 177 177 ר  י

 שצ״פ

234 22 

95 25 

70 

 דיו
 שצ״פ

206 25 

 ייר 80 80
 שצ״פ

174 26 

806 703 

103 

 דיר
 שצ״פ

1,561 69 

575 525 

50 

 דרך

 שצ״פ

1,929 70 

ש 10849 (בשלמות) — ו  ג

ה הפקעה לפי חפ/1548א ק ל ח ח ט  ש

וג במ״ר ו מה במ״ר סי  מס׳ חלקה רשו

י 20 ר  19 40 י

 שצ״פ 20

 20 149 דרי 107

פ 42  שצ־

 23 230 . דיר 226

 שצ״פ 4

 24 150 ליו 134

 שצ״פ 16

ן התשם״ה, 8.6.2005 2913 ו ם 5403, א׳ בסי מי ט הפרסו לקו  י



 הודעה לפי סעיף 19
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת( דת הקרקעו  לפקו

ן והבניה, התשב״ה-1965 ו לפי חוק התכנ  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
, ובהתאם לתכנית מפורטת חד/  והבניה, התשכ״ה~11965
רה פורסמה שו ה בדבר אי ע ד ו ה  במ/914א(להלן - התבנית), ש
עדה רה בזה הו  בילקוט הפרסומים 4859, התש׳׳ס, עמי 2781, מצהי
ן ולבניה חדרה (להלן - הועדה), בהתאם ו  המקומית לתכנ
(להלן רכישה לצרבי ציבור), 1943־ ת( ף 19 לפקודת הקרקעו  לסעי
ר ביחס אליהם ש ארת בתוספת, א - הפקודה), כי הקרקע המתו
פים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים דעה לפי סעי  פורסמה הו
ל ר והמוחלט ש  5274, התשס׳׳ד, עמ׳ 1962, תהיה לקניינה הגמו

דעה זו ברשומות. ית חדרה מיום פרסום הו י ר  עי

 תוספת

ש ח״ח שטח ההפקעה במ״ר ו  ג

4,468 35 7731 

261 36 

4,954 37 10027 

997 38 

1,922 39 

1,708 40 

2,029 41 

2,296 42 

1,674 43 

1,108 44 

1,041 45 

736 10 10031 

775 11 

1,504 12 

1,513 16 

ית רי עדה המקומית בעי י הו ד  העתק התכנית מופקד במשר
ה הרגילות. ד ו ב ע ת ה ן בו בשעו י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו  חדרה, ו

ל 2005) י  ג׳ בניסן התשס״ה(12 באפר
 (חמ 3-4)

טן  חיים אבי
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ן ולבניה חדרה ו  לתכנ
 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1,עמ׳ 32.

עדה המקומית רה בזה הו  1515, התשכ״ט, עמ׳ 1132, מצהי
ן - הועדה), בהתאם לסעיף ל ה ל ) ו פ י - ב י ב א ־ ל ן ולבניה ת ו  לתכנ
י ציבור), 1943' (להלן  19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכ
ר ביחס אליה ש ארת בתוספת, א - הפקודה), כי הקרקע המתו
פים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים דעה לפי סעי  פורסמה הו
ל ר והמוחלט ש  4078, התשג״ג, עמ׳ 1323, תהיה לקניינה הגמו

דעה זו ברשומות. ו מיום פרסום הו פ י ב- י אב ־ ית תל רי  עי

 תוספת

ל 442 מ־ר בהתאם לתשריט, ש 6635, חלקה 61 בשטח ש ו  ג
ע אדום. ב צ  כשהשטח המופקע בו מתוחם ב

׳ בן גוריון י הועדה, שד ד ר ש מ ט מופקד ב  העתק התשרי
כל , ו ו פ ב-י כר יצחק רבין, תל־אבי ף נכסי העיריה, כי באג  68, ו

דה הרגילות. ו ת העב ן בו בשעו י י לעי א ש ן ר י י נ  מעו

ר ב׳ התשם״ה(20 במרס 2005)  ט׳ באד
 (חמ 3-4)

לדאי ן חו  רו
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ו פ ב—י י אב ־ ן ולבניה תל ו  לתכנ
 2 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

ף 19  הודעה לפי סעי
רכישה לצרכי ציבור), 1943 ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו לפי חוק התכנ  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
ית מפורטת מם׳ 852א  והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתבנ
רה פורסמה בילקוט שו ר אי ב ד ה ב ע ד ו ה  (להלן - התכנית), ש
עדה רה בזה הו א, עמי 1144, מצהי  הפרסומים 2695, התשמי
ו (להלן - הועדה), פ ב—י י אב ־ לבניה תל ן ו ו  המקומית לתכנ
דת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), ף 19 לפקו  בהתאם לסעי
ר ש ארת בתוספת, א י הקרקע המתו  21943 (להלן - הפקודה), כ
דעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה  ביחס אליהם פורסמה הו
 בילקוט הפרסומים 4203, התשנ׳׳ד, עמ׳ 2792, תהיה לקניינה
ום פרסום ו מי פ ב—י י אב ־ ית תל רי ל עי ר והמוחלט ש  הגמו

דעה זו ברשומות.  הו

 תוספת

לל ך שטח בו ל 1,223 מ״ר מתו ש 6992, ח״ח 4, בשטח ש ו  ג
ט כשהשטח המופקע בו מתוחם י ל 20,223 מ״ר, בהתאם לתשר  ש

ע אדום. ב צ  ב

ן 68, ו ׳ בן גורי י הועדה, שד ד ט מופקד במשר י  העתק התשר
כל , ו ו פ בד יצחק רבין, תל־אביב—י  ובאגף נכסי העיריה, כי

דה הרגילות. ו ת העב ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ  מעו

ל 2005) ה בניסן התשם״ה(4 באפרי  כי
 >חמ 3-4)

לדאי ן חו  רו
עדה המקומית ש הו א ב ר ש ו  י

ו פ ב—י י אב ־ ן ולבניה תל ו  לתכנ
 י ם״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.

 י עייר 1943, תום׳ 1,עמ׳ 32.

ן התשם״ה, 8.6.2005 ו ם 5403, א׳ בסי מי ט הפרסו לקו  2914 י



ד עו י  חלקה שטח במ׳׳ר הי

 דרך

ח י פתו ר בו  שטח צי

 ייו
 דרי

361 

 074, ו

3Z4 

423 

 9 (חלק)

 10 (חלק)

 11 (חלק)

י הועדה, רח׳ גלים 9, פתח ד  העתק התכנית מופקד במשר
דה הרגילות. ו ת העב ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ כל מעו  תקוה, ו

ר ב׳ התשס״ה(31 במרס 2005)  כ׳ באד
 (חמ 3-4)

 לבנה אלונים
עדה המקומית ש הו א ושבת ר  י

ן ולבניה מצפה איפק ו  לתכנ

 הודעה לפי םעין191
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 לפי חוק התכנו  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנ
תאר מקומית ית מי  והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנ
בר ה בד ע ד ו ה  מס׳ ממ/במ/1/1/921 (להלן - התכנית), ש
רה פורסמה בילקוט הפרסומים 4284, התשנ״ה, עמ׳ 2145, שו  אי
ן ולבניה מצפה אפק ו עדה המקומית לתכנ רה בזה הו  מצהי
רכישה ת( ף 19 לפקודת הקרקעו  (להלן - הועדה), בהתאם לסעי
י הקרקע המתוארת י ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), כ  לצרכ
דעה לפי סעיפים 5 ה פורסמה הו ר ביחס אלי ש  בתוספת, א
 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5354, התשם׳׳ה, עמ׳ 937, תהיה
ל המועצה המקומית גני תקוה  לקניינה הגמור והמוחלט ש

דעה זו ברשומות. ום פרסום הו  מי

 תוספת

ל 1,588 נדר: ש 6720, ח״ח (1045מקודם ח״ח 12k בשטח ש ו  ג
ד: דרך. יעו  הי

י הועדה, רח׳ גליס 9, פתח ד ט מופקד במשר י  העתק התשר
דה הרגילות. ת העבו ו ע ש ן בו ב י י לעי א ש ן ר י י נ  תקוה, וכל מעו

ר ב׳ התשס״ה(31 במרס 2005)  כ׳ באד
 1חמ 3-4)

 לבנה אלונים
עדה המקומית ש הו א ושבת ר  י

ן ולבניה מצפה אפק ו  לתכנ
 י ם״ח התשכ״ה, עמי 307.

 י ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמ׳ 32.

 הודעה לפי גזעיןו 19
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו לפי חוק התכנ  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
תאר מקומית ית מי  והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנ
רה שו ה בדבר אי ע ד ו ה  מם׳ ממ/מק/3/5024(להלן - התכנית), ש

 הודעה לפי סעין* 19
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
תאר גז/במ/  והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מי
רה פורסמה בילקוט הפרסומים שו ה בדבר אי ע ד ו ה  4/195, ש
תאר מקומית ית מי  4439, התשנ״ו, עמ׳ 4639, ובהתאם לתכנ
רה פורסמה בילקוט שו ה בדבר אי ע ד ו ה  מס׳ גז/במ/1/195, ש
 הפרסומים 4253, התשנ״ה, עמ׳ 391 (להלן — התכניות), מצהירה
ן - הועדה), ל ה ל ) ד ע ל ן ולבניה א ו  בזה הועדה המקומית לתכנ
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
ר ש  1943' (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, א
דעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט  ביחס אליה פורסמה הו
 הפרסומים 5360, התשס״ה, עמ׳ 1144, תהיה לקניינה הגמור

דעה זו ברשומות. ד מיום פרסום הו ע ל ית א רי ל עי  והמוחלט ש

 תוספת

ש ו ש , ח״ח 2); ג ו ש 5756, חלקות 3S ,52 (5664מקודם ג ו  ג
ש 5456, ו ש 4058, ח״ח 163,162,137); ג ו  5457, חלקה 69 (מקודם ג

ש 4060, ח״ח 8). ו  חלקה 38 (מקודם ג

 כ״ג בניסן התשס״ה(2 במאי 2005)
 1חמ 3-4)

 עביקה בהן
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ד ן ולבניה אלע ו  לתכנ
 י סייח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 י ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי םעין* 19
י ציבור), 1943 רכישה לצרכ ת(  לפקודת הקרקעו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו לפי חוק התכנ  ו
ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
תאר מקומית ית מי  והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנ
רה שו ה בדבר אי ע ד ו ה  מס־ ממ/5094 (להלן - התבנית), ש
 פורסמה בילקוט הפרסומים 5172, התשם״ג, עמ׳ 2023, מצהירה
ן ולבניה מצפה אפק (להלן - ו  בזה הועדה המקומית לתכנ
רכישה לצרבי ת(  הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעו
ארת בתוספת,  ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתו
דעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה ר ביחס אליהם פורסמה הו ש  א
 בילקוט הפרסומים 5354, התשס״ה, עמי 936, תהיה לקנייגה
עצה המקומית גני תקוה מיום פרסום ל המו ר והמוחלט ש  הגמו

דעה זו ברשומות.  הו

 תוספת

ד עו י ש חלקה שטח במ״ר הי ו  ג

ר בו  6717 7 3,698 בניני צי

 390 דיר

 8 404 דיר

רי פתוח בו  3,654 שטח צי

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
 1 ע״ר943ו, תוס׳ 1, עמי 32.

 ילקוט הפרסומים 5403, א׳ בסמן התשס״ה, 8.6.2005 2915



 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול חלק מתוספת בניה
 שמאושרת לדירות הקיימות בקומה העליונה של הבנין
 הקיים וקביעת בינוי לתוספות הבניה החדשות במקומן
 על גג הבנין הקיים, בהתאם לנספח הבינוי: ב) קביעת
 קווי בנין חרשים לתוספות הבניה כאמור: 0 הגדלת מספר
 הקומות המרבי מ־5/6 קומות ל־6/7 קומות: ד) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח: ה)

 קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 9397״, שינוי לתכניות
 1083 ו־62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳ גבעת
 מרדכי, חלק מדרך, רח׳ שח״ל 19, השטח שבין קואורדינטות
 רוחב 629.700-629.650 לבין קואורדינטות אורך 218.800-

 218.875: גוש 30184, חלקות 2,1 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
 האלה: 1) שינוי ייעור מאזור מגורים 5 לאזור מגורים
 2; 2) שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 לשטח להרחבת דרך:
 ב) קביעת בינוי לתוספות בניה בבל קומות הבנין, לשם
 הרחבת יח״ד קיימות: ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות
 הבניה כאמור: ד) תוספת של 869,11 מ״ר וקביעת שטחי
 הבניה המרביים בחלקה ל־ 2,346.051 נדר מתוכם 2,167.27
 מ״ר שטחים עיקריים: ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת
 תנאים למתן היתר בניה בשטח: ו) קביעת הוראות בגין

 דרך לביטול.
 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9459״, שינוי לתכניות 1315

 ו־62.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גונן,
 רח׳ הפלמ״ח 15, השטח שבין קואורדינטות אורך 220.150-
 220.225 לבין קואורדינטות רוחב 630.575-630.500:

 גוש 30023, חלקה 117 במלואה,
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 2 לאזור מגורים 2 מיוחד: ב) הפיכת שטת שירות (מחסן)
 בקומת קרקע תחתונה לשטח עיקרי •לשם יצירת יחידת
 דיור חדשה: ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה
 באמור: ד) הגדלת מספר יח״ד בבנין מ־28 יח״ד ל־29 יח׳׳ד:
 ה) תוספת של 85.31 מ״ר וקביעת שטחי הבניה המרביים
 בחלקה ל־ 2,472.51 מ״ר מתוכם 2,318.81 נדר שטחים
 עיקריים: ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
 היתר בניה בשטח: ז) קביעת הוראות בגין גדר להריסה
 ופירוק סגירות מרפסות שנסגרו ללא רישיון: ח) קביעת

 הוראות בגין חלוקה מחדש.
 (5) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 9532״, שינוי לתבניות 1680,

 4412/ב, 3423 ו־8000.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, רח׳ יפו,
 מרכז העיר, מתחם בין רח׳ יפו מתחם כי״ח מערב ושוק
 מחנה יהודה, השטח הידוע כבנין המשטרה וישיבת
 עץ חיים, השטח שבין קואורדינטות אורך 220.225-
 220.375 לבין קואורדינטות רוחב 632.550-632.425 לפי
 רשת ישראל החדשה: גוש 30074 (לא מוסדר), חלקות 69,63,

.373-337 
 עיקרי הוראות התכנית: א) התאמת ייעור המגרש
 לתפקודים אופייניים למרכז העיר - מגורים, מסחר
 ומשרדים. פינוי פונקציה שאינה מתאימה למע״ר - תלמוד
 תורה. העתקת המבנים לשימור לחזית רח׳ יפו לחשיפה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 4605, התשנ״ח, עמי 1276, מצהירה
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי
 ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,
 אשכ ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה
 בילקוט הפרסומים 5354, התשס׳יה, עמי 936, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גני תקוה מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 גוש 6720, ח״ח 155, בשטח של 67: הייעוד: שטח לבניני

 ציבור.
 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה, רח׳ גלים 9, פתח

 תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 כ׳ באדר ב׳ התשם״ה(31 במרס 2005)

 (חמ 3-4)
 לבנה אלונים

 יושבת ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מצפה אפק

ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32. 1 

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

תאר מקומיות ות מי  הודעה בדבר הפקדת תכני
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 3760/ב״, שינוי לתכנית

3760 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שטח
 ממערב ומצפון־מערב לאזור התעשיה הר חוצבים בין

 שד׳ גולדה מאיר לשד׳ יגאל ידין.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר התנאים
 לשימושים המותרים בתחום מגרשים חדשים 3 ו־4
 שבתכנית 3760א: ב) שינוי ההוראות שבתכנית במ/3760א
 כך שלא יחולו על מפעל המחזיק או משתמש בחומרים
 הנזכרים בתכנית, ובלבד שאין בהם כדי לסבן את הסביבה
 הקרובה ונערך לגביהם סקר הערכת סיכונים על פי הנחיות

 המשרד לאיכות הסביבה.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 6610״, שינוי לתכנית

 1648/ג.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ קרית
 היובל, רח׳ אברהם שטרן 27, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 167.150-167.050 לבין קואורדינטות רוחב 128.950-
 129.050: גוש 30415, חלקה 227 במלואה: מגרש 16 בהתאם

 לתכנית 1648/ג.
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 1 מיוחד לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספת
 בניה בבל המפלסים ותוספת קומה, לשם הרחבת יחיד
 קיימות: ג) שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חרשים: ד)
 קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 738 נדר, וקביעת
 שטח הבניה המרבי ל־1,468.25 מ־ר, מהם 1,338.4 מ״ר
 שטחים עיקריים ו־129.5 מ״ר שטחי שירות: ה) הגדלת
 מספר הקומות מ־4 קומות ל־5 קומות: ו) קביעת הוראות
 בינוי בגין תוספת מעלית: ז) קביעת הוראות למתן היתר

 בניה: ח) קביעת הוראות בגין גדר להריסה.

 (9) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 10970״, שינוי לתבנית 3770.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שב׳ גונן,
 רח־ דרך בית לחם 41, קואורדינטות לפי רשת ישראל
 החדשה, השטח שבין קואורדינטות אורך 220.280-220.225
 לבין קואורדינטות רוחב 629.700-629.665; גוש 30013,

 חלקה 45 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הפיכת מחסן מאושר במפלס
 030+ (755.30) לשטח עיקרי והגדלתו, לשם הרחבת יחידת
 דיור קיימת: ב) שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 1 מיוחד
 לאזור מגורים מיוחד: גןיקביעת בינוי בעבור הרחבת יחידת
 דיור קיימת בקומה שמעליה: ד) קביעת תוספת שטחי
 בניה בהיקף של 75 מ״ר, מתוכם הפיכת 20 מ״ר משטח
 שירות לשטחים עיקריים: ה) קביעת שלבי ביצוע למימוש

 התבנית: ו) קביעת תנאים למתן היתר 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 ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים
 91010, טל׳ 02-6290222. 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

תאר מקומיות ר תכניות מי שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 3596/א״, שינוי לתכנית

.3596 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ הר נוף,
 רח׳ הקבלן 42, השטח שבין קואורדינטות אורך 216.925
-217.025 לבין קואורדינטות רוחב 632.800-632.725:

 גוש 30333, חלקה 44 במלואה.
 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת בינוי לתוספת קומה
 עליונה לבנין 1 לשם תוספת חדרי פנימיה למוסד
 הקיים בשטח: ב) הגדלת מספר קומות מרבי לבנין מס׳ 1
 מ־3 קומות ל־4 קומות: ג) הגדלת שטחי בניה מרביים
 בשטח וקביעתם מ־2,205.90 מ״ר ל־2,489.42 נרד: ד) קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 למשתמשים ברחוב, שילוב הולכי רגל במרקם הסביבתי
 המתוכנן ויצירת מסה קריטית של בינוי חדש לאורך
 רח׳ יפו: ב) שינוי ייעוד מאזור מסחרי לאזור מסחרי מיוחד:
 ג) שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לאזור מסחרי מיוחד:
 ד) שינוי ייעוד מדרך קיימת לאזור מסחרי מיוחד: ה) קביעת
 בינוי בעבור בנין חדש, בנין לשימור, בנינים לשימור
 והזזה ותוספת לבנין לשימור: ו) קביעת שטחי בניה
 בהיקף של 28,461 מ״ר מהם 23,286 מ״ר שטחים עיקריים
 ו־5,800 מ״ר שטחי שירות: ז) שינוי קווי הבנין וקביעת קווי
 בנין חדשים! ח) הגדלת מספר הקומות המרביות ל־15
 קומות מעל הקרקע, 2 קומות תת־קרקעיות וקומות תת־
 קרקעיות נוספות לפי הנדרש לחניון על פי תקן חניה: ט)
 קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור ושטח דרך לביטול: י)
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית: יא) קביעת תנאים
 למתן היתר בניה: יב) קביעת הוראות בגין בנינים, גדרות,

 מדרגות להריסה/עצים לעקירה/לשימור.

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9675״, שינוי לתכניות
 3398/א ו־3398/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳
 פסגת זאב, רח׳ תמיר שמואל 29, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 222.365-222.360 לבין קואורדינטות רוחב
 636.475-636.435: גוש 30614, חלקה ארעית 48 לפי תצ״ר,

 מס׳ אליפסה 777/98
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הכינויים האלה בשטח:
 1) תוספת בניה בחלל גג רעפים לשם הרחבת יחידת דיור
 קיימת: 2) סגירת מרפסת בדירה קיימת בקומה שלישית:
 3) תוספת בניה בקומות ראשונה, שניה ושלישית להרחבת
 דירות קיימות, בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח•,
 ב) קביעת קווי בנין חדשים: ג) הגדלת מספר הקומות
 המרבי בבנין מ־3 קומות ל־4 קומות(קומה רביעית בחלל
 גג הרעפים), וקביעת גובה בניה מרבי לבנין: ד) הגדלת
 שטחי בניה מרביים וקביעתם ל־806.39 מ״ר, מתוכם
 728.44 מ״ר שטחים עיקריים ו־77.95 מ״ר שטחי שירות:
 ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח.
 (7) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 10146״, שינוי לתכנית

 במ/2935/ב.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 גבעת משואה, רח׳ אריה דולצ׳ין פינת רח׳ אל סלבדור,
 השטח שבין קואורדינטות אורך 216.240-216.150 לבין
 קואורדינטות רוחב 628.600-628.525: גוש 30423, חלקה

 ארעית 605: מגרש 44 בהתאם לתכנית במ/2935/ב.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת שימוש של בית כנסת
 למגרש 44 לפי תכנית במ/2935ב, בנוסף למועדון השכונתי
 המאושר בשטח: ב) הגדלת שטחי הבניה המרביים
 המאושרים בשטח המגרש מ־700 מ״ר ל־200,ו מ״ר:

 , ג) קביעת בינוי מנחה להקמת בית כנסת.
 (8) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 10174״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳
 בית וגן, רח־ הרב עוזיאל 52, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 217.700-217.625 לבין קואורדינטות רוחב 630.500-

 630.550: גוש 30166, חלקה 45 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
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 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8243״, שינוי לתכנית 5065.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 א־טור, רח׳ א־טור, השטח שבין קואורדינטות אורך 224.175

-224.250 לבין קואורדינטות רוחב 32.575-632.525» .
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 5 מיוחד לאזור מגורים מיוחד, ב) קביעת בינוי לבניית בנין
 בן 3 קומות מעל קומת מרתף חלקית לשם יצירת 12 יחיד
 בהתאם לקיים בשטח: ג) קביעת קווי בנין מרביים לבניה
 כאמור: ד) קביעת שטחי בניה מרביים לבנין 1,808.08 מיד
 מתוכם 1,721.32 מ״ר שטחים עיקריים: ה) קביעת מספר
 קומות מרבי ל־3 קומות: ו) קביעת תנאים למתן היתר
 בניה: ז) קביעת הוראות בגין בנינים ו/או גדרות להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5202, התשסיג, עמי 3237.

 (6) ״תבנית מיתאר מקומית מסי 8400״, שינוי לתכנית
 35ו3/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 המוגרבים, רדו׳ המערבים 7, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 75-221.050-.221 לבין קואורדינטות רוחב 631.550-

 631.575: גוש 30036, חלקה 41 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 2
 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת הכינויים האלה בשטח:
 1) השלמת קומה אי: 2) תוספת קומה עליונה: 3) תוספת
 בניה בקומות מרתף, לשם הרחבות יח״ד קיימות:
 ג) קביעת קווי בנין חדשים לבניה: ד) הגדלת מספר קומות
 מ־2 קומות ל־3 קומות(קומה עליונה מובלעת בתוך חלל
 גג הרעפים) מעל קומת מרתף, ה) הגדלת שטחי הבניה
 המרביים בשטח וקביעתם ל־0?.369 מיר, מתוכם 287.50
 מ״ר שטחים עיקריים ו־82.40 מ״ר שטחי שירות: ו) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:

 0 קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשם״ד, עמי 3667.

 (7) •תכנית מיתאר מקומית מסי 8482״, שינוי לתכנית 3770.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳
 גאולים, רח׳ ראובן 18, השטח שבין קואורדינטות אורך
 629.600 -629.675 לבין קואורדינטות רוחב 220.825-220.750:

 גוש 30015, חלקה 52 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מגורים 1 מיוחד
 לאזור מגורים 2: ב) הפיכת שטח מחסנים בקומת קרקע
 לשם יצירת יחידת דיור חדשה בהתאם לקיים בשטח:
 ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור:
 ד) הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח וקביעתם
 ל־764.74 מ״ר: ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים

 למתן היתר בניה בשטח.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5311, התשס״ד, עמי 3315.
 (8) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 8646״, שינוי לתבנית

.5/14/2 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳ גונן ר,
 רה׳ מעגלי יבנה 9, השטח שבין קואורדינטות אורך 629.465
-629.525 לבין קואורדינטות רוחב 220.225-220.150, על פי

 רשת ישראל החדשה: גוש 30173, חלקה 151 במלואה.

 הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5337, התשס״ה, עמי 256.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 3959/ב״, שינוי לתכנית
 3959/א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ הר נוף,
 רדד הרב רפאל קצגלבוגן, השטח שבין קואורדינטות אורך
 632.615-632.525 לבין קואורדינטות תחב 217.125-217.050:

 גוש 30332, ח״ח 23: מגרש 2 בהתאם לתכנית 3959/א.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת בניה,
 לשם הרחבת הישיבה הקיימת בשטח, כמפורט להלן:
 1) קביעת בינוי לתוספת שתי קומות במפלסים 21.86-
 ו־18.76-: 2) קביעת בינוי להרחבות קומות במפלסים
 15.66-,12.56-,9.46-, 6.36-, 3.45-, 0.00+: 3) התרת הפיכת
 שטח קומת מפלס 6.36- לחניה במקום מגורי פנימיה:
 4) קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה במפלס 3.00+-,
 5) התרת שינוי במיקום גשרי הכניסה לישיבה מרח׳
 קצנלבוגן: ב) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה
 כאמור: ג) הגדלת מספר הקומות המרבי מ־6 קומות
 ל־9 קומות: ד) קביעת שטחי הבניה המרביים לתוספת של
 2,323 מ״ר, מתוכם 1,885 מ״ר שטחים עיקריים: ה) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:

 ו) קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 21.2.2003 ובילקוט הפרסומים 5166, התשס״ג, עמ׳ 1824.
 (3) •תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7444״, שינוי לתכנית 3347.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳ ארזי
 הבירה, רח׳ יקים 3, השטח שבין קואורדינטות רוחב
 633.249-633.229 לבין קואורדינטות אורך 221.370-221.350:

 גוש 30091, חלקה 100 במלואה, ח״ח 125.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 2 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספת
 קומה עליונה לבנין(מובלעת בתוך חלל גג רעפים) לשם
 הרחבת יח״ד קיימת בקומה שמתחתיה: ג) קביעת קווי
 בנין חרשים לתוספת הבניה כאמור: ד) הגדלת מספר
 קומות מרבי מ־3 קומות ל־4 קומות: ה) הגדלת שטחי בניה
 מרביים בשטח וקביעתם ל־307 מ״ר: ו) קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 11.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5296, התשס־ד, עמי 2840.
 (4) •תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7457״, שינוי לתכנית 2185.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, העיר
 העתיקה, הרובע היהודי, רח׳ המשוררים 2, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 222.080-220.060 לבין קואורדינטות
 רוחב 634.425-631.460: גוש 34, חלקה 10 במלואה, על פי

 תכנית 2185.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת בניה,
 בקומה שלישית(מפלס 64.15+) לשם הרחבת יח״ד הקיימת,
 בהתאם לקיים בשטח: ב) קביעת קווי בנין חדשים לתוספת
 הבניה כאמור, ג) קביעת שטחי בניה מרביים לתוספת
 הבניה ל־25.37 מ״ר: ד) קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בניה בשטח.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 2.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5287, התשס״ד, עמ׳ 2510.
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 מם׳ בש/51/ד״, שינוי לתכנית בש/200.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש, אזור
 תעשיה מערבי (חלק), השטח שבין קואורדינטות אורך

so 627.9 לבין קואורדינטות רוחבso--627.1so:0so--19s.197.1 
 גוש 3084 חלקות 9, 16 במלואן, ח״ח 1, 8,5, 15: גוש 5174,
 ח״ח 5; גוש 5192, ח״ח 14,12,6: גוש 5197, ח״ח 6,4: גוש 5198,

 חלקה 7 במלואה, ח״ח 13,3.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטחים מתכנון
 בעתיד למגרש למכללה למשטרה, למגרשי תעשיה, להרחבת
 אזור התעשיה לדרכים ולשטחים ציבוריים פתוחים: ב) קביעת
 מערכת דרכים: ג) קביעת הוראות לפיתוח שטחי התעשיה,
 טיפול נופי וגינון: ד) קביעת זכויות בניה, מגבלות, הוראות
 ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה: ה) קביעת הוראות
 איכלום, תפעול ואחזקה בשטח: ו) קביעת הוראות למרכז

 הדרכה ומבצעים ארצי של משטרת ישראל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.3.1999 ובילקוט הפרסומים 4764, התשנ״ט, עמי 3730.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טל׳ 02-6290222, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בית שמש, בית שמש 99100, טל׳ 02-9909866,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י׳ בניסן התשס״ה(19 באפריל 2005)

 רות יוסף
 יושבת ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי מחוזי/גלילי - מחוז תל־אביב

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

 מס׳ תגפ/594/א״, שינוי לתכנית תגפ/578.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הירייה - בין כביש
 מס׳ 4 להר האשפה של הירייה - גוש 6038, ח״ח 49-43,36-13;

 גוש 6170, ח״ח 83,67.
 עיקרי הוראות התכנית: א) אפשרות לפיתוח זמני של
 מיתקני מיון, טיפול ומיחזור של פסולת גוש דן, לשם ניצול חוזר
 של הפסולת ומחזורה, צמצום נפח שינוע הפסולת לדרום הארץ
 והקטנת נפח ההטמנה, וזאת עד לאישורה של תכניה תגפ/594
 או לתקופה מוגבלת של 3 שנים, הקודם מבין השניים. הטיפול
 בפסולת המעורבת הינו נםיוני ומוגבל. האמור לא יחול על מיון,
 הקטנת נפח בדרך של גריסה ורחיסה ובן הטיפול בפסולת בנק:
 ב) אפשרות לפיתוח קבוע של שטחים ומבנים המיועדים לשמש
 את מערך ביקורי הקהל באתר, מרכז מבקרים ומיתקני הדגמה
 והמחשה: ג) אפשרות פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים לטובת
 הציבור ולצורכי ניקוז: ד) פיתוח חיץ נופי ברמה גבוהה מסביב
 לפארק מחזור איילון - לאורך בביש 4 ולאורך נחל איילון: ה)
 קביעת ייעודם הזמני של השטחים בחלק מחחום פארק מחזור
 איילון והשימושים המותרים בהם - בפירוט למתתם מס׳ 3,
 בהתאם להוראות תכנית תמ״מ/3/5, וכשלב זמני עד לאישור
 תג״פ 594 לכל פארק מחזור איילון, או ל־3 שנים (המוקדם

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור שטח ציבורי
 פתוח ואזור מגורים 4-3 קומות לאזור מגורים מיוחד:
 ב) קביעת בינוי לתוספות בניה בקומת קרקע של הבנין
 (חזית דרומית) לשם הרתבת יחידות דיור קיימות בשטח
 ובהתאם לקיים בשטח: ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספת
 הבניה כאמור: ד) קביעת שטחי הבניה המרביים לתוספות
 הבניה כאמור ל־74.48 מ״ר מתוכם 74.48 מ״ר לשימושים
 עיקריים: ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 23.7.2004 ובילקוט הפרסומים ו532, התשס״ד, עמ׳ 3667.
 (9) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8711״, שינוי לתכנית

 2933/ב.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שב׳ גבעת
 משואה, רח׳ אל סלוודור 31, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 216.510-216.460 לבין קואורדינטות רוחב 628.415-

 628.430; מש 30427; מגרש 29 בהתאם לתכנית 2935/ב.
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הכינויים האלה בשטח:
 א) תוספת קומה עליונה מובלעת בתוך חלל גג הרעפים
 לשם הרחבת שתי יחיד קיימות בבנין: ב) קביעת קווי
 בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור, ג) תוספת של
 66.5 נדר וקביעתשטחיהבניההמרבייםבשטחל־327.52מ״ר;
 ד) הגדלת מספר קומות מרבי מ־2 קומות ל־3 קומות
 (הקומה העליונה מובלעת בתוך חלל גג רעפים): ה) קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.9.2003 ובילקוט הפרסומים 5218, התשס״ג, עבר 3903.

 (10) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9736״, שינוי לתכנית במ/
 1998/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב־ מלחה,
 רח׳ הדישון 22, השטח שבין קואורדינטות אורך 217.325
-217.375 ובין קואורדינטות רוחב 628.950-628.900: גוש

 30455, חלקה 13 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעור מאזור מגורים
 מיוחד (הכפר) לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי
 לבניית בנין בן 3 קומות שישמש כיחידת דיור אחת: ג)
 קביעת קווי בנין לבניה, כאמור: ד) תוספת של 374 מ״ר
 וקביעת שטחי הבניה המרביים בחלקה ל־635 נדר מתוכם
 392 נדר שטחים עיקריים: ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בניה בשטח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה •בעיתונות ביום

 22.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5355, התשם״ה, עמי 957.
 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טל׳ 02-6290222, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל׳ 6296811-
 02, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בית שמש

תאר מקומית ר תכנית מי שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ז, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת אפעל - גוש
 6174, חלקות 147,141,135,38,37 במלואן, ח״ח 39,30,28,7,3,
 8S1 ,156 ,154 ,152 ,149 ,145,143,139 ,137 ,89,40; גוש 6176, ח״ח
 772,768: גוש 6687, חלקה 141 במלואה: גבולות התכנית: בצפון
- גבול דרומי, גוש 6887 (פרט לחלקה 141 בגוש זה), במזרח
- גבול מערבי, גוש 6232, בדרום - חלקות 30, 40, 120 בגוש

 6174, במערב - גבול תכנית מחלף מסובים.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת רמת אפעל על ידי
 שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי ל: 1) אזור מגורים א1 -
 מבנים דו־משפחתיים, מרתף + 2 קומות + עליית גג: 2) אזור
 מגורים מיוחד - בנינים בני 8 קומות על עמודים, 2 קומות
 מרתף, קומת גג ומיתקנים טכניים: 3) שטח לבניני ציבור:
 4) התוויית דרכים: 5) קביעת שטחים ציבוריים פתוחים:
 6) להתוויית דרך על גבי רצועת דלק: 7) לשבילים לה ולכי רגל:
 ב) קביעת זכויות והוראות בניה: ג) קביעת התכליות
 והשימושים לכל אזור: ד) קביעת תנאים למתן היתר בניה:
 ה) קביעת הסדרי חניה: 0 קביעת הוראות ביחס לאיחוד
 וחלוקה חדשים ולרישום מגרשים: ז) סך הכל 366 יחיד לתכנית:
 סך הכל54,870 מיד שטח עיקרי למגורים בתכנית + 9,720 מ״ר
 עליות גג: סך הכל 53,420 נדר שטחי שירות למגורים, 156,000
 מ״ ר על־קרקעי ו־378,20 מיד תת־קרקעי: ח) 6 בניני ציבור,
 סך הכל 8,000 מ־ר שטח עיקרי; סך הכל 5,500 מ״ר שטחי שירות

 על־קרקעי ותת־קרקעי: גובה מרבי למבנה - 2 קומות.

 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 התגגדותבתוך
 60 •ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל אביב, רדד אחד העם 9, תל־אביב־יפו 61290, טלי 5193216
 03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה אונו, רח׳ סוקולוב 13, קרית אונו, טלי 03-5336840.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י׳ בניסן התשס״ה(19 באפריל 2005)

 גילה אותן
 יושבת ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

פה ז חי ו ח  מ
 מרחב תכנון מחוז חיפה

תאר מקוממת ר תבניות מי שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ן, ברבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/ד/991/ג״, שינוי לתבניות
 משח/34, זב/24, זב/71, חפ/400, ק/במ/364, ק/349, ק/186,

 ק/253, ק/340, ק/130, חפ/37צ וחפ/207.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחוז
 חיפה, תוואי הדרך מתחיל באזור התעשיה של
 קרית אתא, עוקף ממזרח את כפר ביאליק וקרית ביאליק
 ומתחבר לכביש חיפה-עכו ליד מפעל הקומפוסט - גוש
 10160, ח״ח 11-7: גוש 10231, ח״ח 8-1: גוש 10233,

 מביניהם); ו) קביעת הוראות בדבר התבלות התכנית בהתייחס
 למגרשי המיון, טיפול ומיחזור פסולת, בתום 3 שנים, והשבת
 המצב לקדמותו במגרשים אלו: ז) קביעת הוראות בינוי, זכויות
 בניה והוראות סביבתיות: ח) קביעת הוראות לאיחור וחלוקה:

 ט) קביעת הוראות ליישום התבנית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 28.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5350, התשס״ה, ענד 820.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, תל־אביב-יפו,
 טל׳ 03-7632588, וכן במשרדי הועדה המקומית-מחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, תל־אביב-יפו,
 טל׳ 03-7632588, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

תאר מקומית ר הפקדת תבנית מי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה תל־אביב-יפו מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳

 תא/3358״, שינוי לתכניות תא/1043 ותא/043ו/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו,
 רח׳ קרמניצקי 2 פינת רח׳ יגאל אלון 88 - גוש 7096, חלקות

 6 ו־7 במלואן, ח״ח 8.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת תוספת לשטחים
 עיקריים, סך הכל כ־6,300 מ״ר כולל הקיים, גובה המבנה יהיה
 עד 7 קומות כולל קומת קרקע: ב) התכליות המותרות יהיו לפי
 התבנית הראשית: ג) קביעת הוראות בינוי לתוספת זכויות
 הבניה על הבנין הקיים: ח אישור לעיצוב ארכיטקטוני כולל

 בליטות אדריכליות בקיים היום בשטח.
 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 ובן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב־יפו 61290, טל׳ 5193216-
 03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל־אביב, שר־ בן גוריון 68, תל־אביב-יפו, טל׳

.03-5217162 
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אונו

תאר מקומית ר הפקדת תכנית מי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אונו מופקרת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ קא/337״,

 שינוי לתכניות 11/6 ותממ/במ/215/4.
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 מרחב תכנון מקומי חיפה
בר הפקדת תכנית מפורטת  הודעה בד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ חפ/794/א״, שינוי לתכניות
 חפ/1400/יב/1, חפ/1086, חפ/1086/א, חפ/1341, חפ/1400/יב,

 חפ/400ו, חפ/1/ד וחפ/794.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, באחוזה
 מזרחית לדרך פיק־ א בפינת פיק״א ורח׳ אורן - גוש 10782,
 חלקות 42-40, 44, 46, 52, 103 במלואן, ח״ח 39-37, ג4, 45,

.102-98 ,49-47 
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי סיווג משטח המיועד
 לבתי מלאכה ומשמורת טבע לשטח מסחרי שבו יותר השימוש
 למטרת בית קפה מסעדה: ב) תוספת שטח בניה עיקרי וקביעת
 הוראות בניה: ג) שינוי סיווג משמורת טבע לשטח פרטי פתוח
 שבו יותר השימוש למיתקני בית הקפה מסעדה הניידים:
 ד) מתן אפשרות חניה תוך קביעת הוראות פיתוח בשטח

 המסווג בחניה בשטח פרטי פתוח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳
 04-8633448. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה חיפה, רח׳ ביאליק 3, חיפה, טל׳

.04-8356807 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חדרה

ר ביטול הפקדת תכניות מפורטות י ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת תבניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ חד/494״, שהודעה על דבר
 הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-965ו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1593, התש״ל,

 עמי 1054.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חדרה, גבעת אולגה

- גוש 10572, חלקה 181 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטח לבניני ציבור.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ חד/ז76/א״, שהודעה על דבר
 הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 3679,

 התשמ״ט, עמי 3651.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, מדרום מערב
 לשכונת גבעת אולגה - גוש 16572, ח״ח 247,246,243,20:
 גוש 10573, ח״ח 4, 25: גוש 10581, חלקות 4, 5 במלואן,

 ח״ח 15-6,3.

 ח״ח 8-1, 18-10, 27-20, 38, 41, 42, 47-44, 49; גוש 10235,
 ח״ח 8-4, 20-10, 28-22; גוש 10236, ח״ח 84; גוש 10416,
 ח״ח 4; גוש 10417, ח״ח 4: גוש 10418, ח״ח 1; גוש 10419,
 ח״ח 5; גוש 10432, חלקה 43 במלואה, ח״ח 20-12,10-4,
ו 4ו:  31, 38-34, 42, 49-46, 52, 53; גוש 0433ו, ח״ח 2, ו
 גוש 10440, ח״ח 1; גוש 10441, ח״ח 3, 6; גוש 10442,
 ח״ח 3, 12 21; גוש 11046, ח״ח 1; גוש 11537, ח״ח 14, 15;
 גוש 11540, חלקות 15, 23-19, 54-42, 67-65, 85, 89, 93,
 102,97, 103, 114, 142, 150 במלואן, ח״ח 5-2, 9, 14, 16-
,95 ,94 ,90 ,87 ,86 ,84 ,70-68 ,56 ,55 ,41 ,40 ,26-24 ,18 
;145 ,143 ,140 ,134-131 ,120 ,113 ,112 ,105 ,104 ,101 ,98 
 גוש 11545, ח״ח 1, 2: גוש 11551, חלקה 31 במלואה,
 ח״ח 2,1, 67,64,62-56,36-32,30: גוש 11552, חלקות 91,
 93, 96, 101-99, 105 במלואן, ח״ח 1, 2, 90,86-84, 92, 94,
 95, 97, 98, 104-102, 108-106, 119, 120; גוש 11556, ח״ח
 71,64,21-16; גוש 11557, ח״ח 72 -74; גוש 11592, חלקות
 69, 113, 123-115, 127, 128, 130, ח״ח 63-59, 68, 70, 88,
,134 ,132 ,131 ,129 ,126 ,124 ,114 ,112-109 ,107 ,105 ,102 
 136, 138, 154; גוש 596וו, חלקות 12, 42, 56, 57 במלואן,
 ח״ח 10,1, 94,93,89-85,59,58,55,54,43,41,40,15-13,11:

 גוש 11597, ח״ח 2: גוש 11598, ח״ח 1; גוש 18076, ח״ח 3.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד של שטחים
 חקלאיים, שטח ציבורי פתוח, שטחים לתכנון וחלוקה
 מחדש, שטחי מגורים, שטח לתחנת תדלוק, שטח לשמורת
 טבע, שטח חניה ושטח למבנה ציבור לדרך פרברית מהירה:
 ב) קביעת מערך מחלפים ומעברים בין השטחים שממערב
 ומזרח לדרך: ג) קביעת הוראות לגבי השימוש בקרקע,

 והוראות אחרות הנוגעות לביצוע הדרך.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 29.6.1997 ובילקוט הפרסומים 4536, התשנ״ז, עמי 4036.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/ד/991/ד״, שינוי לתכניות

 חפ/1643/א, כ/150, חפ/74ו, חפ/229, חפ/692 וחפ/222.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחוז חיפה, תוואי
 הדרך מתחיל בצומת הל״ט (צומת וולקן) בחיפה, עובר
 באזור התעשיה של קרית אתא ומסתיים דרומית לצומת
 קרית אתא - גוש 11548, ח״ח 25, 34, 39: גוש 11588,
 חלקה 13 במלואה, ח״ח 33: גוש 11600, חלקה 21 במלואה,
 ח״ח 1, 2, 17, 19, 20; גוש 11605, חלקות 30-28, 32, 33
 במלואן, ח״ח 16, 17, 19, 20, 24, 34, 36, 37; גוש 11606,
 ח״ח 12-9,7,6,3,2: גוש 11607, ח״ח 4-1: גוש 11608, חלקות
 3, 43 במלואן, ח״ח 1, 2, 4, 5, 32, 33, 35, 36, 38, 42-40;

 גוש 11625, ח״ח 13-11; גוש 11627, ח״ח 25,14-11,6-1.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד של שטחי תעשיה,
 שטחים לתכנון מפורט ושטחים ציבוריים פתוחים לדרך
 פרברית מהירה: ב) קביעת מערך מחלפים ומעברים בין
 השטחים שמדרום ומצפון לדרך: ג) קביעת הוראות לגבי
 השימוש בקרקע והוראות אחרות הנוגעות לביצוע הדרך.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 29.6.1997 ובילקוט הפרסומים 4536, התשנ״ז, עמי 4036.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד־ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳
 04-8633448, וכן במשרדי הועדה המקומית־מחוזית לתכנון
 ולבניה חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 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 13, חיפה, טל׳ 04-8633448.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה זבולון, כפר המכבי 30030, טל׳ 04-8478113.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי זבולון

ר תכנית מפורטת שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה--1965, בדבר אישור ״תכנית מם׳ זב/26/ז״,

 שינוי לתבניות זב/26/ו וזב/26/ג.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת יוחנן, בצפון
 מזרח הקיבוץ גובל בשטח המגורים - גוש 10511, חלקה
 «1 במלואה, ח״ח 6, 7, 11, 20, 21: גוש 10512, חלקות 5-3,
 13 במלואן, ח״ח 15,9-7: גוש 10514, ח״ח 23: גוש 10515, ח״ח

.10,8 
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח חקלאי
 ומשפ״פ למגרשי מגורים, למבני משק ולדרך: ב) שינוי ייעוד
 משטח לבית עלמין לשטח לחניה, לדרך ולשפ״פ: ג) שינוי ייעוד
 ממגורים לשטח למבני משק: ד) קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח:

 ה) מתן אפשרות להוצאת היתרי בניה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 23.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשס־ד, עמ׳ 3674.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448, וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון, כפר המכבי
 30030, טל׳ 04-8478113, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

בר הפקדת תכנית מפורטת  הודעה בד
 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
 מורדות הכרמל מופקדת ׳תכנית מפורטת מס׳ מכ/334/יג״,

 שינוי לתכניות מכ/במ/334/א, מכ/במ/334.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נשר, במדרונות/
 רכס גבעות הכרמל בתחום עיריית נשר, בשכונת רמות יצחק
- גוש 11206, חלקה 225 ארעית לפי תא״ח 142, ח״ח 3, 15:

 מגרש 4 לפי תכנית מכ/334.
 עיקרי הוראות התבנית: הגדלת אחוזי הבניה ב־2.6%
 המהווים 128.6 מיו המתחלקים באופן שווה בין חמש הדירות
 42/1, 42/2, 44/1, 44/2, 46/1 בלבד. שטח זה נוצל לתוספת
 הקיימת כבר במפלס 10.71- הממוקם קומה אחת מתחת למפלס

 8.40- המאושר לפי היתר קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת אזור מגורי נופש ד׳
 ברמה מיתארית: ב) קביעת שטח והוראות בניה לקרית
 חינוך וספורט: ג) התוויית דרך חדשה וביטול דרכים:

 ח קביעת שטח ציבורי פתוח.
 יכל מעוניין רשאי לעיין בתכניות במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳
 04-8633448, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה
 רח׳ הלל יפה 9, חדרה 38100, טל׳ 6303113 -04, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית אתא

בר הפקדת תכנית מפורטת  הודעה בד
 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
 קרית אתא מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ב/339/א״, שינוי

 לתכנית ב/359.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אתא, דרך
 חיפה, בין שד׳ ההסתדרות לרה׳ זבולון, אזור התעשיה - גוש

 11599, חלקות 3,2 במלואן: גוש 11609, ח״ח 40.
 עיקרי הוראות התבנית: הקטנת חלק משטח המיועד לדרך
 חיפה, אשר אושר בטעות בתכנית כ/339, והחזרתו לייעוד
 של תעשיה, תוך התאמת רוחב דרך חיפה לרוחבו לפי תכנית

 כ/155/ג.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״מ 15, חיפה, טלי 04-8633448.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה קרית אתא, קרית אתא 28100, טל׳ 04-8478420.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי זבולון

בר הפקדת תכנית מפורטת  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 זבולון מופקדת ״תבנית מפורטת מם־ זב/125/ג״, שינוי לתבניות

 זב/24 וזב/125.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חואלד, בחלק הדרומי
 הגבוה של הכפר חואלד הנמצא מדרום לנחל ציפורי וממזרח
 לכביש 70, ליד חירבת סאסי - גוש 10381, ח״ח 35, 36: גוש

 10389, ח״ח 4.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד של שטחים
 חקלאיים לאזור למגורים: ב) שינוי ייעוד משטח למבני ציבור
 לאזור מגורים ולהיפך: ג) הקצאת שטח לאזור קבורה (קיים);
 ד) איחוד וחלוקה למגרשים ללא הסכמת הבעלים: ה) הנחיות

 לבניה ופיתוח.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באקה-ג׳ת, מדרום
 לגרעין העיר באקה אל גרבייה ליד דרך באקה אל שרקייה

 אלשברה - גוש 8779, חלקה 49 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח
 לאזור מגורים ד׳ והרחבת שביל להולכי רגל ולרכב: ב) יצירת
 בסיס חוקי לרישוי בניה קיימת לפי הקיים: ג) הגדלת אחוזי

 בניה ושינוי קווי בנין לפי הקיים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8635448.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה עירון, עארה 30025, טל׳ 04-6551789.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קריות

ר הפקדת תבנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קריות מופקדת ׳׳תבנית מפורטת מס׳ ק/44ו/ב״, שינוי לתכניות

 ק/135 וק/44ו.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: קרית מוצקין, רח׳

 ההגנה 10, דרך עכו 77 - גוש 10429, חלקות 87,83 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד חלקות 83 ו־87!
 בגוש 10429 מאזור מגורים ג׳ לאזור מגורים ג׳ מיוחד: ב) קביעת
 הוראות וזכויות בניה בשטח התכנית: ג) איחור חלקות 83

 ו־87 בגוש 10429 בהסכמת הבעלים לחלקה אחת.
 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, טלי
 04-8635448. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קריות, רח׳ הגדוד העברי 4,

 קרית מוצקין 26114, טל־ 04-8715291.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י׳ בניסן התשסיה(19 באפריל 2005)

 יגאל שחר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנק או בכל פרט תכנוני אתר 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, שר׳ הפלי־ם 5 ו, חיפה, טלי 8633448-
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, רח׳ בורי 2, חיפה 33093, טלי

.04-8676296 
 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 מנשה-אלונה, עידון

תאר מקומית ר הפקדת תכנית מי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מנשה-אלונה, עידון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 מ/512/ענ/844״, שינוי לתכניות ג/400 וג/569/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קרע, צפון כפר
 קרע, סמוך לנחל ברקן - גוש 12119, חלקה 92 במלואה, ח״ח
 50,49,47-43: גוש 12120, ח״ח 44: גוש 12127, חלקות 28,26,25,

 37- 51, 60, 64 במלואן, ח״ח 29,27,24,23- 31, 54-52.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת שכונת מגורים בצפיפות
 בינונית וגבוהה על ידי שינוי ייעוד קרקע חקלאית: ב) חלוקת
 השטח למגרשי מגורים, לשטחי ציבור, לדרכים, למסחר
 ומיתקנים הנדסיים: ג) התוויית מערכת דרבים, חניות ושבילים
 להולבי רגל תוך השתלבות במערכות הדרכים הקיימות

 ביישוב.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, 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,
 ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה-אלונה,
 ד׳־נ חפר 37845, טל׳ 04-6177507, ולמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון עארה 30025, טל׳ 04-6351789.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עירון

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עירון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ענ/706״, שינוי לתבנית

 ענ/125.
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 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת חזית מסחרית עם
 קולונדה במבנים הקיימים הנסמכים על חזית רח׳ הפלמ״ח
 12: ב) ביטול דרישה להצמדת השטח במפלס הקרקע לדירות

 בבנין.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין
 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית
 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית ו 751 ו, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל, כרמיאל, טל׳ 04-9085671.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

בר הפקדת תכנית מפורטת  הודעה בד
 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
 כרמיאל מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/14569״, שינוי לתכניות

 מק/כר/ 1/2361 וג/2361.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל - גוש 19159,

 חלקות 24,23 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מתעשיה למסחר•,
 ב) איחוד חלקות 23 ו־24: ג) שינוי זכויות והגבלות בניה:

 ד< שינוי ייעוד משצ״פ לדרך.
 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 כרמיאל, כרמיאל, טלי 04-9085671.

 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 מגדל העמק

בר הפקדת תכנית מפורטת  הודעה בד
 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
 מגדל העמק מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ ג/14665״, שינוי

 לתכנית ג/8155.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל העמק - גוש

 17450, ח״ח 2, 45, 58, 60.

 מחוז הצפון
 מרחבי תכנון מקומיים בקעת בית שאן ובית שאן

ית מפורטת ר תכנ שו  הודעה בדבר אי
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת
 מם׳ ג/11377״, שינוי לתכניות משצ/43, משצ/50, משצ/54,

 משצ/59, משצ/60, משצ/63, ג/במ/23, ג/7508 וג/8381.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שאן, מצומת
 90/71 ועד אזור תל מלקוח - גוש 20900, ח״ח 7, 8: גוש
 20901, ח״ח 1, 2, 6, 7: גוש 20902, ח״ח 1, 2, 7-4, 14-11: גוש
 22898, חלקה 10 במלואה, ח״ח 9-7, 12, 14, 17,16: גוש 22974,
 ח״ח 10,7,6: גוש 22978, ח״ח 5,4,2: גוש 22979, ח״ח 10,8-2,
 11; גוש 22980, ח״ח 5-1, 10-8; גוש 22981, ח״ח 19, 20, 22, 25:
 גוש 22982, ח״ח 1, 2, 6: גוש 22993, ח״ח 1, 14-7; גוש 23015,
 ח״ח 14-12: גוש 23016, ח״ח 22-15; גוש 23017, ח״ח 15,12-1;
 גוש 23023, חלקה 34 במלואה, ח״ח 32-22,19-17,14,13,11-7;
 גוש 23024, ח״ח 6,3,1, 9, 14, 15, 25,24,22-19, 31: גוש 23026,

 ח״ח 3-1: גוש 23039, ח״ח 9,7-1.
 עיקרי הוראות התכנית: א) ביצוע קטע כביש מם׳ 90 חדש
 עוקף בית שאן וגוש מאזור תל מלקוח חיבור לדרך מם׳ 90
 קיימת לאורך בקעת בית שאן, עד צומת כבישים מס׳ 90/6678
 עין הנציב: ב) ייעור השטחים לדרך ולמיתקנים נלווים: ג) ייעוד
 השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, מעברים, מחלפים,
 תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה,
 מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך: ד) ייעוד השטח
 המותחם להקמת מיתקני דרך ומבני שירות, הכל לפי תכנית
 תמ״א/3-, ה) ייעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי, שיקום
 סביבתי ומניעת מפגעי רעש: ו) סגירה וביטול דרכים כנדרש:
 ז) הסדר הסתעפויות צמתים ומחלפים: ח) הסדרת ניקוז ומניעת
 מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי ייעודי קרקע
 קיימים ומאושרים שייווצרו עקב םלילתו של הכביש וטיפול

 בשיקומם של מפגעים אלה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.12.2002, ובילקוט הפרסומים 5143, התשם״ג, עמי 1037.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה בקעת בית שאן, בית שאן, טל׳ 04-6065850, וכן במשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שאן, רח׳ ירושלים
 הבירה 9, בית שאן, טל׳ 04-6489414, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

תאר מקומית ר הפקדת תכנית מי ב ד  הודעה ב
 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
 כרמיאל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/15052״, שינוי

 לתכנית ג/10022.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל, רח׳ רמת

 רבץ - גוש 18991, ח״ח 81,70-67; גוש 18992, ח״ח 45,39.
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 לאזור בניה מיוחד: ג) הגדלת אחוזי בניה, מספר יח״ד, הגדלת
 תכסית ומספר קומות, שינוי קווי בנין והסדרת חניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5359, התשס״ה, עמ׳ 1106.

 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
 נצרת, נצרת, טל׳ 04-6459200, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

ית מפורטת ר תכנ שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳

 ג/13027״, שינוי לתכנית ג/4560.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת עילית - גוש

 17733, חלקות 68,58,49,47 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן תוספת אחוזי בניה בעבור
 בניית קומת מסחר נוספת מעל קומה מסחרית קיימת: ב) שינוי
 ייעור מדרך להולכי רגל שצ״פ לשטח בעבור חניה: 0 מתן

 הוראות בדבר מגבלת בניה, ועיצוב ארכיטקטוני של המבנה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 22.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5350, התשס״ה, עמ׳ 828.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 7511 ו, טל׳
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נצרת עילית, נצרת עילית, טל׳ 04-6478828, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עבו

 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
 עכו מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/14815״, שינוי לתכנית

 ג/849.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו - גוש 18004,

 ח״ח 230,192.
 עיקרי הוראות התכנית: תכנון מגורים מיוחד/אכסניה תוך
 קביעת הוראות בניה ומתן הנחיות ארכיטקטוניות ותכנוניות

 אחרות לבניה במגרש הנדון.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין
 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית
 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה עכו, רח׳ ויצמן 35, עבו, טל׳

.04-9956118 

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת תחנת מגן דור אדום - סניף
 מגדל העמק על ידי: א) שינוי ייעור משטח ציבורי פתוח לשטח
 למבני ציבור: ב) שינוי קו קדמי בדרך 75: ג) קביעת זכויות בניה,

 הוראות והנחיות לפיתוח והוצאת היתרים.
 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 מגדל העמק, מגדל העמק, טל׳

.04-6507715 

 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 נצרת

בר הפקדת תכנית מפורטת  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נצרת מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/14361״, שינוי לתכנית

 ג/במ/202.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16531,

 ח״ח 1.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה

 על ידי הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות וקווי 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׳
 6508555 -04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה נצרת, נצרת, טל׳ 04-6459200.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת."

 מרחב תכנון מקומי נצרת

ר תכנית מפורטת שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 ג/14449״, שינוי לתכניות ג/2634 וג/10701.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16579,

 חלקה 11 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בזכויות והוראות בניה
 לצורך לגיטימציה והוספת 2 יחיד: תותר הקמת־גשר במפלס
 של הכביש שישמש כחניה: ב) שינוי ייעוד מאזור בניה רגיל
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 מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן
תאר מקומית ר הפקדת תכנית מי ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב*ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 בקעת בית שאן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/»1050״,

 שינוי לתכניות מש״צ/41 וג/8381.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: מעוז חיים - גוש
 22984, חלקה 8 במלואה, ח״ח 11-9,6: גוש 22986, חלקות 8-3,

 17-15 במלואן, ח״ח 19,14,12,10,9.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח דרך ושטח
 חקלאי לשטח מבני משק, שינוי ייעוד משטח מגורים א׳ לשטח
 דרך ומבני משק לשטח פרטי פתוח, שינוי ייעוד משטח חקלאי
 לשטח פרטי פתוח ושטח מגורים אי: ב) הקלה בקו בנין מדרך
 71 מ־100 מ׳ ל-50 מ׳ מציר הדרך: ג) התוויית מערכת דרכים
 בתאום עם המערכת הקיימת: ד) קביעת זכויות ומגבלות בניה

 לצורך מתן היתרי בניה.
 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 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 הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית שאן, בית שאן, טל׳

.04-6065850 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן
תאר מקומית ר תכנית מי שו ר אי ב ד  הודעה ב

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

 מס׳ ג/13510״, שינוי לתכנית ג/0885ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר רופין - גוש

 23000, ח״ח 13,10,9: גוש 23003, ח״ח 1.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגרלת שטחם של 27 מגרשי
 מגורים מאושרים לפי תכנית ג׳,10885, ללא הגדלת זכויות
 בניה: ב) שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים גי,
 שטח נהר, תעלת ניקוז ושטח לדרכים: ג) שינוי ייעוד משטח
 נהר, נחל, תעלת ניקוז לשטח ציבורי פתוח ושטח מגורים גי:
 ד) הסדרת הטיית נחל והתוויית מערכות דרכים עם המערכת

 הקיימת: ה< קביעת הוראות פיתוח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשם״ד, עמי 3681.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 7511 ו, טל׳
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 בקעת בית שאן, בית שאן, טל׳ 04-6065850, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עפולה

תאר מקומית ר הפקדת תכנית מי ב ד  הודעה ב
 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
 עפולה מופקדת •תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/13737״, שינוי

 לתכנית ג/4590.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, גבעת המורה,
 רח׳ צורפת 24, רח׳ עפרוני 15 - גוש 17782, חלקה 90 במלואה,

 ח״ח 94-92.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח למסחר
 לשטח מגורים א׳ מיוחד: ב) קביעת ייעודי הקרקע: ג) איחוד
 וחלוקה מחרש: ד) תיאום מערכת כבישים בתיאום עם הקיים:

 ה) קביעת הוראות פיתוח.
 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, נצרתעילית 17511,טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה עפולה, עפולה, טל׳ 04-6520344.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

ר תכנית מפורטת שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ז, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 ג/14460״, שינוי לתכנית ג/8260.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מטולה - גוש 13211,

 חלקות 65 -94,93,75 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הקטנת שצ״פ והרחבת שטח
 משקי עזר תיירותיים להגדלת המגרשים הקיימים: ב) איחור

 וחלוקת המגרשים.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 26.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5355, התשס״ה, עמי 966.
 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
 אצבע הגליל, חצור הגלילית, טל׳ 04-6800077, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
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 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשס״ד, עמי 3945.

 (2) •תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/13777״, שינוי לתכניות
 ג/7025, ג/9915 וג/11383.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש
 10308, חלקות 42,7 במלואן, ח״ח 47,43,40,20: גוש 10309,

 ח״ח 53,51: גוש 10310, ח״ח 97,67.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת אחוזי בניה מ־240%
 ל־400%: ב) הקטנת גודל מגרש מינימלי מ־200 מ״ר

 ל־110 מ״ר: ג) הקטנת קו בנין מ־3 מ־ ל־0 מי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 24.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5350, התשס״ה, עמ׳ 829.
 (3) •תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/14326״, שינוי לתכנית

 ג/7676.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בפר מנדא. רח׳

 כפר מנדא - גוש 17570, ח״ח 26,23: שטח בנוי.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת אחוזי בניה מ־150%
 ל־ 200% ושינוי בקווי בניה, קו בנין קדמי יהיה מ־3 מ׳
 ל־0 מ׳, קו בנין צדדי יהיה מ־3 מ׳ ל־0 מי: ב) הרחבת דרך

 להולכי רגל לדרך משולבת.
 הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5367, התשס״ה, עמי 1623.

 התכניות האמורות נמצאות 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, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גולן

בר הפקדת תכניות מפורטות  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ז, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 גולן מופקדות תכניות אלה:
 (1) •תכנית מפורטת מס־ ג/13604״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש - 200000, חלקה
 13 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) ייעוד השטח לשמורת טבע:
 ב) שינוי ייעוד השטח מקרקע חקלאית לייעוד שטח
 לשמורת טבע: ג) קביעת גבולות של שמורת טבע בתכנית
 מפורטת: ד) שמירה על החי, הצומח והדומם במצבם

 הטבעי.
 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ ג/13608״, שינוי לתבניות תמא 31,

 תממ 3/2, ג/במ/49, ג/5026 וג/12430.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נוב - גוש 200000,

 ח״ח 16,13.
 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד השטח לשמורת
 טבע: ב) קביעת גבולותיה המדויקים של שמורת טבע:
 ג) שינוי ייעוד השטח מקרקע חקלאית לייעוד לשמורת
 טבע: ד) שמירה על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי:

 ה) קביעת התכליות והשימושים המותרים בשמורה.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 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

 גבעות אלונים מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ ג/12715״, שינוי לתכנית ג/10664.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10318,
 ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי מאזור מגורים א׳ לשטח
 שוק עירוני, לאזור שפ״פ ושטח חניה לשוק: ב) קביעת

 הוראות בניה.
 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ ג/14676״, שינוי לתכנית ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בפר מנדא - גוש
 17573, ח״ח 80.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת אחוזי בניה מ־144%
 ל־180% וכיסוי קרקע מ־36% ל־55%: ב) שינוי בקווי בנין
 במגרש מס׳ 100/6, קו בנין קדמי יהיה מ־3 מ׳ ל־0.20 מ׳,
 קו בנין צדדי צפוני יהיה מ־3 מ׳ ל־0.40 מי, קו בנין אחורי
 יהיה מ־3 מ׳ ל־0 מי: במגרש מסי 100/7 בבית מס׳ 1, קו בנין
 קדמי יהיה מ־3 מ׳ ל־3 מ׳ ל־0.45 מי, קו בנין אחורי יהיה
 מ־3 מ׳ ל־1.83 מי, קו בנין צדדי דרומי רחוק מבית קיים
 יהיה 3 מי; במגרש מס׳ 100/7 בבית מס־ 2, קו בנין קדמי
 יהיה מ־3 מ׳ ל־ 2.41 מי, קו בנין צדדי דרומי יהיה 3 מי,
 קו בנין אחורי יהיה מ־3 מ׳ ל־ 2 מי, קו בנין צדדי צפוני

 רחוק מבית קיים יהיה 3 מי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין
 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית,
 וכן בל 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

תאר מקומיות ות מי ר תכני שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/13745״, שינוי לתכנית

 ג/7676.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש

 17570, ח״ח 26, 33-31, 48, 71.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי דרך מספר 12
 ושינויים בקווי הבנין האלה: קדמי(צפוני מערבי) מ־5 מ׳
 ל־9.ז מי, צדדי(מזרחי) מ־3 מ׳ ל־2 מי, אחורי(דרומי) 3 מ,
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 מרחבי תכנון מקומיים הגליל המזרחי, יזרעאלים
 ומבוא העמקים

תאר מקומית ר תבנית מי שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
 מס׳ ג/192ב1״, שינוי לתכניות ג/1679, ג/239ו, ג/5148, ג/6753,

 ג/11023, ג/8079, ג/1409, ג/4193, ג/1727 ו וג/13115.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רומת אל הייב - גוש
 17473 בשלמותו: גוש 17461, חלקות 40,38,24 במלואן, ח״ח 5-
 8, 26,25,11, 28, 29, 36-34: גוש 17463, חלקה ו במלואה, ח״ח
 20,13,3,2: גוש 17476, ח״ח 18,8,7,5: גוש 17477, ח״ח 9,3-1:
 גוש 17626, ח״ח 10,5,4: גוש 17627,חלקות 9-6 במלואן, ח״ח 5,4:
 גוש 17628, ח״ח 3, 7: גוש 17629, חלקות 42-39,28-16,11-5
 במלואן, ח״ח43,37-31,29,15-12,4-2:גוש17656,חלקות16,
 68-64,60-28,30-18 במלואן, ח״ח 29,17,15,4-1, 63-61: גוש

 19359, ח״ח 65, 68.
 עיקרי הוראות התבנית: תבנית מיתאר מעודכנת לשנת
 יעד 2020 ליישוב רומת אל הייב, בהתאם לתכנית האב ליישוב
 אשר אומצה על ידי הועדה המחוזית. תבנית זו, המהווה עדכון
 לתכניות המיתאר המאושרות, מגדירה מגמות פיתוח ומתווה
 מדיניות תכנון, תוך מתן הנחיות להבנת תכניות מפורטות
 והגדרת תחומי גמישות פיתוח בעתיד. התכנית מסדירה מערך
 דרכים ראשי ברומת אל הייב ומערכת שטחי ציבור (בנויים
 ופתוחים) לשירות התושבים. התכנית מגדירה מתחמים
 לתכנון מפורט והנחיות להכנת תכניות מפורטות ושלבי
 פיתוח. התכנית מבוססת על היקף בינוי מרבי של 2,500 יח״ר

 (11,000 נפש) לשנת 2020.
 הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 27.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5276, התשס״ד, עמ׳ 2063.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי
 04-6508555, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל המזרחי כפר תבור, טל׳ 6772333 -04, ובמשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120,
 טל׳ 04-6520038, ובמשרדי 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.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
תאר מקומיות בר הפקדת תכניות מי  הודעה בד

 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 מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/2276ז״, שינוי לתכניות

 ג/2406 וג/8373.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עוזיר - גוש 17480,

 חלקות 31,30 במלואן, ח״ח 33,32.
 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת שטח מגורים של היישוב

 לצורך בניית 60 יחידות דיור.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.2002 ובילקוט הפרסומים 5097, התשס״ב, עמי 3434.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל 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, דהך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 12900, טל׳ 04-6969712.
 התאגדות 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, יזרעאלים
 ומבוא העמקים

תאר מקומית ר הפקדת תכנית מי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון ולבניה
 הגליל המזרחי, יזרעאלים ומבוא העמקים מופקדת •תכנית מס׳

 ג/ו860״, שינוי לתכניות ג/1679, ג/5148, ג/1409 וג/1875.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רומת הייב, משהד
- גוש 17461, ח״ח 25, 26, 28, 29, 36-34: גוש 17463, ח״ח 3,2,

.20 ,13 
 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמה ופיתוח של אזור
 תחנת תדלוק ואזור מסחר: ב) הקצאת שטחי ציבור: שצ״פים:
 ג) הקצאת שטח פרטי פתוח: ד) התוויית דרכים, תכנון ופיתוח
 כניסת רומת הייב: ה) חלוקת מגרשים: ו) ביטול דרבים
 מאושרות: ז) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור תחנת תדלוק
 דרגה ב׳ על פי תמ״א 18, שינוי מם׳ 2, נוסח התשנ״ו-996ו,
 לאזורי מסחר ולשטח פרטי פתוח המהווה במעטפת עיצובית
 ואזור חיץ המפריד בין אזור מגורים לאזור מסחר: ח) קביעת
 התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע: ט) קביעת הוראות בניה:
 מרווחי בניה, גובה בנינים: י) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
 אדריכלי; יא) קביעת השלבים וההנחיות לביצוע: יב) 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 הגליל המזרחי, כפר תבור, טל׳ 04-6772333,
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה
 18120, טל׳ 04-6520038, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית 17000,

 טל׳ 04-6468585.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נערת עילית 17511,
 טל׳ 6508555 -04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 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 הגליל המזרחי

ר תכנית מפורטת שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 ג/13708״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בכניסה המזרחית

 למגאר בריכת קידוחי כלנית - גוש 15609, ח״ח 5.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הקצאת שטח בעבור מיתקן
 הנדסי של מקורות! ב) קביעת שטחים לייעודים השונים!
 ג) שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאות לשטח למיתקנים הנדסיים:
 ד) קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התבנית!

 ה) דרך חיבור עם כביש מספר 807.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 30.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5324, התשס״ד, עמי 3809.
 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
 הגליל המזרחי, כפר תבור, טל׳ 04-6772333, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

בר הפקדת תכנית מפורטת  הודעה בד
 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 המרכזי מופקדת ׳׳תבנית מפורטת מס׳ ג/14845״, שינוי

 לתכנית ג/6766.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא - גוש 18920,
 ח״ח 43,40,39.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי משטח ציבורי פתוח
 ודרך גישה לאזור מגורים ב׳ והתוויית דרך: ב) קביעת התכליות
 המותרות לכל ייעוד קרקע: ג) קביעת הוראות בניה: ד) קביעת

 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 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 המתוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי, עכו, טל׳ 9912621-

.04 

 כמו כן פורסמה לביטול/דחיה בעיתונות ביום 18.3.2005,
 ובילקוט הפרסומים 5308, התשס׳׳ד, עמי 3256.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/13572 ״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נין - גוש 17206, ח״ח

.11,4 
 עיקרי הוראות התבנית: א) הקצאת שטח בעבור מיתקן
 הנדסי של חברת מקורות: ב) קביעת שטחים לייעודים
 השונים: ג) שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח
 למיתקנים הנדסיים: ד) קביעת זכויות ומגבלות בניה

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

ות מפורטות ר הפקדת תבני ב ד  הודעה ב
 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 מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/14690״, שינוי לתכניות ג/3734,

 ג/330, ג/8064, ג/8752, ג/10102 יג/ 12111.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מנחמיה - גוש 15497,

 חלקות 69,67-59,55-2 במלואן, ח״ח 58,56.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת תכנית שכונה
 על פי המצב הקיים בשטח ואשר תואמת למפת הבעלויות
 הרשומות בתש״צ 1/19/8 מנחמיה: ב) הסדרת ייעודי קרקע
 והתאמה לגבולות הרשומים על פי המרכז למיפוי ישראל
 בגוש 15497: ג) תכנון מחדש ומתן הוראות והנחיות בניה

 לשכונת מגורים קיימת.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/15187״, שינוי לתכניות ג/9469

 וג/13120.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג׳אר - גוש 15580,

 ח״ח 63,29.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד קרקע משטח מגורים
 לשטח בניני ציבור (לצורך בניית מסגד ומרכז תרבות

 דתי).
 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
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 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 00ו 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 6508555 -04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

תאר מקומיות ת מי ו י ר רבנ  הודעה בדבר אישו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור תבניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/12195״, שינוי לתכניות

 ג/4660, ג/3465, ג/81ז9.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפתח - גוש 13501,
 חלקות 12,8,2 במלואן, ח״ח 11,9,4,3: גוש 13502, ח״ח 8.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת אזור המגורים של
 היישוב מערבה: ב) עדכון תקנון והוראות בניה: ג) הסדרת
 מערכת הקשרים הפנימית ביישוב: ר) ארגון מחדש של
 שטח הפיתוח של הרחבת קיבוץ יפתח: ה) שינוי ייעוד
 ממגורים לפיתוח מיוחד: ו) שינוי ייעוד ממגורים לבילוי
 ונופש: ז) שינוי ייעוד ממגורים לשטחי ציבור: ח) הקלה בקו
 בנין בדרך 886: ט) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטחים
 ציבוריים ומגורים: י) קביעת הוראות פיתוח: יא) קביעת

 קריטריונים להגשת בקשות להיתרי בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 13.7.2003 ובילקוט הפרסומים 5207, התשם־ג, עמי 3502.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/12884״, שינוי לתכניות ג/4784,

 ג/2274, ג/10621, ג/6862 וג/12093.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גדות - גוש 13048,
 חלקות 10-3, 14, 16, 17 במלואן, ח״ח 2, 12, 13, 15:
 גוש 13049, ח״ח 6-4, 16, 20, 21, 25, 26, 36: גוש 13801,

 ח״ח 20.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון מחשד של קיבוץ גדות:
 ב) הגדלת שטח הקיבוץ: ג) הקצאת ייעודים חדשים בעבור
 מסחר, חקלאי מיוחד, דרבים, מלאכה ותעשיה זעירה,

 בילוי ונופש.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5359, התשס־ה, עמי 1109.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/13535״, שינוי לתכניות
 גע/מק 014, גע/מק 019, גע/מק 033, גע/מק/058, מש״צ 93,

 ג/777, ג/4527, ג/4544 וג/8424.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שמיר - גוש 13414,

 חלקות 17-3 במלואן, ח״ח 2: גוש 13419, ח״ח 10,9,7-2.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון מחרש של קיבוץ שמיר
 בולל שטחי הציבור: ב) הרחבת שטח המגורים תוספת
 הרחבה קהילתית (מגורים בי); ג) חלוקת אזור מגורים
 א־ למתחמי תכנון: ד) הגדלת השטח המשקי להכלת כל

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

תאר מקומיות ר תבניות מי שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/13174״, שינוי לתכנית

 ג/5000.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא - גוש 18887,

 ח״ח 31 ו־32.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעור שטח של כארבע
 וחצי דונם משטח חקלאי לשטח מסחר ושירותים: ב) שינוי
 ייעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח מסחר ושירותים;
 ג) קביעת התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע: ד) קביעת
 הוראות בניה, ה) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי;
 0 קביעת השלבים וההתניות לביצוע: ז) קביעת הנחיות

 סביבתיות.
 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5365, התשס״ה, עמי 1501.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/13467״, שינוי לתכנית
 ג/6770.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אבו סנאן - גוש
 18795, חלקה 46 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד הקרקע משטח מגורים
 א׳ לשטח מבנה ציבור.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5187, התשס״ג, עמ׳ 2506,

 התבניות האמורותנמצאותבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל המרכזי, עכו, טל׳ 04-9912621, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

ית מפורטת בר הפקדת תכנ  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל העליון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ ג/490ז1״, שינוי

 לתכניות ג/7518, 4490,4759 וג/5698.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אמנון - גוש 13577,
 ח״ח 1; גוש 13578, ח״ח 1; גוש 15643, ח״ח 2: גוש 15644, ח״ח 1:

 גוש 15645, ח״ח 1.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תיחום שטח לפיתוח עתידי
 של מושב אמנון והסדרת מצבו הםטטוטורי של היישוב הקיים:
 ב) קביעת גבולות של אזורים ועתודות קרקע לשימושים
 שונים•, ג) קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע:
 ח קביעת הוראות בניה: ה) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב

 אדריכלי הונחיות סביבתיות: ו) חלוקה למגרשים.
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 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
 הגליל התחתון, טל׳ 04-6760818, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון
ר תבנית מפורטת שו ר אי ב  הודעה בד

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

 ג/4505ו״, שינוי לתכנית ג/5298.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפה גטופה - גוש
 17548, ח״ח גו: גוש 17550, ח״ח 1, 8, 9, 21 25: גוש 17552, ח״ח

 ב, 4.
 עיקרי הוראות התכנית: א) התאמת הוראות הבניה באזור
 מגורים שנקבעו לפי תכנית ג/5298 המאושרת להוראות הבניה
 שנקבעו באזור מגורים א׳ לפי תכנית ג/12562 המאושרת: ב)
 שינוי בהוראות הבניה שנקבעו באזור מגורים: ג) הגדלת השטח
 המותר לכניה לשימושים עיקריים: ג) הגדלת תכסית הקרקע:

 ר) הגדלת הגובה המרבי המותר לבניה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5343, התשס״ה, עמי 445.
 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
 הגליל התחתון, טל׳ 04-6760818, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר
תאר מקומית ית מי בר הפקדת תכנ  הודעה בד

 נמסרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשדרי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חבל אשר מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 13402״,

 שינוי לתבניות ג/4947 וג/043ז 1.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: געתון - גוש 18329,
 חלקות 18,15,6 במלואן, ח״ח 17,16,13,11,10,7: גוש 18421,

 ח״ח 34.
 עיקרי הוראות התבנית: א) חלוקת אזור המגורים למגרשים
 על פי הבניה הקיימת בפועל: ב) הגדרת מגרשים חדשים
 למגורים בתוך שטח הקיבוץ בשטח שכיום אינו מבונה: ג)
 הצעת חלוקה למגרשים נוספים בעתיד, באזור הבנוי: ד) הגדרת
 מגרשים לשימושים ציבוריים וקהילתיים: ה) הסדרת מערכת
 הדרכים והשבילים בהתאם לחלוקה החדשה: ו) הגדרת שטחי
 חגיה בהתאם לצורכי המגרשים החדשים: ז) קביעת הנחיות

 לבניה ולעיצוב האדריכלי.

 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 קרי ת הממשלה, נצרת עילית 17511,

 הפעילויות המשקיות: ה) הגדלת אזור התעשיה: ו) איחוד
 וחלוקה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5350, התשס״ה, עמ׳ 831.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזיתלתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טל׳ 04-6508555, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל העליון, ראש פינה 12100, ובל מעוניין רשאי לעיין בהן

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון
ר תכנית מפורטת שו ר אי ב ד  הודעה ב

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

 ג/13005״, שינוי לתכנית ג/4984.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרכום - גוש 13624,

 ח״ח 1: גוש 13626, ח״ח 1.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת יחידות אירוח ביישוב
 כרכום על פי התבנית ובלבד שמספרן לא יעלה על 414 יח״ד:
 ב) מתן אפשרות להקמת 2 יחידות אירוח בשטח של עד 80 מי:

 ג) קביעת הוראות פיתוח וקביעת הוראות למתן היתרי בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5359, התשס״ה, עמי 1109.
 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
 הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהבימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון
תאר מקומית ית מי ר תכנ שו ר אי ב  הודעה בד

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

 מס׳ ג/14040״, שינוי לתכנית ג/10490.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ארבל, רח׳ ארבל

- גוש 17316, ח״ח 58,56, 59, 65-61.
 עיקרי הוראות התכנית: א) פירוט זהויות והגבלות בניה
 בתוך אזור מגורים א׳ ושינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח
 חקלאי מיוחד: o הרחבת אזור מגורים k• בנחלה בכדי לאפשר
 הקמת 3 יחידות דיור - 4 יחידות לאירוח כפרי: ג) איחוד
 וחלוקה של חלקות ללא שינוי בגבול הקיים בין נהלה מס׳ 20
 לנחלה מס׳ 19: ד) מתן אפשרות להסדרת מצב מבנה משק קיים
 באזור החקלאי מס׳ 20: ה) שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי
 ושטח יישוב כפרי לפי תמ״מ 2 לשטח מיוחד: ו) שינוי ייעוד
 קרקע מאזור משק חקלאי - חקלאות אי, אזור יחידות אירוח
 (צימרים) ואזור חקלאי לאזור ממרים אי: ז) שינוי ייעוד קרקע
 משטח יישוב כפרי לפי תמ־מ 2 ולדרך: ח) מתן אפשרות להקמת
 יחידות לאירוח כפי באזור מגורים אי: ט) קביעת הוראות בניה:
 י) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריבליים: י) קביעת הנחיות

 לפיתוח תשתיות הנדסיות.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5365, התשס״ה, עמי 1503.
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 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 לתבגון ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טל׳

.04-6520038 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה יזרעאלים מופקדת -תכנית מפורטת מס׳ ג/14722״,

 שינוי לתכניות ג/2510 וג/4551.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זרזיר - גוש 17493,

 ח״ח 2: גוש 17495, חלקה 24 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן אפשרות להוצאת היתרי
 בניה בחלקה 2 בגוש 17493: ב) הסדרת מערכת דרכים חדשה
 בתחום התכנית כולל ביטול דרך גישה החוצה מגרש 2/2:

 ג) חלוקה מחרש(מנחה): ד) יצירת גישה לשטחים חקלאיים.
 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 יזרעאלים, עפולה 18120, טל׳

.04-6520038 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

ות מפורטות ר תכני שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965•!, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ ג/13645״, שינוי לתכנית ג/במ/54.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: תל עדשים - גוש
 16831, ח״ח 1, 3, 19, 21: גוש 16832, חלקות 12 ו־13

 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי חלקות: ב) הוספת 2
 מגרשים חדשים וביטול מגרש קיים: נ) הרחבת דרך,
 ביטול דרך, הקטנת שצ׳׳פ ושינוי ייעוד של חלק מהשצ״פ

 טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר, דע גליל מערבי, טלי

.04-9879621 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

תאר מקומית ר הפקדת תכנית מי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי ועדת המשנה לתכניות
 מפורטות ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אשר
 מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/3427ו״, שינוי לתכנית

 ג/4458.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בית העמק - גוש

 18481, חלקה 13 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת שטח למבני משק לצורך
 הקמת לולים: ב) שינוי ייעוד משטח חקלאי למבני משק לולים:
 ג) קביעת הוראות בניה באזור המיועד למבני משק לולים:

 ד) פירוט התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ועדת המשנה
 לתכניות מפורטות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר, ד״נ גליל מערבי, טל׳

,04-9879621 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

תאר מקומית ר הפקדת תכנית מי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 יזרעאלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/13320״, שינוי

 לתכניות ג/4720 וג/8899.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת אלה - גוש
 17486, ח״ח 22,1; גוש 17487, חלקה 40 במלואה, ח״ח 10: גוש
 17488, חלקה 3 במלואה, ח״ח 54,53,47,46,17,16,5,4,2; גוש

 17489, חלקות 40,38 במלואן, ח״ח 41.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
 למגורים שונים, דרכים ושצ״פ, קביעת הוראות, זכויות ומגבלות
 בניה למגורים חדשים מסוגים שונים: ב) שינוי ייעוד מקרקע
 לדרכים ושצ״פ וביטול דרכים: ג) התוויית דרבים, שצ״פים
 וקביעת הנחיות נופיות: ד) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית

 לשמורת טבע וקביעת הוראות לשמורת יער.
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 מבוא העמקים מופקדת •תכנית מפורטת מם׳ 615/1*1״, שינוי
 לתכניות ג/2266, ג/במ/55, ג/297 וג/5496.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית - גוש
 11093, ח״ח 38-36, 207, 211.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקצאת שטח לפארק עירוני
 משולב במבני ציבורי, ב) שינוי ייעוד ממגורים, מבני ציבור
 ושצ״פ לפארק עירוני משולב במבני ציבור, והסדרת מערכת

 הדרכים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל
 פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן
 כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז 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.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

ר תכנית מפורטת שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 ג/13827״, שינוי לתכניות ג/5507 וג/7622.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה - גוש 17525,
 חלקה 4 במלואה: גוש 17526, חלקות 37,2 במלואן, ח״ח 34,1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון שכונת מגורים ב־90
 יחיד: ב) שינוי ייעוד מחקלאי למגורים א׳ שצ״פ: ב) שטח למבני

 ציבור ודרך: ג) שינוי ייעוד ממגורים א׳ לדרך.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 26.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5287, התשס״ד, עמ׳ 2525.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל־
 04-4508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית 17000, טל׳ 6468585-
 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

תאר מקומית ית מי ר תכנ שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ ג/13556״, שינוי לתכנית ג/במ/109.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חוסן - גוש 19893,

 ח״ח 22,17,15-12,8,1.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקת מגרשים:
 ב) תוספת יחיד, ללא שינוי בסך כל השטחים העיקריים:

 ג) תוספת שטחי שירות.

 למגורים: ח קביעת שימושי קרקע: ה) קביעת התכליות
 המותרות לכל ייעוד קרקע.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5296, התשס״ר, עמ׳ 2849.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/13840 ״, שינוי לתכנית נ/11304.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ מרחביה - גוש
 16788, ח״ח 11-8,6-4: גוש 16789, ח״ח 25,1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטחים לצורכי ציבור:
 1) הרחבת דרכים ללא מוצע בכדי לאפשר תנועת רכב
 תפעולי: 2) הרחבת שצ״פ עוטף שכונה להגדלת גמישות
 התכנון בשטח: ב< הסדרת נחל חרוד: ג) שינוי במגרשי
 מגורים לצורך התאמה לשינוי בדרכים ללא מוצא מבלי
 לשנות את םך כל השטח המיועד למגורים: ד) שינוי
 הוראות בניה ברבר רוחב חזית מינימלי, ללא שינוי

 בזכויות הבניה הקיימות בתכנית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 30.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5324, התשסיד, עמי 3811.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טל׳ 04-6520038, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

תאר מקומית ר תכנית מי שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, ברבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ ג/14256״, שינוי לתכניות ג/9169 וג/9354.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: םח׳נין, רח׳ סח׳נין

ש 19284, ח״ח 47,46. ו ג -
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי דרך גישה חד
 סטרית והקטנת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי; ב) שינוי תוואי
 דרך גישה חד סטרית בחלקות 46 ו־47 בגוש 19284; ג) שינוי
 בקווי בנין: קו בנין אחורי יהיה 1 מ־ במקום 5 מי, קו בנין צדי
 יהיה 1 מ׳ במקום 5 מ׳: ד) שינוי גודל מגרש מינימלי ל־190 מ״ר

 במקום 400 מ״ר.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 25.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5559, התשס״ה, עמי 1111.
 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 לב הגליל, סת׳נין, טל׳ 6746740 -04, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

בר הפקדת תכנית מפורטת  הודעה בד
 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
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 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

תאד מקומית ר הפקדת תכנית מי ב ד  הודעה ב
 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
 מעלה נפתלי מופקדת •תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/3601ו־,

 שינוי לתכניות ג/6296 וג/14086.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעיליא - גוש 18638,

 חלקה 29 במלואה, חיה 76,32,31,28,26.
 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי
 לשירותי דרך להקמת מבנה מסעדה וחניון דרכים בהתאם

 להוראות תמ״א 3 וקביעת 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׳
 6508555 -04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח׳ האורנים 1, מעלות-תרשיחא,

 טל׳ 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 נפתלי

תאר מקומיות ר תכניות מי שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) •תכנית מיתאר מקומית מסי ג/14215״, שינוי לתכנית

 ג/736.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות-תרשיחא

- גוש 18401, חלקות 74,72,71 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי בנין למגרש מס׳
 100 מצד מזרח וצפון במרווח של 3 מי, מצר דרום הגובל
 עם חלקה מספר 70 מ־5 מ־ ל־3 מ׳ והגובל עם מגרש מם׳
 101 מ־3 מ׳ ל־1 מי, מצד מערב הגובל עם מגרש מספר 101
 מ־3 מ׳ ל־1.45 מ׳ והגובל עם דרך מס׳ 2 מ־5 מ׳ ל־3 מי,
 למגרש 101 צפון מ־3 מ׳ ל־1.20 מ; מצד מערב מ־5 מ׳
 ל־1.49 מי, מצד דרום מ־3 מ׳ ל־1.25 מי, ומצד דרך מספר
 2 מ־5 מ׳ ל־0 מי, בנקודת הגבול עובר חלקה 70 מ־3 מ׳
 ל־0 מי, ולמגרש מספר 102 מכוון דרך מספר 2 מ־5 מ׳
 ל־3 נר, מצד דרום מ־3 מ׳ ל־1.50 מי, מצד מזרח מ־5 מ׳
 ל־2 מי, ומצר צפון מ־3 מ׳ ל־1.50 מ׳: ב) הגדלת אחוזי
 בניה מ־40% ל־138%: ג) הגרלת מספר קומות מ־2 קומות
 ל־3 קומות: ד) הקטנת גודל מגרש מינימלי מ־400 מ׳ ר

 ל־300 מ״ר.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 21.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5343, התשם־ה, עמי 447.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5347, התשס׳־ה, עמי 689.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל, מעונה,
 טל׳ 04-9979659, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

תאר מקומית ר תכנית מי שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה -1965, בדבר אישור •תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ ג/13732י, שינוי לתכנית ג/במ/24.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כביש חניתה דרום

 מזרח - גוש 18221, חלקה 15 במלואה, ח״ח 16.
 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת שכונת מגורים שהוקמה
 בנושאים האלה: א) קביעת תנאים מיוחדים לקבלת היתר בניה:
 ב) הוספת אתוזי בניה לסגירת מרפסות קיימות: ג) הוספת אחוזי
 בניה להקמת מחסנים: n מתן הנחיות עיצוב לקירוי משטחי

 חניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 27.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשם״ד, עמ׳ 3947.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומיתלתכגון
 ולבניה מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל, מעונה,
 טל׳ 9979659 -04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעותשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

ית מפורטת ר תכנ שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-965ו, בדבר אישור •תכנית מפורטת מס׳

 ג/14834״, שינוי לתכניות ג/6235 וג/11781.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן מנחם - גוש

 19835, ח״ח 13,10: גוש 19840, ח״ח 1: גוש 19841, ח״ח 8.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מגרשי מגורים במושב
 אבן מנחם: שינוי במערך ייעודי הקרקע האלה: 1) שינוי
 ייעוד קרקע משטח פרטי פתוח לאזור מגורים ומגורים אי,
 מאזור מגורים לדרך ומגורים אי, ומשביל גישה לאזור
 מגורים אי: 2) קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע:
 ב) קביעתהוראותבניה:ג) קביעתהנחיותבינויועיצובאדריכלי:

 ד) קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.
 הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5365, התשםיה, עמי 1505.
 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 מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל, מעונה,
 טל׳ 04-9979659, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומ מחוז הדרום

ית מפורטת ר תכנ שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מס־ 1/169/05/11 י,

 שינוי לתכנית 169/03/11.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תחום מחוזי גלילי,

 הר מרבץ - גוש 100089/2, ח״ח 1: גוש 100090, ח״ח 1.
 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת תכנונית
 להרחבת שטחי כריה וחציבת אבן גיר: ב) הסדרת שטחי כריה

 והציבה בתום עבודות הכריה והחציבה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 28.3.2004 ובילקוט הפרסומים 3504, התשס״ד, עמי 3107.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263793, וכן במשרדי הועדה המקומית—מחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263793, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אילת

ר תכניות מפורטות שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 55/133/05/2״, שינוי לתכנית

.57/155/03/2' 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שכ׳ הדקל,

 רח׳ גשרון 411 - גוש 40011, חלקה ז 1 במלואה, ח״ח 152.
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תבנונית חדשה
 לאזור מגורים ב׳ קיים על ידי: א< קביעת מספר הקומות
 המרבי על ידי תוספת קומה: ב) קביעת קווי בנין מרביים
 לבינוי המוצע לרבות קווי בנין אפס: ג) קביעת מספר
 יחידות מרבי בשטח המגרש: ד) קביעת תכסית מרבית
 והוראות לבינוי: ה) קביעת הוראות בגין מבנים להריסה:
 ו) קביעת זכויות בניה וחלוקתן בין 8 יחידות הדיור
 הקיימות במגרש: ז) קביעת מגבלות גובה והנחיות לבניה:
 ח) הצמדת חצרות וסימון מקום המצללות ליחידות הדיור

 בקומת קרקע.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5361, התשם״ה, עמ׳ 1201.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 221/03/2״, שינוי לתכנית 2/במ/

.151 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שכ׳ שחמון,
 רוד משעול פקאן 3, רובע 4 - גוש 40083, חלקה 58 במלואה:

 מגרש 164 בהתאם לתכנית 2/במ/151.
 עיקרי הוראות התכנית: המרת 30 מ״ר שטח שירות לשטח
 עיקרי באזור מגורים א׳ קיים בלי לשנות את סך כל שטח

 הבניה.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומת מס׳ ג/14321״, שינוי לתכנית
 ג/6296.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעיליא, רח׳ מעיליא
- גוש 18628, ח״ח 29-25.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעור משטח חקלאי
 לאזור מגורים, לדרך ולשטח פרטי פתוח: ב) קביעת הוראות
 בניה במש 18628, ח״ח 28: ג) שינוי ייעוד חלקה 28 במש
 18628 מאזור מגורים, דרכים וחקלאי לאזור ממרים דרכים
 ושטח פרטי פתוח: ד) שינוי בקווי הבנק הקדמי, הצדדי
 והאחורי במגרשי הבניה במש 18628, חלקה 28, מ־3 מ׳

 ל־2 מי.

 הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.12.2004 ובילקוט הפרסומים s536התשם״ה, עמי , 1505.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח׳ האורנים 1, מעלות-תרשיחא,
 טל׳ 04-9978050, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 י׳ בניסן התשס״ה(19 באפריל 2005)

 הרצל גדז
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי מחוז הדרום

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית—מחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳

 3/156/05/11״, שינוי לתכנית 2/156/03/11.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לבנה (נ״צ מרכזי
 206406.4524, 584852.5221) - גוש 100005, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 מרכז ספורט ביישוב לבנה על ידי: א) קביעת השימושים
 המותרים בשטח הספורט, ב) קביעת זכויות בניה לשטח עיקרי
 ולשטח שירות: ג) קביעת הנתיות ומגבלות בניה, מספר קומות
 וקווי בנק: ד) קביעת מגבלות לפיתוח בגין שטח עתיקות

 מוכרז.
 כל מעוניק רשאי לעיק 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 הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 6265795 - 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית—מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4,

 באר שבע 84100, טלי 08-6265795.
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 כל מעוניין ושאי 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 too 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׳ 6263795 -08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רח׳ מנחם בגין 2,

 באר שבע, טל׳ 6463807 -08.

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

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

 13/209/03/5״, שינוי לתכנית 5/במ/2/72.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רת׳ נווה
 מנחם, דחי חנה רובינא 27-25 - גוש 38163, חלקות 5 ו־6

 במלואן, ח״ה 58.
 עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטח באזור מגורים אי,
, על ידי שינוי בזכויותהנחיות ומגבלות 1 7 6 A בניה במגרש 

 בניה ושינוי נספח בינוי סטנדרטי.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 004?.0ז.29 ובילקוט הפרסומים 5343, התשס׳׳ה, עמי 450.
 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, דחי מנחם בגין 2, באר שבע, טל׳ 08-6463807,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ערד

ר תכנית מפורטת שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳
 8/113/03/24״, שינוי לתכניות 24/מק/2026, 24/במ/6ו2

 ו־3/113/03/24.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערד, שכ׳ יהושפט,

 הרחובות שאול המלך ויותם המלך - גוש 38258,38257.
 עיקרי הוראות התכנית: ביטול אזורי מגורים א׳ ואזור
 ספורט כמפורט להלן: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים ג׳(מגרש
 מם׳ 02017 לשטח ציבורי פתוח מיוחד(מגרש מסי 820 - חלק)
 לשטח לשביל שירות (מגרש מם׳ 822): ב) שינוי ייעוד משביל
 להולבי רגל (מגרש מס׳ 811 לשטח לשביל שירות (מגרש
 מס׳ 811): ג) שינוי ייעוד מאזור מגורים ג׳(מגרש מס׳ 2016אי)
 לשטח ציבורי פתוח (מגרש מס־ 824 - חלק) ולשטח ציבורי
 פתוח מיוחד (מגרש מס׳ 820 - חלק): ד) שינוי ייעוד מאזור
 מגורים ג׳(מגרש מס׳ 2032 - חלק) לשטח ציבורי פתוח מיוחד
 (מגרש מס׳ 821): ה) שינוי ייעוד מאזור מגורים ג׳(מגרש מס־

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5359, התשם״ה, עמ׳ 1113.

 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
 אילת, רח׳ חטיבת הנגב 1, אילת, טל׳ 08-6367114, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

ר הפקדת תכניות מפורטות ב ד  הודעה ב
 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

 באר שבע מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ 82/107/03/5״, שינוי לתכניות

 27/107/03/5 !־8/107/03/5.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ אי,

 רח־ בזל 26 — גוש 38022, חלקה 78 ארעית.
 עיקרי הוראות התכנית: הוספת שטח בניה על ידי הגדלת
 זכויות בניה, הוספת קומה ושינוי בקווי בנין במגרש הנ״ל,

 הנמצא באזור מגורים בי.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 11/191/03/5״, שינוי לתכניות

 5/במ/80 ו־5/במ/2/80.
 השטחים הכלולים. בתבנית ומקומם: באר שבע, קרית
 האבות, שב׳ וי, הרחובות דור אלעזר, אבוחצירא, גאלאנט,
 סדנא וטולידנו - גוש 38353, ה״ה 16, 31, 34: גוש 38354,

 חלקה 1 במלואה, ח״ח 180,178-176.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת מצב קיים במתחם
 קרית האבות על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
 בעלים: ב) שינוי ייעוד מאזור מגורים ג׳ לשצ״פ לדרך
 מוצעת (חניה ציבורית) ולשביל להולבי רגל: ג) קביעת
 היקפי בניה מרביים למטרות עיקריות ולמטרות שירות: ד)
 קביעת קווי בנין שונים-, ה) צירוף נספח הפיתוח המחייב
 לגבי מיקום ביתני אשפה: ו) קביעת תנאים למתן היתר

 בניה.

 (3) ״תכנית מפורטת מם׳ 26/203/03/5״, שינוי לתכניות
 5/במ/7/6 ו־5/במ/1/6.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ רמות,
 רח׳ דור ילין 45: מגרש 2088 - גוש 38160, חלקות 128,127

 במלואן, ח״ח 201.
 עיקרי הוראות התכנית: תוספת בניה במגרש מס׳ 20813
 (אזור מגורים אי) על ידי שינויים בזכויות, הנחיות ומגבלות

 בניה.
 (4) ״תכנית מפורטת מס׳ 10/209/03/5״, שינוי לתבנית

 5/במ/72.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ נווה
 מנחם, רה־ יוכבד בת מרים - גוש 38380, חלקות 7 ו־8

 במלואן, ח״ח 44.
 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת שטח בגיה במגרש מס׳

ל ידי שינויים בזכויות בניה, ע ׳  A240 באזור מגורים א
 ובהנחיות ומגבלות בניה.
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 מרחב תכנון מקומי מיתר

תאר מקומית ר תכנית מי שו ר אי ב  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
 מס־ 11/101/02/15״, שינוי לתכניות 5/101/02/15! ו־02/15

.8/101 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מיתר, רח׳ דרך הראל
- גוש 100416, ח״ח 114: גוש 100476, ח״ח 160: גוש 100478,

 ח״ח 195: גוש 100641, חלקות 79,75,57 במלואן, ח״ח 82 ו־83.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקת מגרשים
 בהסכמת הבעלים: ב) שינוי ייעוד חלק מאזור משולב ושטח
 ציבורי פתוח לאזור מגורים א׳ ולשטח למבנה ציבור ויצירת
 26 מגרשים למגורים: ג) שינוי גבולות ומיקום השצ״פ והגדלתו
 בהתאם לתכנית הנחל המאושרת במקום: ד) קביעת הוראות

 בדבר זבות מעבר לתשתיות.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשס״ד, עמ׳ 3951.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מיתר, מיתר 85025, טל׳ 08-6517410, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמת נגב

תאר מקומית ר תבנית מי שו ר אי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 60/101/02/20״, שינוי לתבנית 101/02/20.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: המועצה האזורית
 רמת נגב, על דרך מספר 204, ירוחם שדה בוקר, כ־3 ק״מ צפונית

 לצומת חלוקים בנ״צ 1835/5335 - גוש 39070, ח״ח ו.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת יישוב כפרי קהילתי
 חדש - מרחב עם - בהיקף של 500 יח״ד: ב) שינוי ייעודה של
 הקרקע מאזור חקלאי לייעודים הבאים: אזור מגורים א׳, אזור
 מגורים א׳ - שלב פיתוח בי, אזור משולב למסחר ותעסוקה,
 שטח לבניני ציבור, אזור מלונאות, תיירות ונופש, שטח למוסד
 חינוכי, שטח ציבורי פתוח, אזור ספורט ונופש, אזור לסילוק
 פסולת, אזור חקלאי, מבני משק, שטח למיתקנים הנדסיים, פארק
 ארכיאולוגי, 1זניה ציבורית ודרכים מקומיות לסוגיהן: ג) חלוקת
 שטח התכנית לשלבי פיתוח א׳ וב׳ להלן: 1) שלב פיתוח א׳ ובו
 251 יח״ד להקמה ב־4 שלבי ביצוע, בהם ניתן להוציא היתרי
 בניה לפי תכנית זו: 2) שלב פיתוח ב׳ ובו ב־250 יחיד, לרבות
 הוראות להכנת תכנית מפורטת בתנאי להוצאת היתרי בניה
 להקמתו: ד) חלוקת שלב פיתוח א׳ של שטח התכנית למגרשים
 בהסכמת בעלים וקביעת הוראות בדבר חלוקה ורישום:
 ה) קביעת הוראות לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי
 הבנין, גובה הבניה ומספר הקומות, אחוזי בניה, הנחיות בניה
 ועיצוב אדריכלי, הוראות לפיתוח תשתיות, הוראות לשמירת
 הנוף ואיכות הסביבה, הוראות בדבר מסלול טיול בנחל חרץ
 וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בייעודי הקרקע במפורט

 לעיל.
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 2032 - חלק) לשביל להולבי רגל (מגרש מסי 823): ו) שינוי
 ייעוד מאזור ספורט(מגרש מס׳ 808 - חלק) לשטח ציבורי פתוח
 (מגרש מס׳ 824): ז) שינוי ייעור מאזור ספורט (מגרש מס׳ 808
- חלק) לשטח ציבורי פתוח מיוחד (מגרש מס׳ 820 - חלק):
 ח) שינוי ייעוד ממיתקן הנדסי(מגרש מס׳ 925) לשטח ציבורי
 פתוח(מגרש מספר 824 - חלק) ושינוי ייעוד משטח אזור ספורט
 (מגרש מס־ 808 - חלק) לשטח למיתקן הנדסי(מגרש מס׳ 927);
 ט) איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים: י) קביעת שטחי
 הבניה המרביים בשטח הציבורי הפתוח (מגרש מס׳ 824)
 ל־500 מ״ר המהווים שטחים עיקריים: יא) קביעת שטחי הבניה
 המרביים בשטח למיתקנים הנדסיים(מגרש מס׳ 927) ל־90 מ״ר
 המהווים שטחים עיקריים; יב) קביעת קווי הבנין המרביים;
 יג) קביעת התכליות והשימושים: יח קביעת התנאים למתן

 היתרי בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5365, התשס״ה, עמ׳ 1510.
 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
 ערד, ערד, טל׳ 08-9951712, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

תאר מקומית ר הפקדת תכנית מי ב ד  הודעה ב
 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
 קרית מלאכי מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי 102/02/18/
 78״, שינוי לתבניות 22/102/02/18, 22/102/02/18/א ו־02/18/

.26/102 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מלאכי, רח׳

 שרת 44 - גוש 2407, חלקות 45 ו־46 במלואן, ח״ח 44.
 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת השטח לבניני ציבור
 (מגרשים 45 ו־46) לצורך בניה מעל ומסביב למבנה מקלט קיים
 כמפורט להלן: א) שינוי ייעוד מדרך קיימת(מגרש מם׳ 44) לשטח
) איחוד וחלוקת מגרשים ב A :(45 חלק ממגרש) לבניני ציבור 
 בהסכמת בעלים: ג) התוויית זבות מעבר לציבור במגרש
 45A: :ד) קביעת שטחי הבניה המרביים בשטח לבניני ציבור

: 1 1 0 % ם י י י ר ק י  מגרש A45 ל־150% מתוכם המהווים שטחים ע
 ה) קביעת התכליות והשיבושים: ו) קביעת התנאים למתן

 היתרי בניה: ז) קביעת קווי הבנין 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׳ 6263795 -08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי, רה׳ דבוטינםקי ו,

 קרית מלאכי 70900, טל׳ 8608704-,08.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ילקוט הפרסומים 5403, א׳ בסיון התשס״ה, 8.6.2005



 ציבורי פתוח, חלק, לשביל להולכי רגל (מגרש מספר ג50);
 ח קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש 900, שטח לבניגי
 ציבור ל־115% מתוכם *«105 המהווים שטחים עיקריים;
 ה) קביעת התכליות והשימושים: ו) קביעת ההנחיות לבינוי
 ועיצוב אדריכלי והנחיות כלליות לתשתית; ז) קביעת קווי
 הבנין המרביים במגרש: ח) קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 26.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5555, התשם״ה, עמ׳ 973.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 6263795 -08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, שדרות, טל׳ 08-6899696, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

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

 5/232/03/7״, שינוי לתכנית 232/03/7.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדה צבי - גוש

 100271, ח״ח 3; גוש 100239/1 ח״ח 2.
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להרחבת
 המושב המונה נכון למועד הפקדת התכנית, 94 נחלות ועוד 41
 יחיד קהילתיות קיימות, זאת על ידי תוספת של 45 יחיד באופן
 שסך כל יח״ד הקיימות והמתוכננות לאחר אישור תבנית זו
 יהיה 274 יחיד, וזאת על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
 בעלים, שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות, זכויות

 ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5365, התשס״ה, עמי 1511.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, דחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 6263795 -08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, שררות, טל׳ 08-6899696, וכל מעוניין רשאי. לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

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

 9/224/02/6״, שינוי לתכנית 167/03/6.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מערבית לצומת
 פלוגות, סמוך לצומת - גוש 2960, ח״ח 1; גוש 3082, ח״ח 6;

 גוש 3084, חלקות 11,10,6,2 במלואן, ח״ח 16.
 עיקאי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 שטח אחזקה - קק״ל צומת פלוגות, על ידי איחוד חלוקה,

 שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 20.6.2003 ובילקוט הפרסומים 5192, התשם״ג, עמ׳ 2698.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשס״ד, עמי 3952.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רדו׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת נגב, טל׳ 08-6564129, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

בר הפקדת תכנית מפורטת  הודעה בד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ה.תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ 1/118/03/7״, שינוי

 לתכנית 118/03/7.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ אורים -

 מועצה אזורית אשבול - גוש 100214/2, ח״ח 4.
 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת תכנוניה להקמת
 אזור תעשיה על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
 שינויים בייעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות
 בניה: ב) שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה בגודל של
 21.98 דונם: ג) שינוי ייעוד מאזור מבני משק לאזור תעשיה
 בגודל של 23.19 דונם: ח קביעת שטחי בניה מרביים ב־60%
 לתעסוקה באזור תעשיה, כאשר התכסית לא תעלה על 45%;
 ה) קביעת מגבלות קווי בנין וגובה המבנים ל־2 קומות או

 15 מי.
 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 לתוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רדו׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, שדרות, טל׳ 08-6899696.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

תאר מקומית ר תכנית מי שו  הודעה בדבר אי
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, ברבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מם׳ 11/310/02/7״, שינוי לתכניות 3/310/02/7,374/03/7.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערערה, שב׳ 7 - גוש

 400108, חלקה 1 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת השטח לבניני ציבור,
 מגרש מספר 900 להלן: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים א׳
 (מגרשים מספר 59,58,48,47) לשטח לבניני ציבור(מגרש מספר
 900 חלק); ב) שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח, חלק, לשטח
 לבניני ציבור (מגרש מספר 900 חלק); ג) שינוי ייעוד משטח
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 ובענין: אגף מס הכנסה — פ״ש, ירושלים ו, ע״י היחידה
 לפיתקים, כינוס נכסים ופש״ר באמצעות ב־כ עו-ד מזי רנצ־
 לר ו/או אירית כהן רבינוביץ ו/או עויר קובי שאופר ו/או עו־ד
 אריק שמיר, מדרך מנחם בגין 55תל אביב, טל׳ , b565628—05, פקס

.03—545*451 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום .005Z17.1 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 7.7.2005 בשעה 9.00.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה ברואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הניל לא יאוחר משעה 13.00 ביום

.30.6.2005 

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

 מזי רנצלר, עו״ר
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 2069/05
 בעמן פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת שיווק ספרי קודש יהודה בע״מ, ח׳יפ
,51-222103-7 

 והמבקש: עו׳׳ד שלום כהן, מרח׳ קרן היסוד 19א, ת״ד 7875,
 ירושלים 91078.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

.7.7.2005 

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 1.7.2005.

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

 שלום כהן, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 2062/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת א. פשה - סיטונאות פירות וירקות(1997)
 בע״מ, ח״פ 257433-6- 51,

2939 

 טל׳ 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שקמים, טל׳ 08-8500705, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 י׳ בניסן התשס״ה(19 באפריל 2005)

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

 הודעה לפי חוק הצהרות מוות
 בבית המשפט לעניני משפחה בירושלים

 תיק 41360/05

 בעגין: חוק הצהרות מוות, התשל׳׳ח-1978,

 ובענין: הצהרת מותה של נספית שנות השואה לאה שטרול,

 והמבקש: יחזקאל הלר, מרח׳ הירקון 210, תל אביב.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה בירושלים, בבקשה להצהיר על מותה של הנספית
 הנ״ל, שנעלמה ומשערים שהיא מתה! וכי בית המשפט ידון

 בבקשה הנ״ל ביום 13.9.2005, בשעה 12.00.
 וזה תיאורה של הנםפית לפי הצהרת המבקש:

 מקום ותאריך הלידה: לודוש רומניה, 1914.
 מקום מגוריה הרגיל: רומניה.

 מקום מגוריה הידוע האחרון: טורגו מורש, רומניה.
 אזרחותה: רומנית.

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

 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: מאי 1944, אושוויץ.
 השמות והכתובות של בני משפחתה הקרובים ביותר: חוה
 אסתר שטרגברג, אחות, רח׳ פסח חברוני 117, ירושלים:

 מרים סלמון, אחות, רח׳ יהודה הנשיא 36, תל אביב
 כל מי שיש לו ידיעות נוספות על הנםפית הנ״ל, מתבקש
 בזה להמציאן לבית המשפט, בין בכתב ובין בעל פה, לפני בית
 המשפט לעניני משפחה בירושלים, ובל אדם מעוניין הרוצה
 להתנגד להצהרות המוות, יתייצב לפני בית המשפט, אם
 בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו או ימסור
 לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידו שבה יפורטו
 טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או
 קונסולרי של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם

 לא בן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.
 בן ציון גרינברגר, שופט

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 2010/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983,

 ובענין פירוק חברת ציון טרקטורים בע״מ, ח״פ 236751-7-
,51 
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 ובעני!: הכונס הרשמי, מחוז תל אביב,
 והמבקשים: עובדי החברה, ע׳׳י ב״כ עו״ד אופיר רונן ו/אדירון
 קיינרט ו/או שרון מילגרום, רח׳ אבן גבירול 52, תל אביב 64304,

 טל׳ 03-6916555, פקס 03-6964670.
 נמסרת-בזה הודעה, כי ביום 13.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 9.11.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 2.11.2005.

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

 אופיר רונן, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית ד.מש^1 המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1279/05
 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק מונלייט אלחוט בע״מ, ח״פ 51-276865-6,
 והמבקשת: החברה עצמה, באמצעות ב״כ עו״ד ירון שביט,

 רח׳ אחד העם 9, מגדל שלום, תל אביב 61296.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 21.6.2005 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

 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 14.6.2005.

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

 ירון שביט, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1491/05
 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק שונבר מחשבים בע״מ,

 והמבקשת: קיבוץ איילת השחר — אגודה שיתופית
 חקלאית בע״מ, ע״י ב״כ עו־ד סיני אליאס, מרח׳ אבא הלל

 סילבר 16, בית עורק, רמת גן 52506.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 7.7.2005 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

 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 לפי מועד הדיון בבקשה עד לשעה 12.00.

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

 אליאס סיני, עו־ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 2032/05
 בענין פקודת החברות(נוסח הדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת שמשון יצרני משקאות חריפים (1976)
 בע׳׳מ, ח״פ 6 -51-073448,

 והמבקש: משרד האוצר, אגף המכס ומע־מ, היחידה
 לפירוקים כינוסים וגביה קשה, ע״י ב״כ עו״ד רונית רוזין ו/או
 יעל נוה ו/או חגית איגרמן, מרח׳ הרצל 91, קרית הממשלה,

 רמלה, טלי 08-9788060,08-9788042.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.2.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 7.7.2005 בשעה 9.00.

 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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום

.30.6.2005 

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

 רונית תזין, ערד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1421/05
 בעני[ פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1985,

 ובענין פירוק פרומקס חברה לעבודות צבע והתזה בע״מ, ח־פ
,51-112538-7 
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 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 23.5.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 8.11.2005, בשעה 0ג.8.

 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 13.00 ביום

.7.11.2005 

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

 רז מסורי, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1441/05
 בענין פקודת החברות [נוסח הדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק גיונתן גונסלם בע־מ, חיפ 5—33052—51,
 והמבקש: אגף המכס ומע־מ — ממונה אזורי מע־מ פתח
 תקוה, עיי היחידה לפירוקים, כינוסים וגביה קשה באמצעות
 ב״כ עו״ד רונית רוזין ו/או עו׳׳ד יעל נווה ו/או עו״ד חגית
 איגרמן, מרח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה 72430, טל־

 9788042—08, פקס 9788060—08.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.200s הוגשה בקשה לבית
 המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 11.7.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתגגד 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 13.00 ביום

.3.7.2004 

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

 יעל נווה, ער׳ ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1437/05
 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק פיורי בע״מ, ח״פ 2—152838—51,
 והמבקש: אגף מס הכנסה — פקיד שומה כפר סבא, ע״י
 היחידה לפירוקים, כינוס נכסים ופשטיר, באמצעות ביב עו־ד
 מזי רנצלר ו/או עו׳׳ד אירית כהן—רבינוביץ ו/או עו״ד קובי
 שאופר ו/או עו״ד אריק שמיר, מדרך פתח תקוה 55, תל אביב,

 טל׳ 5656280—03, פקס 5656431—03.

 והמבקש: ליאור שושני, ע״י ב״ב עו״ר סמדר כהן, מרח׳ כיכר
 רבין 10, תל אביב 64951, טל׳ 6917420—03, פקס 6916246—03.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 4.5.2003 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את ההברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 7.11.2005, 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 12.00 ביום

.1.11.2005 

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

 סמדר כהן, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1930/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק פיינטזום בע״מ,
 והמבקשת: ילנה קוטלר, ע״י ב״ב עדר אבי אפטקמן, מרח׳

 ז׳בוטינסקי 35, רמת גן 52511.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.9.2004 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 23.6.2005, 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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 16.00 ביום

.15.6.2005 

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

 אבי אפטקמן, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1349/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק תאגיד טלויזיה אנגליעה—ישראל בע״מ, ח״פ
,51—150476—3 

 והמבקש: תומר אליאב, ע״י ב״ב עו״ד רז מסורי ו/או אליעזר
 גריסרו, מרח׳ ז׳בוטינסקי 63, ראשון לציון 75218.

 ילקוט הפרסומים 5403, א׳ בסיון התשס׳׳ה, 8.6.2005 2941



 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1439/05
 בענין פקודת החברות(נוסח חדש], התשמ״ג-1983,
 ובענין פירוק פיצה מטר בע־מ, ח־פ 4—293917—51,

 והמבקשים: 1. אגף מס הכנסה — פקיד שומה בפר סבא, ע״י
 היחידה לפירוקים, כינוס נכסים ופשט״ר, באמצעות ב״כ ערי ד
 מזי רנצלר ו/או עו״ד אירית בהן—רבינוביץ ו/או עו״ד קובי
 שאופר ו/או עו״ד אריק שמיר, מדרך פתח תקוה 55, תל אביב,
 טלי 5656280—03, פקס 5650451—03: 2. אגף המכס ומע״מ —
 ממונה;״יורי מע״מ פתח תקוה, ע״י היחידה לפירוקים, כינוסים
 וגביה קשה באמצעות ב״כ עו״ר רונית תזין ו/או עו״ד יעל נווה
 ו/או עו״ד חגית איגרמן, מרח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה

 72430, טל׳ 9788042—08, פקס 9788060—08.

 נמסרת בזה הודעה, ר י ביום 9.4.2005ו הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 11.7.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקשים .:ודעה על רצונו זה.

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

 ביום 3.7.2005.

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

 מזי רנצלר, עו״ד יעל נווה, עו״ד
 באות כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1427/05
 בעניי פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק א.ס.י שרותי שמירה בע-ימ,
 והמבקשים: נחום לינצקי, יעקב אגגלנדר, ליאוניד סלוצמן,
 יחזקאל פורתי, אנדרי פדייב, אהוד גלאי, אברהם שבתאי,
 מיכאל גיטליץ, איתן מימון, ויקטור נובינסקי ויורי ז׳בינסקי, ע״י
 ב״כ ע! ״ד אביגיל טויזר—וער, מרח׳ נחל שורק 8/6, ראשון לציון

 75246, טלפקס 9506254—08, נייר 4943059—054.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 14.7.2005, 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.

 אח ההודעה יש למסור למבקשים או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 19.00

 ביום 30.6.2005.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 11.7.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר, באופן
 שהגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום

.3.7.2004 

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

 מזי רנצלר, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1438/05
 גענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק פ.מ. תל אביב ב ע ״מ, ח״פ 2—328499—51,
 והמבקשים: 1. אגף מס הכנסה — פקיד שומה כפר סבא, עיי
 היחידה לפירוקים, כינוס נכסים ופשט״ר, באמצעות ב״כ עויד
 מזי רנצלר ו/או עו״ד אירית כהן—רבעוביץ ו/או עו״ד קובי
 שאופר ו/או עו״ד אריק שמיר, מדרך פתח תקוה ss, תל אביב,
 טל׳ 5656280—03, פקס 5656451—03: 2. אגף המכס ומע״מ —
 ממונה אזורי מעי מ פתח תקוה, עיי היחידה לפירוקים, כינוסים
 וגביה קשה באמצעות ב״ב עו״ד רונית תזין ו/או עו״ד יעל נווה
 ו/או עו״ד חגית איגרמן, מרח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה

 72430, טלי 9788042—08, פקס 9788060—08.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4,2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק אה החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפגי בית המשפט היושב בדין ביום

 11.7.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 3.7.2004.

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

 מזי רנצלר, עויד יעל נווה, עו׳־ד
 באות כוח המבקשים

 2942 ילקוט הפרסומים 5403, א׳ בסיון התשט״ה, 8.6.2005



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

 רחל כדמי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1293/03
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש), התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק עמותת נאמני בית״ר רמלה קרמר 1997 (עייר),
 מס׳ העמותה 5—030372—58,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עו״ר
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1300/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק עמותת מועדון הכדורסל בת ים 2000 (ע״ח, מם׳
 העמותה 6—035350—58,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב־כ עו׳׳ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 340ו9.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.6.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקש הורעה על רצונו זה.

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

 לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

מ. .!ש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה או למשתהך *
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אביגיל טויזר—וינר, עויד
 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1416/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ז,

 ובענין פירוק מרכז שרות מוסמך (1998) בעימ, ח״פ
 2—266929—51, אצל מנהלה נחום קלר, מרח׳ ביאליק 42, אשדוד

,77632 
 והמבקשים: 1. כונס הנכסים הרשמי: 2. יוסף פרת, יעקב
 יוסף, נחשון רצון, אליה קגן, אלכםיי פריידליין, מיטל סבג,
 גנאדי סטורינובסקי, דידי מנדל, יפית לוי, מיכאל גפרי, איסק
 בלאט, דוד בהן, ע״י ב׳כ עויד חגי פישר ו/או דוד צ׳יפרוט, מרח׳
 החשמונאים 90, ת״ד 51920, תל אביב 67133, טל׳ 5624797—03,

 פקס 5613035—03.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.4.2005 זזוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברין ביום

 13.7.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 29.6.2005.

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

 חגי פישר, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 2348/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק החברה לחידוש חזיתות ושימור מבנים בע״מ,
 והמבקש: רן ללקין, ע״י ב״כ עו׳׳ר רחל כרמי, מרח׳ הלסינקי

 20, תל אביב 62996.
 נמסרת בזה הודעה, כי 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 10.11.2005, 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 16.00 ביום

.3.11.2005 

 ילקוט הפרסומים 5403, א׳ בסיון התשסיה, 8.6.2005 2943



 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1292/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש), התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק עמותת צבר — לבניה עצמית (עיר/ מס׳
 העמותה 3—018583—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ב״כ עויד מירית כנרי, מרח־
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 הניל לא יאוחר משבעה ימי עבודה

 לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עויד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1294/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק עמותת בית ראשונים ארגון אל מפלגתי המרכז
 בתוכו עסקנים ציונים ותיקים בישראל (עיר), מם׳ העמותה

,58—003770—3 
 והמבקש: רשם העמותות, עיי ביכ עויד מירית כנרי, מרח׳

 כנפי נשרים 15, בית התאומים, תיד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.6.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

 לפני תאריך הדיץ בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית בנדי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1301/05
 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק עמותת למען אבותינו (ע״ח, מס׳ העמותה
,58—031971—3 

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ב׳ כ ערי ד מידית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 הניל לא יאוחר משבעה ימי עבודה

 לפני תאריך הריון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית בנדי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1297/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-.1983,

 ובענין פירוק עמותת בית ספר על שם רוטמן על ירי מוסדות
 ויזיניץ(ע״ח, מס׳ העמותה 3—007457—58,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מידית כנרי, מרח־
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.6.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

 לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית בנדי, עו״ר
 באת כוח המבקש
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 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחיי 298/05 ו
 בענין פקודת החברות ]נוסח חרש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק עמותת נווה עליזה (ע״ר), מם׳ העמותה
,58—004573—0 

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עדר מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת׳׳ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.6.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקש הורעה על רצונו זה.

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

 לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עו״ר
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1299/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמי׳ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה הישראלית לתרבות ואמנות (ע״ר),
 מס׳ העמותה 2—015783—58,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מידית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ר 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה> כי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית בגרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1295/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק עמותת דיור בני עמישב פתח תקוה(ע״ח מס׳
 העמותה 8—018972—58,

 והמבקש: רשם העמותות, ע׳י ב״כ עו״ד מירית בנדי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 תאריך הריון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, ער׳ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1296/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חרש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק עמותת הכדור הלבן נם ציונה (ע״ר<, מם׳
 העמותה 2—021166—58,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מידית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברין ביום

 27.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאתר 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 תאריך הדיון בבקשה ער השעה 12.00.

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

 מידית כגדי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 ילקוט הפרסומים 5403, א׳ בסיון התשס״ה, 8.6.2005 2945



 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1287705
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענק פירוק העמותה לבניית מנהיגות ושיפור איכות החיים
 בכפר סבא(עיר), מס־ העמותה 7—029773—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ב״כ ער׳ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית בנדי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1285/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש), התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה קרן מרכזית למלגות ע׳יש פרופ׳ שגיב
 אביחיל הדרי בני ברית ישראל(ע־ר), מס־ העמותה 0—002809—

,58 
 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עדר מידית כנרי, מרח׳

 כנפי נשרים 15, בית התאומים, תי׳ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

 לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כגדי, עו׳׳ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1288/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה אזרחים למען יואל אלראי לראשות
 העיר נתניה(ע׳׳ר), מס׳ העמותה 5—014616—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ביב עדד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 8.30.

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

 לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1291/05
 בענק פקודת החברות [נוסח חדש], התשמיג-1983,

 ובענק פירוק העמותה התאחדות המשפטים הבלתי תלויים
 (עיר), מס׳ העמותה 7—033261—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ב״כ עדר מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברק ביום

 22.6.2005, בשעה 8.30.

 בל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדק 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית בנדי, עו״ד
 באת כוח המבקש
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 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1289/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חרש], התשמ״ג-ג198,

 ובענין פירוק העמותה המרכז לחינוך תורני למורשת יהדות
 המזרח(עיר), מס׳ העמותה 2—010318—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ביכ ער־ ד מידית כנרי, מרח•
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, תיד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית בגרי, עויד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1290/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש), התשמיג-1983,

 ובענין פירוק העמותה התאגדות לתרבות גופנית הפועל
 באר שבע(ע״ר), מס׳ העמותה 7—004503—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ביב עויד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 הניל לא יאוחר משבעה ימי עבודה

 לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1281/05
 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמיג-1983,

 ובענין פירוק העמותה טל ייזום וניהל פרויקט להתיישבות
 (עיר), מם׳ העמותה 1—011337—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ביכ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1284/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה אליצור עמותת נוצצי כדורסל בת ים
 (ע״ח, מס׳ העמותה 8—029777—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ב׳׳כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת'לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עדר
 באת כוח המבקש
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 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 448/05 ו
 בענין פקודת החברות [נוסה חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק עמותת בני הוד השרון מועדון הכדורגל(ע״ר),
 מם׳ העמותה 7—030758—58,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ר מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 29.6.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

 לפני תאריך הדיון בבקשה ער השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עדר
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחויזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1451/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובעגין פירוק העמותה איגוד ארצי לחשמונאים מורשים
 (עיר/ מס׳ העמותה 5—012976—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עי׳י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי.בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 29.6.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקש הורעה על רצונו זה.

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

 לפני תאריך הדיון בבקשה ער השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1282/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה לב של ילד 2002 (עייר), מם׳ העמותה
,58—040115—6 

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ב״כ עו״ד מירית בנדי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 תאריך הדיון בבקשה ער השעה 12.00.

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

 מידית בנדי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 286/05 ז
 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה דרכי אמונה שבתורה עיש ר׳ משה
 לוצאטו זצוק־ל(עייר), מם׳ העמותה 2—030175—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ב״כ עו״ד מידית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

 לפני תאריך הריון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

׳ה, 8.6.2005 ן התשס׳ ו ם 5403, א׳ בסי מי ט הפרסו לקו  2948 י



 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1450/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה המועדון לקידום כלב הרועים הגרמני
 והשירות בישראל(עייר), מס׳ העמותה 5—0011591—58,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עויד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת׳׳ד 34071, ירושלים 91540,

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 29.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית בגרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 162/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק קמטריגג לילי בע״מ,
 והמבקש: עמאש הביב חלמי, עיי ב״ב עו־ד א׳ עמאש, ת־ר

 1080, ג׳םר ראלזרבא 37858.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 7.2.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 13.7.2005, 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

 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

.29.6.2005 

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

 א׳ עמאש, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 תיק אזרחי 1447/05
 בענק פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענק פירוק עמותת הפדרציה העולמית של יהודים יוצאי
 פולין (ע״ח, מס׳ העמותה 2—001125—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ב״כ עדר מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, תיד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 29.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענק 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית בנדי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל אגיב

 תיק אזרחי 1449/05
 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה קרן מפעלי תרבות ע״ש א. י אלשיך
 ז״ל(עיר), מם׳ העמותה 1—001871—58,

 והמבקש: רשם העמותות, עיי ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
דד 34071, ירושלים 91340.  כנפי נשרים 15, בית התאומים, ו

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 29.6.2005, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדק 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עויד
 באת כוח המבקש
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 בבית המשפט המת וזי בנצרת

 תיק אזרחי 1224/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק דחפור הגולן עפר ופיתוח בע״מ, ח׳׳פ
,31—053688—9 

 והמבקש: אבי פונס, ע׳׳י עו״ד אלון קזיוף, משד׳ רוטשילד
 67, תל אביב 65786, טל׳ 5286565—03, פקס 5235605—03.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.10.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.6.2005, בשעה 12.30.

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

 ל&בקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 17.00 ביום

.20.6.2005 

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

 אלון קזיוף, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 6157/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983,

 ובענין פירוק איזוקל מבנים בע״מ,
 והמבקשים: רוברט דוידוב ואחי, עיי ביכ עו׳׳ר דוד דוגה
דד 19א, מבשרת ציון 90805, טל׳  ואח׳, מקניון הראל, קומה אי, ו

 5702533—02, פקס 5343480—02.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 13.7.2005, 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 10.00

 ביום 3.7.2005.

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

 דוד דוגה, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 221/05
 בענין פקודת החברות ]נוסח חדש], התשמי׳ג-983ו,

 ובענין פירוק עמותת יום טוב(ע״ת מס העמותה 9—024524—58,
 והמבקש: רשם העמותות, עיי ביכ עו״ד מידית כנרי, מרח׳

 כנפי נשרים 13, בית התאומים, ת־ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 9.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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
̂לא יאוחר משבעה ימי עבודה  שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל 

 לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כגדי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 156/05
 בענין פקודת החברות(נוסח חדש], התשמ״ג-983ז,

 ובענין פירוק אמיר שהארה לבנין ושיפוצים בעימ, ח־פ
,51—208161—3 

 והמבקשת: דלתון עבודות אלומניום בעימ, ע־י ביכ עדר
 מוחמר עלי, רח׳ בן עמי 47, ת״ד 218, עכו.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.2.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, 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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימים לפני

 מועד הדיון הנ־ל.

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

 מוחמר עלי, עו־ד
 בא כוח המבקשת
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 בבית המשפט המחוזי בנערת

 בבית המשפט המחוזי בנערת

 תיק אזרחי 218/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג~1983,

 ובענין פירוק העמותה לפיתוח גבעת החרוב — עדי (עייר),
 מסי העמותה 4—025045—58,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בנערת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרועה לתמוך
 במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעעמו או באמעעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור

 למבקש הודעה על רעונו זה.

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

 לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית בנדי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 219/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה התאגדות לתרבות גופנית ״הפועל״
 קרית שמונה (עייר), מס׳ העמותה 1—003120—58,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בנערת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 10.00.

 כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרועה לתמוך
 במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעעמו או באמעעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור

 למבקש הודעה על רעונו זה.

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

 לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 תיק אזרחי 222/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה מפעל למען עפת — מוסדות לילדים
 ותלמוד תורה תמימי דרך ע״ש רבי מאיר בעל הנם זיע״א (ע״ר),

 מס׳ העמותה 1—011441—58,
 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳

 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בנערת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 9.30.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 223/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובעגין פירוק העמותה אגודות קהילות יעקב ישראל ע״ש
 מרן ר׳ יעקב ישראל קנייבסקי זצ״ל וע״ש ר׳ ישראל אבו חצירא

 הבבא סאלי זצ״ל צפת (ע״ח, מס׳ העמותה 9—013832—58,
 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳

 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 340 ו9.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של העמותה 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 תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 מידית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש
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 ברח׳ הרצל 63א־, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 שמואל שני, עו׳׳ד, מפרק

ץ אנג׳לו מהנדסים יועצים בע״מ בי בו י י  ל
 (ח״פ 114955-1 -51)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1985, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.7.2005, בשעה 12.00, במשרדו של עו״ד
 דרור אוםטפלד, ברח׳ חן 3, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 לביא אברהם, מפרק

רת בע״מ רותי תקשו  נתיבי זהב שי
 (ח״פ /׳-51-277100)

 (בפירוק מרצ1ן)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 358 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הניל תתכנס ביום 19.7.2005, בשעה 10.00, במשרד עו״ד מיתר,
 ליקוורניק, גבע & לשם ברנדווין ושות׳, ברח׳ אבא הלל סילבר
 16, רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שי גורן, מפרק

ה בע־מ י  י.ע.ג. הפקות מד
 (ח״פ 51-247181-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 (נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 18.7.2005, בשעה 12.00, במשרדי עויד ניסן צפריר,
 ברח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד החנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מיכל מטוס, מפרק

 מגעי מזנור ושווק(2000) בע״מ

 (ח״פ 51-297682-0)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמיג-1983, בי אסיפה סופית של החברה הניל
ר ניסן צפריר,  תתכנס ביום 18.7.2005, בשעה 12.00, במשרדי עד

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 220/05
 בענק פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענק פירוק עמותת שילת סיוע לנזקקים חייבי הוצל״פ
 ונפגעי חוקים ותקנות (עיר), מס• העמותה 8—036438—58,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ?״כ עדד מידית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת׳׳ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בנצרית לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.6.2005, בשעה 10.00.

 כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענק 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 תאריך הריון בבקשה עד השעה 2.00 ו.

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

 מידית כנרי, עדד
 באת כוח המבקש

ן אי דיעים ו ות המו ת באחרי  הודעות אלה מתפרסמו
דה על נכונותן ן תעו ת  בפרסומן משום מ

ה סקיוריטים בע״מ ז י ג בל־ לו  ג
 (ח״פ 204815-8- 51)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשנרג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 7.7.2005, בשעה 9.00, במשרד עויד י׳ זלצמן, מרח׳
 החילזון 6, רמת גן לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע באסיפה לא
 יהיה נוכח מנין חוקי - תידחה לשבוע הבא לאותו יום, לאותה

 שעה ולאותו מקום.
 לא יהיה טבח גם באסיפה השניה מנין חוקי כעבור מחצית
 שעה לאתר המועד שנקבע לה - ייחשבו החברים הנוכחים

 למנק חוקי.

 זאב הולצמן, דירקטור

ל בע״מ מ ש  לבינםון חומרי ח
 (ח״פ 7 -51-057363)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על ביגום אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-985ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 14.7.2005, בשעה 9.00, במשרד עדר שמואל שני,
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 הנ״ל תתכנס ביום 7.7.2005, בשעה 10.00, במשרד רואי חשבון:
 רוברט רוזנברג, ברח׳ התשמונאים 117, תל אביב, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 רוברט רוזנברג, רו״ח, מפרק

 אקווב בע״מ

 (ח״פ 51-274452-5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 !נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 14.7.2005 בשעה 17.30, במשרדי החברה, ברח׳
 בצלאל יפה 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 ענת לוי, מפרקת

 מולינט בע״מ
 (ח׳׳פ 51-274453-3)

 (בפירוק מרצו})
 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 14.7.2005, בשעה 17.00, במשדרי החברה ברח׳
 בצלאל יפה 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 ענת לוי, מפרקת

ת חנויות(1997) בע״מ ש ד ר -ל  שקו
 (ח״פ 51-250097-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת התברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 17.7.2005, בשעה 10.00, ברח׳ טולקובסקי 8, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצר התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 אלירן יגאל, מפרק

 תושיה מ.ק. ניהול ושיווק בע״מ

 (ת״פ 51-194566-9)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חרש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 ברח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מרדכי ציצוביץ, מפרק

ם ועיפויים בע״מ טי  מידם תכשי
 (ח׳׳פ 51-083472-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חרש], התשנדג-1985, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 18.7.2005, בשעה 12.00, במשרדי עו׳׳ד ניסן צפריר,
 ברח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 דניאל ליפשיץ גבריאל ליפשיץ

ם י ק ר פ  מ

 יופיטר - חברת תקליטים בע״מ
 (ח״פ 51-202262-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 18.7.2005, בשעה 12.00, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
 ברח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת רוח סופי של המפרקים,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 נאוה בר אברהם קן בר

ם י ק ר פ  מ

ן  דקל - סבו ושות׳ - עורכי די
 (ח״פ 51-258764-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 25.6.2005, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי
 האמור מביניהם, במשרד עו״ד רם דקל, דרך מנחם בגין 7, רמת
 גן, לשם הגשת רוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 רם דקל, עו׳׳ד, מפרק

 א.ר.י. השקעות ושרותים בע״מ
 (ח״פ 51-072510-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
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 תתכנס ביום 17.7.2005, בשעה 11.00, ברח׳ ורבורג 15, לשם
 הגשת רוח סופי של המפרקת, המראה כיצר התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לגהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 נורית אמיתי, עו״ד, מפרקת

 א.נ.ש. חברה להחזקות נכסים והשקעות שירותים
רה בע׳׳מ  ושמי

 (ח״פ 51-099899-0)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חרש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 17.7.2005, בשעה 12.00, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
 ברח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יעקב גנצירםקי, מפרק

ץ רפואי בע״מ ו ע ר י ד ל א א פ  ר

 (ח״פ 51-330227-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשנדג-983ז, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 17.7.2005, בשעה 12.00, במשרדי עו״ד ניסן צפריר
 ברח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת רוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 רפאל אדר, מפרק

 אלקומב בע״מ
 (חיפ 51-166403-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשנדג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הני׳ל
 תתכנס ביום 17.7.2005, בשעה 10.00, ברח׳ נוה יעקב 8, רמת
 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 פליקס רחמוט, מפרק

 סנקטום בע״מ
 (ח״פ 51-247368-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת התברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג~1983, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 17.7.2005, בשעה 10.00, ברח׳ רופין 8, ראשון לציון,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 חנה פלדמן, מפרקת

זכוכית אמנותית בע״מ  חנה בהרל קרמיקה ו
 (ח״פ 51-077103-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 17.7.2005, בשעה 10.00, ברח׳ רמבן 33, ירושלים,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החכרה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 חנה בהדל, מפרקת

M .C .E . S L T D . 
 (ח״פ 51-293068-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חרש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 17.7.2005, בשעה 10.00, ברח׳ חפץ חיים 14,
 מודיעין עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רחל אנידג׳ד, מפרקת

 ת.מ. טכנולוגיות מעגלים מודפסים בע״מ
 (ח־פ 51-309526-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 17.7.2005, בשעה 12.00, במשרדי ער• ד ניסן צפריר,
 ברחי דבוטינםקי 11, תולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 יוסף קלמן, מפרק

 שם חברה - טיטניום ג.ש
 (ח״פ 51-346208-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
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 אלכם חברה לשווק(1971) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 538 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשנדג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 21.7.2005, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, ברח׳
 חיים יבניאלי 55, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אלכסנדר הורוביץ, מפרק

 וי מנג׳ בע״מ
 (ח׳׳פ 51-277886-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 558 לפקודת החברות
 [נוסח חרש], התשמ״ג-1985, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 21.7.2005, בשעה 10.00, ברח׳ בזל 16, פתח תקוה,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 גיל פרקש, עו־ד, מפרק

ן תכשיטים בע״מ י י ל - לד ו  ג

 (ח״פ 51-245197-2)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 558 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשנרג-1985, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 24.7.2005, בשעה 17.00, ברח׳ בן יהודה 2,
 בירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצר
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 משה אלבז, מפרק

ו נ ה סמרט בעי י  מד
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1985, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 25.7.2005, בשעה 12.00, במשרדה של המפרקת,
 ברח׳ בידר 39, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 יעל פדר, מפרקת

 תתכנס ביום 18.7.2005, בשעה 18.00, במשרד ער׳ד יגאל ארנון
 ושות׳, במרכז עזריאלי ו, בנין עגול, קומה 46, תל אביב, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 איתן מתוקי, מפרק

ץ בע״מ ע ם ויועצים ב  מח מעצבי
 (ח׳׳פ 51-202424-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.7.2005, בשעה 10.00, ברח׳ בן צבי 32,
 ראשון לציון, אצל שלמברג זליג ובניו בע״מ, לשם הגשת רוח
 סופי של המפרקים, המראה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
 של החברה. הימצאותם של חברים בעלי מניות, *75 מהמספר
 המרבי של הקולות בחברה באותה שעה יהווה מנין חוקי

 באסיפה.

 חיים שלמברג מרדכי שלמברג
ם י ק ר פ  מ

 נובוטק בע״מ
 (חיפ 51-225088-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 20.7.2005, בשעה 10.00, ברח׳ הרצל 11, כפר סבא,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג
 בפנקסים ובניירות של החברה. הימצאותם של חברים בעלי
 מניות, 75% מהמספר המרבי של הקולות בחברה באותה שעה

 יהווה מנין חוקי באסיפה.
 שרית לב, מפרקת

תשל״א) בע״מ ם( תי ו  אלכם חברה לשד
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 358 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1985, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 21.7.2005, בשעה 12.00, במשרדו של המפרקת
 ברח׳ חייב יבניאלי 55, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אלכסנדר הותביץ, מפרק
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 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, ובדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 יעקב ולדמן, מפרק

ד.נט מערכות(1997) בע״מ  א.
 (ודפ 51-252626-0)

 (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 26.7.2005, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של
 החברה, ברת׳ יד המעביר 26, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 אודי םנדץ, מפרק

בל טכנולוגיות בע״מ ג.ר מי  מ.
 (ח״פ 51-513545-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח.חדש], התשמיג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 26.7.2005, בשעה 9.00, במשרדה הרשום
 של החברה, ברח׳ רופין 14, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 בועז שריר, מפרק

 םן סקיפרם בע׳׳מ
 (ח״פ 51-339991-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הניל
 תתכנס ביום 27.7.2005, בשעה 17.00, במשרדו של המפרק,
 רח׳ פרישמן 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 יוסף לוי, מפרק

 כפרי בתיה
 (ח״פ 51-334121-4)

 (בפירוק מרצון)
 הורעה 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 27.7.2005, בשעה 14.00, במשרדי החברה,

ישראל) בע׳׳מ ת( ו י ג לו ו ון טכנ  אקסי
 (ח״פ 51-278133-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 26.7.2005, בשעה 10.00, בבית אסיר, אצל הרצוג,
 פוקס, נאמן ושות׳, עורכי דין, ברח׳ ויצמן 4, תל אביב, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 יניב איזרדל, מפרק

ה ניהול 98 בע״מ ש  וקסמן מ

 (חיפ 51-259032-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חרש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 26.7.2005 בשעה 9.00, במשרדה הרשום
 של החברה, ברח׳ סיון 16/6, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 משה וקסמן, מפרק

ל ש.מ. עבודות עפר וצנרת בע״מ  אחים מלו

 (ח״פ 51-187245-9)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ז, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 26.7.2005, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של
 החברה, ברח׳ הר רימון 17, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 שמעון מלול, מפרק

ן טכנולוגיות בע״מ מ ד ל  יעקב ו
 (ח״פ 51-337024-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 26.7.2005, בשעה 9.00, במשרדה הרשום
 של החברה, ברח׳ סוקולוב 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי
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 כיכר מלכי ישראל גו, *זל אביב, לשם הגשת רוח סופי של
 המפרק, המראה כיעד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיעד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 דניאל גרוס, עויר, מפרק

ד וייס רפואת משפחה  ד״ר דו
 (ח״פ 328327-5- ו5)

 (בפירוק מרעון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ׳ג-983ז, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 31.7.2005, בשעה 10.00, בבית 13, מושב נטף 90804,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיעד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 דוד וייס, מפרק

ל מעצבים בע״מ א ר ה - ט ר א  ה

 (ח׳׳פ 51-185888-8)
 (בפירוק מרעון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 31.7.2005 בשעה 10.00, במשרדה הרשום
 של החברה, ר״ נ מרכז 73188, מושב שילת, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיעד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיעד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 אורי קסיר, עו״ד, מפרק

 רח׳ השחר 29, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיעד התנהל הפירוק ומה נעשה בגכסי החברה, וכדי

 להחליט כיעד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 בתיה כפרי, מפרקת

ת חברה לנאמנות הילה בע״מ י ז  בלנית ג

 (חיפ 267543-0- 51)
 (בפירוק מרעון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 28.7.2005, בשעה 10.00, בבית אסיה, אעל הרעוג,
 פוקס, נאמן ושות׳, עורכי דין, ברח׳ ויעמן 4, תל אביב, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה ביעד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 לימור חודיר, עו׳׳ד, מפרקת

ר בע׳׳מ שי רות במבט י י  תי
 (ח״פ 51-280887-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חרש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של התברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 28.7.2005, בשעה 10.00, במשרד יגאל ארנון ושות׳,
 במרכז עזריאלי 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של התברה.
 רון זכאי, מפרק

 ג.א.ט.ס. בע״מ
 (חיפ 7 -51-045940)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסה חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הניל
 תתכנס בחלוף 30 ימים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות,
 בשעה 11.00, במשרדי המפרק, דרך אבא הלל סילבר 16, קומה
 10, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 גיא רביב, עו׳׳ד, מפרק

. סוכנויות שיווק 988 ו בע״מ ן ג.  ש.
 (ח״פ 51-134860-9)

 (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 הניל

ן בע״מ ש  אפרת בריאות ה
 (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 29.7.2005, בנחלים 42, מושב נחלים, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 יעקב אפרת, מפרק

ן פסגה בע״מ ו  מל
 (ח״פ 51-007214-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ׳׳ל תתכנס ביום 29.7.2005, בשעה 9.00, במשרדי המפרק,
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 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי
 להחליט כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 איתי קשטן, מפרק

׳ קריה שמונה בע״מ ניר מרהג  מו

 (חיפ 51-312396-8)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ־ג-1963, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 20.7.2005, בשעה 11.00, ברחי מורד הגיא 105/11,
 כרמיאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכרי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 מסרי סעיד, רו״ח, מפרק

 ר.כ.א אלפאטק בע׳׳מ
 (ח״פ 51-179980-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 )נוסח חדש), התשנדג-1983 , כי אסיפה סופית של החברה הנ־ל
 תתכנס ביום 15.8.2005, במשרדה של המפרקת, אצל חברת
 טרנםאלקטריק י.א. בעימ, רה׳ גלגלי הפלדה 3, כפר סבא, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 קרן עזורי, עו״ד

ופש בע״מ ן - נ ו  םטאר השר
 (חיפ 51-194207-0)

 (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 הגיל
 תתכנס ביום 10.8.2005, בשעה 9.00, במשרדה של המפרקת
 חוה פורמן, ת• ז 050539303, מרח האלון 27, נורדיה 42954, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 חוה פורמן, מפרקת

ד החברה לפיתוח וחינוך חקלאי בע״מ א - א ר ש  י
 (ודפ 51-159720-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 )נוסח חדש], התשנדג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 1.9.2005, בשעה 16.00, ברח׳ אחד העם 26, רחובות,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה ביצר התנהל הפירוק
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 תתכנס ביום 1.8.2005, בשעה 16.00, ברח׳ קרל נטר 26, ראשון
 לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצר התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 חנן סמט, רו״ח, מפרק

 ו.י.מ.ק. חברה לבניה וליזום בע״מ

 (ח׳׳פ 51-163237-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כעוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשנרג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 1.8.2005, בשעה 10.00, ברחי בני משה 14, בתל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 יוסף וידנפלד, מפרק

ן בע״מ ״ ל ד  קאנים השקעות נ
 (ח׳׳פ 51-320731-6)

 (בפירוק מרצון)
 הידע ה 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 10.8.2005, בשעה 10.00, במשרד המפרק, ברח׳
 יהודה המכבי 36 תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 עמוס אליאב, מפרק

ולאן בע״מ  קרי
 (ח־פ 51-237254-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סזפית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 4.8.2005, בשעה 16.00, במשרדי החברה במושב
 בית חנן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 בני יהודה, מפרק

 איתי ק. הפקות(1995) בע׳׳מ
 (חיפ 51-208544-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-983ז, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 7.8.2005, בשעה 13.00, אצל עויד יוסף לוי, רח׳
 פרישמן 11, תל אביב 63578, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
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 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 שאול גליקסברג, מפרק

 דיגיט סקרול בע״מ
 (ח״פ 31-184545-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 25.7.2005, בשעה 10.00, ברח׳ מנחם פלאוט
 10, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אורן יוסף, מפרק

ישן בע״מ די ) קורפו שראל י ) ו םי י דבלי  ג׳

 (ח״פ 51-246879-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 18.7.2005, בשעה 11.00, במשרדו של מפרק החברה,
 עידו דינשטיין, עו׳׳ד, דחי שנקר 14, הרצליה פיתוח, לשם הגשת
 רוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 עידו דינשטיין, עו־ד, מפרק

רן אסתר נכסים בע״מ  או
 (ח״פ 51-232629-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 30.7.2005, בשעה 11.00, במשרד המפרק עו־ר
 אברהם ע׳ מקליס, ברח׳ מונטיפיורי 4, פתח תקוה, לשם הגשת
 רוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 אברהם ע׳ מקלים, עויד, מפרק

מות בע״מ ז ר י נ ז ו  חיים ר
 (ודפ 51-253811-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
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 ומה נעשה בנכסי החברה, וכרי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
 ובניירות של החברה.

 יצחק חבקין, רדה, מפרק

 נ.ע.ד. השקעות בע״מ
 (ח״פ 7 - 51-287359)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 25.8.2005, בשעה 17.00, בכתובתה הרשומה של
 החברה, רח׳ האגוז 18/בי, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרקת, המראה כיצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 עדי דוד-בק, עויד, מפרקת

רג ניהול ובקרה בע״מ בו נז י  ג
 (ח״פ 9 -51-162363)

 (בפירוק מרצון)
 הורעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 15.8.2003, בשעה 9.00, במשרדי החברה, ברחי
 יגאל אלון 57, בתל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אורן הראל, עו״ד, מפרק

 חכים ם.מ. יבוא ושיווק בע״מ
 (ח״פ 51-207039-2)

 (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 31.7.2005, בשעה 10.00, ברח׳ נח מוזס 3ו, תל
 אביב, אצל עו״ד אביתר רגר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה ביצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אביתר רגר, עו״ד, מפרק

ן בע״מ י ר ד ה  תנובה יר״פ מ

 (ח״פ 51-319944-8)
 (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 24.7.2005 בשעה 9.00, במשרדו של עו׳׳ד
 דור כחלון, מדרך מנחם בגין 154, תל אביב, לשם הגשת דוח
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ן בע״מ י ן שרותי הנדסה ובנ  תר
 (ודפ 51-064125-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעת על כינוס אסיפת סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש|, התשנרג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 24.7.2005, בשעה 12.00, במשרדי עריד ניסן צפריר,
 ברח׳ דבוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 ר1תט בנימין, מפרק

 איי.בי.םי. כימיקלים בע״מ
 (ח״פ 51-310328-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש|, התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 25.7.2005, בשעה 12.00, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
 ברח׳ זיובטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 יעקב קופרמן, מפרק

רת בע״מ רותי תקשו בי זהב שי  נתי
 (ודפ 51-277100-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חרש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 11 במאי 2005,
 ולאחר שכל בעלי המניות ויתרו כדין על זכותם לקבלת הודעה
 מוקדמת על האסיפה, נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון

 ולמנות את שי גורן, עו״ר, ת״ז ו 02500849, למפרק החברה.
 שי גורן, מפרק

ש 5027 חלקה 1 בע״מ ו א בג ג א  חברת ז
 (ודפ 51-032889-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשנרג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 18.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב פינקלשטיין,

 ת״ז 004656500, מרח׳ ברוידא 3, פתח-תקוה, למפרק החברה.

 תתכנס ביום 14.8.2005, בשעה 6.00ז, במשרדי המפרק, ברח׳
 הכלניות 10, כפר ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חיימ רזזנד, מפרק

ל בע״מ א ר ש  !•ונטה - נה י

 (ח״פ 51-283358-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמי׳ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 7.9.2005, בשעה 11.00, במשרדי שוחט רביגוביץ
 קוממי, רואי חשבון במגדל שלום, רח׳ אחד העם 9, קומה 22,
 תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכרי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אזרה דרוקר, רו׳־ח, מפרקת

 מטווה בע״מ
 (ח״פ 51-001083-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשנרג~1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ־׳ל
 תתכנס ביום 24.7.2005, בשעה 10.00, בכתובתה הרשומה של
 החברה, רח׳ הסיפן 43, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרקות, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 אריאלה גולדהבר דניאלה לוריא

ת ו ק ר פ  מ

ר אחזקות(1993) בע״ט ן - מו י נשטי בי  רו
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 (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 31.7.2005, בשעה 14.00, במשרד עורבי דין רועי
 פוליאק ושות׳, בית רובינשטיין, רח׳ לינקולן 20, תל אביב, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

x .ובניירות של החברה 
 אהוד רובינשטיין, מפרק
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 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.
 אפי שמש, מפרק

ן בע״מ  טריפםי
 (ודפ 31-085670-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 21ב(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 18.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוה לוי, מרח׳ בית

 הכנסת הגדולה 15/5, תל אביב, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.

 אוהלוי, מפרקת

ל ביתיים בע״מ מ ש י ח צר ת טבני למו  מ.ט.מ שרו
 (ודפ 51-140857-9)

 (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 22.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רן מלאך,

 מרח׳ צמרות 16, הרצליה, למפרק יחיד של 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.
 רן מלאך, עו״ד, מפרק

ד מנגימנט בע׳׳מ ן פנ י נ  א.י. מז
 (ח״פ 51-343084-1)

 (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 17 באפריל 2003,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רר׳ח
 מושל גזי, ת״ז 012227138, מרח׳ בית הדפום 12, 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.

 יעקב פינקלשטיין, מפרק

 םטקול בע״מ
 (ח׳יפ 51-235794-8)

 (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 28.4.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו סלומון, ת׳־ז

 056547920, מרח׳ הרוא״ה 126, רמת גן, 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 ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 זיו סלומון, מפרק

ש בע״מ ו י אנ ב א ש ץ 2000 מ ח ש  ת
 (ח״פ 51-300992-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-983ז, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 20 באפריל 2005,
 נתקבלה החלסה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
 יעקב גלעד, מרח׳ יחיאל שטיינברג 4, רמת מוצא, ת״ד 33186,

 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.
 יעקב ג^עד, עו״ד, מפרק

 אלפא קפיטל פרטנרם בע״מ
 (ח״פ 51-291965-5)

 (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 18.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי שמש, מרח׳

 הפלמ־ח 10, בני ברק, למפרק החברה.

 ילקוט הפרסומים 5403, א׳ בםיון התשם״ה, 8.6.2005 2961



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

 הורעה זו למען המפרקת הניל.
 נושה או אדם אחר שלא יניש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 סמדר שילה, עו״ד, מפרקת

 וילאו־ טכנולוגיות 99 בע״מ
 (ח״פ 51-279572-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמיג-ג198, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 10.4.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רם יולום, ת״ז

 058888199, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ־ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 50 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ־ל - לא ייענה.
 רמ יולוס, ער׳ד, מפרק

 מרפאה וטרינרית צהלה בע׳׳מ
 (ח־פ 51-169150-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 521(א) לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ*ג-1985, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 15.5.2005, לאחר שכל
 החברים הזכאים להשתתף ולהצביע באותה ישיבה הסכימו
 לוותר על הודעה מוקדמת של 21 יום מראש, קיבלה החברה
 החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצון ובדבר מינויה של פנינה

 גלם, תיז 06431758, מרח׳ מכבי 58, רעננה, למפרקת החברה.
 פנינה גלם, מפרקת

צל בע״מ  קשת ו
 (ח״פ 51-257582-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 521(א) לפקודת החברות
 [נוסה חדש], התשמיג-1984, בי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 19.5.2005, לאחר שכל
 החברים הזכאים להשתתף ולהצביע באותה ישיבה הסכימו
 לוותר על הודעה מוקדמת של 21 יום מראש, קיבלה החברה
 החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצון ובדבר מינויו של נתנאל
 זר, ת״ז 055534855, מרח׳ משה תבורי 14, פתח תקווה, למפרק

 החברה.

 נתנאל זר, מפרק

 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.

 מישל גזי, רו׳ח, מפרק

ן ניהול(1998) בע״מ י י ל  בר־
 (ה״פ 51-270573-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על.פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חרש], התשמיג-1985, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ׳־ל, שנועדה ונתכנסה ביום 19.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוני בר, ת״ז
 010647071, אצל משרד יוסף זלצמן ושות׳, עורכי דין, מרח׳

 החילזון 6, רמת גן, 52522, 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.
 מוני בר, מפרק

א ושיווק צעצועים בע״מ בו ) י 9 ג ה(  אי
 (ח״פ 51-178515-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף 521(א) לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ־ג-983ז, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 19.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי אליאספור,

 ת״ז 078682515, מרח׳ דקר 66, אשדוד, 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 אתר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מרדכי אליאםפור, מפרק

 אר.אפ. וייבם בע״מ

 (ח״פ 51-265037-5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת התברות
 ]נוסח חרש], התשמיג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 19 במאי 2005,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד

 סמדר שילה, מרח׳ הירקון 181, תל אביב, למפרקת החברה.
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 נחל נכסים ירושלים בע״מ
 (ד1"פ 6 -51-279345)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 00321 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הג״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 3.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמי נזרי, בעל

 דרכון קנדי מס׳ 383633 ^ 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.
 סטי נזרי, מפרק

מ ״ ע ב ן מ ג ר א  תכלת ו
 (ח״פ 51-227256-8)

 (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 21.4.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנון טיברג, מרח׳

 קויפמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הד־ 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.
 ארגון טיבדג, מפרק

תא בע״מ י מבד  גוה פו
 (ודפ 51-016483-3)

 (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 10.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יהושע בר

 אל, משד׳ מסריק 5, תל אביב, למפרק החברה.
 יהושע בר־אל, עו״ד, מפרק

ה בע׳׳מ י אמבטי ר ז י א ושיווק אב בו בד י י  סנ
 (ודפ 51-138601-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמיג-983ז, בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 18.5.2005, לאחר שכל
 החברים הזכאים להשתתף ולהצביע באותה ישיבה הסכימו
 לוותר על הודעה מוקדמת של 21 יום מראש, קיבלה החברה
 החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצון ובדבר מינויה של עליזה
 ברגיל, ת״ז 08563421, מרח׳ הרצוג 35, גבעתיים, למפרקת

 החברה.

 עליזה בר גיל, מפרקת

 מוסך הנציב בע״מ
 (ח״פ 51-305335-5)

 (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 המנץ
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 10.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ר אדם עמרני,

 מרח־ מלכי ישראל 8, כיכר רבץ, 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׳יל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אדם עמרני, ער׳ד, מפרק

 רקנטה נעליים בע״מ
 (ח״פ 51-346791-0)

 (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׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 3.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמי נזרי, בעל

 דרכון קנדי מם׳ 383633 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.
 סמי נזרי, מפרק
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ץ בע״מ י ב בי שםטו  ג
 (דו״פ 51-188159-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 521(א) לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשנדג-1985, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 8.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבי שסטוביץ, ת״ז

 53656377, מרח׳ שזר 21, חיפה 34861, 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.
 גבישםטוביץ, מפרק

 ח. קירר מסחר ושרותים בע״מ
 (רדפ 51-13.5603-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון זמינוי 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 15.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים קירר, ת״ז
 10160349, מרח׳ חוגלה 4/30, באר שבע 84722, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 חייס קירר, מפרק

בה חב׳ להשקעות ובנייה בע״מ  א.ש.ת. תשו
 (ח״פ 51-221900-7)

 (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 19.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארמנדו תשובה,

 ת״ז 77467116, רח׳ נילי 3, רעננה, 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 הניל - לא ייענה.
 ארמנדו תשובה, מפרק

ו בע״מ רים לשיווק פרי ארצנ  י.ש. חב׳ נשי
 (ח״פ 51-255069-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [לוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה ביום 18 במאי 2005,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גירה

 מוחמר שריף אחמד, ת״ז 053805651, מג׳ת, למפרק החברה.

 בל נושח שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ־ל.
 גירה במחמד שריף אחמד, מפרק

 טד סיסי בע״מ
 (ח*פ 51-296512-0)

 (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 המנץ
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 15.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד פנחס

 מרינסקי, מרח׳ בלוך 2, תל אביב, למפרק החברה.
 כל גושה 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 ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.
 פנחס מרינטקי, עו״ד, מפרק

ז אל חברה לנאמנות והחזקות בע״מ  פ
 (ח״פ 2 -51-241689)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על מירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חרש], התשמיג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הגיל, שנועדה ונתכנסה ביום 15.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות אח עו״ד פנחס

 מרינםקי, מרח׳ בלוך 2, 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.
 גושה או אדם אתר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 פנחס מריגםקי, עו-ד, מפרק
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 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבור רמני, מרח׳
 בארי 27, הרצליה, 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.
 גבוררמני, מפרק

 אמירל(1994) בע״מ
 (ודפ 51-207037-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשנרג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 13.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל רגב, מרח׳

 הירקון 19, רמת גן, 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.
 אייל רגב, מפרק

ת ו נ י מצאי חברי המד ת עולי ברה״מ ו  התאחדו
ל בע״מ א ר ש י  ב

 (ע״ר 51-001895-0)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק העמותה
 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 15.7.2004, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד איל יפה,

 מרח׳ דובנוב 25, תל אביב 64369, למפרק העמותה.
 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.
 איל יפה, עו׳׳ד, מפרק

 נאות נוגה בע״מ
 (ח׳׳פ 074748-8- ז5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמי׳ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 22 במאי 2005,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד

 לימור חוריר, מרח׳ ויצמן 4, תל אביב, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרקת הנ׳׳ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 לימור חודיר, עו״ד, מפרקת

 אי.אס. םאוה בע״מ
 (ח״פ 51-139049-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרל4

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשברג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 15.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל רגב, מרח׳

 הירקון 19, רמת גן, 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.

 אייל רגב, יו״ר, מפרק

 אומניסלר טכנולוגיות 2000 בע״מ
 (ח״פ 51-292646-0)

 (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 המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 15.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים בכור, מרח׳

 ריחן 6, הרצליה, 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,
 חיים בכור, מפרק

נאות בע״מ צמן - חשבו י  ו
 (ח״פ 51-144215-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החבועת
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 16.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח מיכאל ויצמן,

 מרת׳ פינםקר 20, 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.
 מיכאל ויעמן, מפרק

י גבי בע״מ ר ז י  אב
 (ח״פ 51-194446-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חרש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 16.5.2005, נתקבלה
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 בבואה אנרגיה(1999) בע״מ
 (ח־פ 51-286222-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321») לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה ביום 16 במאי 2005,
 נתקבלה החלטה למרק את החברה מרצון ולמנות את דיר
 יהושע רוזנצוויג, ער׳ד, ת״ז 013841069, משד׳ רוטשילד 45, תל

 אביב 65784, למברק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, לאלי אליה, עו״ד, ב׳׳כ מפרק החברה, באמצעות פקס

 מסי 03-5606555, עם העתק בדואר רשום לפי הכתובת הג״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ד״ד יהושע רוזנצוויג, עו״ד, מפרק

 טיטניום ג.ש בע״מ
 (ח־פ 51-346208-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 20.2.2005. נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד נורית אמיתי,

 מרח׳ ורבורג 15, למפרקת החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳יל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ־ל - לא ייענה.

 נורית אמיתי, עו״ד, מפרקת

רת בע״מ  פלגט תקשו

 (ח״פ 51-219852-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, נתקבלה. החלטה לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את נירה קורן אוחיון, ת״ז 02707546, מרח׳ נחמני 62, תל

 אביב, למפרקת החברה.
 נירה קורן אוחיון, מפרקת

מאל אחזקות בע״מ י  נ
 (ח״פ 51-252155-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשנדג-1983, בי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 16.5.2005, לאחר
 שמנהלי החברה הגישו ביום 10.4.2005, תצהיר יכולת פירעון
 על פי סעיף 321 לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות
 ויתרו על הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, נתקבלו
 החלטות מיוחדות, בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינוים של
 נחמן זיסין—לאור, ת״ז 007650831, מרח׳ לבונה 29, רמת השרון

 — ושל מיכאל איזנברגר, ת״ז 053383428, למפרקי החברה.

 נחמן זיםין—לאור איזנברגר מיכאל
ם י ק ר פ  מ

 סטופ בר בע״מ
 יח״פ 51-203736-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 00321 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשנרג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 22 במאי 2005,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
 מיכל בכרך ממשרד עו־ד מ. פירון ושות׳, מדרך אבא הלל סילבר

 16, רמת גן, למפרקת יחידה של החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הורעה זו למען המפרקת הנ״ל.
 גושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מיכל בכרך, עו״ד, מפרקת

דות בע״מ כל לפי  מי

 (ח״פ 51-312764-7)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 19.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דנה ליבנה—
 זמר ממשדר עו״ד כהן להט ושות׳ מרח׳ מנחם בגין 7, רמת גן,

 למפרקת החברה.
 דנה ליבנה—זמר, עו״ר, מפרקת
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מ י ע ן קור ב ו  חברת נו.ג שר
 (ורפ 51-273121-7)

 (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 המנץ
 של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה ביום 5 במאי 2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ישועה טל,

 מרח׳ כ״ט בנובמבר 13, הרצליה, 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.
 ישועה טל, עו׳׳ד, מפרק

 ט.מ.ב. מחנאות בע״מ
 (ח״פ 51-268527-2)

 (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 המנץ
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 15,5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מאיר אפוטה,

 מרח׳ התע׳׳ש 20, כפר סבא 44425, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג׳׳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.
 מאיר אפוטה, עו״ד, מפרק

ן י ל א. אפשטי  חברה להשקעות ולנאמנות מיסודה ש
 ובניו(1998) בע״מ
 (ח״פ 51-269798-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 00521 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 15.5.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב סרנה, אצל
 משרד עדר צ׳ קלמנסינובסקי - ר־ שטיין ושות׳, רח׳ מקוה

 ישראל 18, 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.
 יואב סרנה, מפרק

ץ מבנים והשקעות בע׳׳מ עו ש י ל ד  אי
 (ודפ 51-091220-7)

 (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 10.4.2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שי חיימוב,

 מרח׳ קויפמן 6, בית גיבור, תל אביב, למפרק החברה.

 שי חיימוב, עו״ד, מפרק

 חסן יעקב בע״מ
 (ח״פ 51-163897-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 1נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 3 במאי 2005, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד פאני זהבי—

 שמיר, מרח׳ רוטשילד 34, חדרה, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 פאני זהבי־שמיר, עו״ד, מפרקת

ן בע״מ ו ז  ב.ק.ש. מרקט מ
 (ח״פ 51-242957-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 00321 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 30 במרס 2005,
 נתקבלה החלסה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני שר

 שלום, מרח׳ יצחק אלחנן 5, רמת השרון, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש, את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 בני שד שלום, מפרק
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 חברת נוי גוטוירט כהן נכסינו והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-2610700-1)

 (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״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 3 באפריל 2005,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עדן

 יקותיאל, מרח׳ חיים עוזר 4, פתח תקוה, 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.

 עדן יקותיאל, עו״ד, מפרק

ן בע״מ י ן ובניו — חברה לבנ בי  יוסף! רו
 (ח״פ 51-053909-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת ההברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 6 ו במרס 2005,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן רובין,

 מרח׳ מבוא בנין 6, למפרק החברה.

 דן רובין, מפרק י

ן בע׳׳מ י ן ובניו — חברה לבנ בי  יוסף רו
 (ח״פ 51-053909-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ־ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 10.7.2005, בשעה 16.00, ברח• מבוא בנין
 6, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי ההברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דן רובין, מפרק

 תיקון טעות
 בהודעה על אישור שיכונים ציבוריים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 5316 התשט״ר, עמ׳ 3471, בטור ״חלקות״ שבטבלה,
 לצד 331 ״אופקים — מישור הגפן״, במקום ״3471״ צריך להיות

."341" 
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ש בע״נז י ד בר - ניהול ג  שי
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 (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 17 במאי 2005,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ר ארז

 אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ארז אביב, עו״ד, מפרק

ת בע״מ ר מצבו צו  חברת ניסן חברה לי
 (ח״פ 51-093279-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הו־ל, שנועדה ונתכנסה ביום 3 באפריל 2005,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עדן

 יקותיאל, מרח׳ חיים עוזר 4, פתח תקוה, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הורעה זו למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עדן יקותיאל, עו״ד, מפרק

 חברת בן שלום - סוכנות לביטוח(2003) בע״מ
 (ח־פ 51-336207-9)

 (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״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 3 באפריל 2005,
 נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עדן

 יקותיאל, מרח׳ חיים עוזר 4, פתח תקוה, 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.
 עדן יקותיאל, עו״ד, מפרק
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