
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 ״ח בסידן התש״ס 4895 21 ביוני 2000

 עמוד
 תיקון ההודעה בדבר הסמכה ומינוי של רשויות

 תמרור 4000

 הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה ... 4007

 הודעה על הסמכת מפקח עבודה 4007

 מינוי ממונה בעיריית נצרת לפי חוק חופש המידע ... 4007

 מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה (אשדוד) 4007

 מינוי ועדת ערר לארנונה (מבשרת ציון) 4007

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מתוזית
 למחוז ירושלים 4007

 הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום

 שיכונים ציבוריים 4008

 הודעות על מיזוג תברדת 4010

 הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 4011

 הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדרים בדבלים ... 4013

 הודעות בדבר רישום זבות מטפחים בספר הזכויות ... 4013

 הודעה בדבר בקשות לרישום זבות מטפחים 4014

 הרדעוה לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין 4015

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 4015

 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה ולפי חוק

 התכנון והבניה 9ו40

 בקשות לפירוק תכרות על ידי בית המשפט 4033

 הודעה לפי פקודת האגדדות השיתופיות 4034

 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי 4034

 ־׳ הודעות מאת הכונס הרשמי 4034

 הודעותימאת הציבור 4039

 דוחות שבועיים של בנק ישראל 4040

 עמוד

 מינוי יושב ראש לועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין
 (שבח, מבירה ורכישה) 4002

 מינוי חברה לועדת ערר לפי החוק האמור 4002

 הודעה על מינוי סגן מפקח על הביטוח 4002

 הודעות על מינוי פקידי שומה לפי פקודת מם
 הכנסה 4002

 מינוי וביטול מינוי חבר בועדה המייעצת לענין
 אימוץ בין־ארצי 4002

 צו הרחבה - הסכם מסגרת לפי חוק הסכמים

 קיבוציים 4002

 הודעה על הרכב מועצת רשות הדואר 4003

 הודעה על קביעת מועד בחירות ראשונות במועצה
 המקומית אלעד 4003
 אברזה על הכרה במוזיאון 4004

 זודעה על מינוי חבר למועצה המייעצת לפי צו
 פיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות

 לנופש ותיירות פנים ומשרדים לתיור) 4004

 הודעות על הנחת תכניות ניקוז 4004

 מינוי וביטול מינוי רשויות מוסמכות 4004

 מינוי חברים בהנהלת הקרן למען בעלי חיים 4005

 מינוי חברים בועדות למתן היתרים לפי חוק מניעת
 זיהום הים (הטלת פסולת) ולפי תוק מניעת זיהום

 הים ממקורות יבשתיים 4005

 הורעה בדבר הרכב המועצה הדתית יהוד 4005

 מינוי פקידי בחירות לרשויות מקומיות 4005

 הודעה על הגבלת שירותי בזק 4006

 הודעה על הפעלת שירותי עזר בבנק הדואר 4006

 הורעה'בדבר חילוט טובין 4006



 ומיסוי מקרקעין, חנן גלצר, ת׳יז 07688070•, לפקיד שומה
 לענין הפקודה האמורה החל מיום י״ג באדר א• התש״ס (19

 בפברואר 2000).

ל 1 2000) י ר פ א ב a  י״ג בניסן התש״ס (
 (חמ 3-171)

 אברהם (בייגה) שוחט
 שר האוצר

 הודעה על מינוי פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־229
, מיניתי את עובדת אגף מס הבנסה  לפקודה מס הכנסה'
 ומיסוי מקרקעין, מירי סביון, ת״ז 022525927, לפקיד שומה
 לעניץ הפקודה האמורה החל מיום ב״ו בניסן התשים (1

 במאי 2000).

 אברהם (בייגה) שוחט
 שר האוצר

 י״נ בניסן התש״ס (8ו באפריל 2000)
 (חמ 3-171)

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

 מינוי וביטול מינוי חבר בועדה המייעצת לענין
 אימוץ בין־ארצי

 לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-981ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28ו לחוק אימוץ ילדים,
 התשמ״א-1981', ובהםמכת שר המשפטים:

 (1) אני מבטל את מינויו של חבר הכנסת הרב חיים דרוקמן
: 2  לחבר בועדה המייעצת לענין אימוץ ביךארעי

 (2) אני ממנה את הרב יוסף אביאור לחבר בועדה
 המייעצת האמורה.

 אליהו ישי
 שר העבודה והרווחה

 כייר באייר התש״ס (29 במאי 2000)
 (ח מ 3-475)

 ס״ח התשמ״א, עמי 293; התשנ״ו, עמ׳ 354.
 י״פ התשנ״ז, עמי 2987.

 צו הרחבה - הסבם מסגרת
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-957ז

 בתקוף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
, אני מצווה לאמור:  התשי׳יז-1957י

 1. תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי
 שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם
 הארגונים המאוגדים בה, לבין ההסתדרות הכללית של
• ח׳ ו  העובדים בא״י, האגף לאיגוד מקצועי, שנחתם בי
 בשבט התשנ״ח (9 בינואר 1995) ומספרו בפנקס
 ההסכמים הקיבוציים הוא 5ל/0ז70, כמפורט בתוספת
 וכי ההוראות האמורות יחולו על בל העובדים

 מינוי יושב ראש לועדת ערר
 לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מבירה ורכישה),

 התשב׳יג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין
 (שבח, מבירה ורכישה), התשב״ג-1963' (להלן - החוק). אני
 ממנה את אורי גורן, ת״ז 1184039, ליושב ראש בועדת ערר

 לענין סעיף 88 לחוק.

 טור ב׳ בהודעה על מינוי ועדת ערר שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 3669, התשמ״ט, עמי 3347, יתוקן לפי זה.

 כ״ג באייר ההש״ס (28 במאי 2000)

< יוסף ביילץ 3 ־ 3 2 מ 4 ח  י
 • • —• שר המשפטים

 י 0״ח התשב״ג, עמי 150; התשנ״ב, עמי 45; התשנ״ט, עמ׳
.130 

 מינוי חברה לועדת ערר
 לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה),

 התשכ״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין
 (שבח, מבירה ורכישה), התשכ״ג-11963 (להלן - החוק), אני
 ממנה את אריאלה אקשטיין, ה״ז 05586414-4, לחברה

 בועדת הערר לענין סעיף 88 לח1ק.

 טור ג׳ בהודעה על מינוי ועדת ערר שפורסמה כילקוט
 הפרסומים 3669, התשמ״ט, עמי 3347, יתוקן לפי זה.

 יוסף ביילין
 שר המשפטים

 ב״ו באייר התש״ס (31 במאי 2000)
 (חמ 3-324)

 ס״ח התשב״ג, עמי 156; התשנ״ב, עמי 45: התשנ״ט, עמי
.130 

 הודעה על מינוי סבן מפקח על הביטוח
א-ו198 ״  לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ

 אני מודיע בזה בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק
 הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-1981י (להלן - החוק),
 מיניתי את רחל רטוביץ, מנהלת המחלקה לפניות העיבור
 באגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוער, לסגן המפקח
ם לה סמכויות המפקח על  על הביטוח, ויהיו נתונות :

 הביטוח לענין סעיפים 62-60 לחוק.

 כ״ו באייר התש״ס (ו3 במאי 2000)
 (חמ 3-704) אברהם (בייגה) שוחט

 שר האוצר
 י ם״ח התשנדא, עמי 208.

 הודעה על מינוי פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־229
 לפקודת מס הכנסה', מיניתי את עובד אגף מס הכנסה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. סייח התשי״ז, עמי 63.

 4002 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש״ס, 21.6.2000



 זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש
 השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג

 שבועות ויום העצמאות).

 עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.

 ב. עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד בעבור
 ימי חג.

 8. ימי אבל

 עובד שעבד במקום העבודה לפתות 3 חודשים
 והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג,
 אחים ואחיות), מטעמי דת או נוהג (״שבעה״),
 ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום
 שכרו בעבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר

 משבעה ימים (קלנדריים).

 אליהו ישי
 שר העבודה והרווחה

 ד׳ בםיון התש״ס (7 ביוני 2000)
 (חמ 3-107)

 הודעה על הרכב מועעת רשות הדואר
 לפי חוק רשות הדואר, התשמ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לתוק רשות הדואר,
 התשמ״ו-1986', אני מודיע בי הרכב מועצת רשות הדואר
 (להלן - המועצה!, אשר מונתה באישור הממשלה, הוא

 כלהלן:

 שמואל לחמן - יושב ראש המועצה, נציג מקרב הציבור:
 תחילת המינוי ביום בייט בתמוז התשנ״ז (3 באוגוסט

 997ו):

 יוסי בהן - חבר , נציג שר האוצר: תחילת המינוי ביום בי
 בניסן התשנ״ח (29 במרס 1998):

 אסנת אפרימה - חברה, נציגה מקרב הציבור: תחילת
 המינוי ביום י״ד בשבט התשנ״ט (ד3 בינואר 1999):

 אמיר לוי - חבר, נציג שר האוצר: תחילת המינוי ביום י״ד
 בשבט התשנ״ט (31 בינואר 1999):

 לאה נס י תברה, נציגה מקרב הציבור: תחילת המינוי ביום
 ז׳ באדר א• התש״ם (13 בפברואר 2000);

 אלבס ויסמן - חבר, נציג שר התקשורת: תחילת המינוי
 ביום ז׳ כאדר א׳ התש״ס (3ו בפברואר 12000:

 יעקב נוי - חבר, נציג שר התקשורת, תחילת המינוי ביום ז•
 באדר התשי׳ס (13 בפברואר 2000).

 ההודעה על הרכב מועצת רשות הדואר שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 4200, התשנ״ד, עמי 2716 - בטלה.

 בנימין (פואד) בן אליעזר
 שר התקשורת

 כ״ד באייר התש״ם (29 במאי •200)
 (חמ 3-1901)

 והמעבידים בישראל למעט עובדים שלגביהם נקבעו
• עדיפים בהסכמים קיבוציים אי  הוראות עם תנ
 ומעבידיהם, ובן למעט עוברים עם מגבלות פיזיות,
 נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים

 שאוצר המדינה משתתף באחזקתם ומעבידיהם.

 2. סעיף 3 להוראות המורחבות במפורט בתוספת לא
 יחול:

״א-  (א) על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי
 951ד־, אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף ס3(א)

 לחוק האמור:

 (ב) על רופאים שחלים לגביהם הסכמים קיבוציים,
 הכוללים הוראות לענין שעות עבודה.

 3. הוראות סעיף 5ב(2) יחולו על עובד שמעבידו חייב
 להפריש בעדו על פי תנאי עבודתו תשלומים בעד

 ביטוח פנסיה ודמי מחלה.

 4. צו ההרחבה דהסכם מסגרת״) שפורסם בילקוט
 הפרסומים, התשנ־ז, עמי דס7 - בטל.

 תחילתו של צו זה ביום כ״ת בםיון התש״ס (1 ביולי
.(2000 

 תוספת

ת ו ב ח ר ו ת מ ו א ר ו  ה

 מסי הסעיף
 בהסכם הקיבוצי

 3. קיצור שעות העבודה השבועיות

 א. (2) העובדים יעברו לשבוע עבודה בן 43 שעות
 בלא הפחתה בשבר, שבר השעה יחושב על

 בסיס של 186 שעות לחודש עבודה.

 ב. (1) המעביד יקבע את שעות העבודה ואת סדרי
 העבודה בהתאם לצורכי העבודה.

 (3) וכויות צבורות של עוברים (כגון חופשה
 ומחלה) במקומות עבודה שבהם שיטת
 החישוב נעשית על בסיס ״שעות עבודה״,
 יופחתו בהתאם לשיעור הצמצום בשעות

 העבודה כאמור בהסכם זה.

 ג. הפחתת שעות העבודה על פי הסבם זה לא תהווה
 עילה לתביעת תוספות שבר או להפחתת שעות
 עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של עובדים
» שעות ־  העובדים לפני תחילת הסבם זה פחות מ

 בשבוע,

 5. שבד מינימום

 ב. (2) התשלומים המיועדים לפנסיה ולדמי מחלה
 יופרשו משכר המינימום.

 ד. דמי חגים
 א. עובד לאחר 3 חורשי עבודה במקום העבודה, שלא
 נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג
 ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד, יהיה

 ס״ח התשי״א, עמי 204. ם״ח התשמ״ו, עמי 79.

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ת בסיון התש״ס, •21,6.200 4005



 ״הסדרת נחל יבנה, קטע. הכניסה למובל הסגור שבעיר יבנה
 עד למסילת ברזל כצומת אשדוד״, שהחליטה עליה רשות
, הונתה במשרדי רשות הניקוז והעתקים 1  ניקוז שורק לכיש
 ממנה במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות

 הניקוז.

 התנגדות על פי התוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
 שורק לכיש, בתוך 30 ימים מיום פרסום הורעה זו.

 המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז שורק לכיש,
 אזור התעשיה באר טוביה, באר טוביה 83815.

 חיים אורון
 שר החקלאות ופיתות הכפר

י 2 2000) א מ ב s  ב׳ באייר התש־ס (
 (חמ 3-71)

 הודעה בדבר קביעת מועד בחירות ראשונות
 במועצה המקומית אלעד

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לתוק הרשויות המקומיות
, אני קובע בי הבחירות הראשונות  (בחירות), התשכ״ה-1965י
 במועצה המקומית אלעד יתקיימו ביום י״ט באלול התש״ס

 (9 ו בספטמבר 2000).

 נתץ שדנסקי
 שר הפנים

 י״ז באייר התש״ם (22 במאי 2000)
 (חמ 3-709)

 ק״ת ההשנ־ז, עבר 111.

 ם״ח התשב״ה, עבד 248; התשנ״ד, עמ׳ 241; התשנ״ט, עבר
.57 

 הודעה על הנחת תבנית
 לפי חוק הניקוז וההגנה מפני •שטפונות, התשי׳ח-1957

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 9 ו לתוק הניקוז
, שתכנית ניקוז ח-ל1195  וההגנה מפני שטפונות, התשי־,

 ••הסדרה נחל עמל קדום, קטע בין אזור כביש 669 עד שפך|
, הונחה  נתל חרוד״, שהחליטה עליה רשות ניקח ירדן דרומי2
 במשרדי רשות הניקוז והעתקים ממנה במשרדי הרשויות

 המקומיות הנכללות בתתוס רשות הניקוז.

 התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
 ירדן דרומי, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ירדן דרומי,
 קיבוץ בית השיטה 18910.

 כ׳ באייר התש״ס (25 במאי 2000)
< חיימ אורון 3 ־ ד מ ז ח < 

 שר החקלאות ופיתוח הכפר
 י ס־ח התשי־ח, ענד 4.

 1 קית התשנ״ז, עמי 11 ו.

 מינוי וביטול מינוי רשומת מוסמכות
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל־ט-979ו

 בתוקף םמכ1תי לפי סעיף ו לפקודת היבוא והיצוא
 [נוסח חדש], התשל־ט־1979' (להלן - הפקודה), אני ממנה

 את המפורטים להלן לרשויות מוסמכות לענין הפקודה:

 רבקה אייזנפלד, תיז *00293867
 צבי בהן, ת״ז 022479463

 יעל אמסלם, ת־ז 022058986
 עליזה ורסנו, ת־ז 057086647

ג ושלום כהן" - , רבקה כהן  מינוים של אמיר שרון1
 בטל.

pרw חיים 
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ב׳ באייר התש־ס (25 במאי 2000)
 (חמ 3-144)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עכר 625.
 י־פ התשמ־ד, ענל 1361.
 י״פ התשנ־ג, עמי 2467.
 י״פ התשנ״ח, עמי 1045.

 אבדזה על הברה במוזיאון
 לפי חוק המוזיאונים, התשמ־ג-1983

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ןא) לחוק
 המוזיאונים, התשבדג-1983', ולאחר היוועצות במועצת
 המוזיאונים, אני מבריז בזה על מוזיאון המדע ע״ש
 בלומפילד בירושלים כעל מוזיאון מוכר לענין חוק

 המוזיאונים, התשמ־ג-1983.

: במאי 2000) ו  ט״ז באייר התש-ס (
 (חמ 3-1738) מתן וילנאי

 שר המרע, התרבות והספורט
 ס״ח התשמיג, עמי 3ו1.

 הודעה על מינוי חבר למועצה מייעצת
 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות

 לנופש ותיירות פנים ומשרדים לתיור), התשכ־ז-1967

 אני מודיע בי בהתאם לסעיף 3 לצו הפיקוח על
 מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פנים
 ומשרדים לתיור), התשב*ז-1967' (להלן - הצו), מיניתי את
 יואב שלוש במקום יחיאל ביידנקופף* ואת מיכאל אזולאי'
 במקום יהודית יעקבי* לחברי המועצה המייעצת האמורה

 בסעיף 2 לצו.

 א׳ בסיון ה תש ״ס (4 ביוני 2000)

 אמנון ליפקין־שחק
 שר התיירות

 (חמ 3-332)

 י ק־׳ת התשכ־ז. עמי 2636.
 1 י״פ התשנ־א, עמ׳ 3644.

 ג י־פ התשנ״ה, עמי 444.

 הודעה על הנחת תבנית
 לפי חוק הניקח וההגנה מפני שטפונות, התשייח-1957

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז
, שתכנית ניקוז י  וההגנה מפני שטפונות, התשי׳ח-1957

 ס״ח התשי־ח, עמי 4.
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 מינוי חבר בועדה למתן היתרים
 לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,

 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לתוק מניעת זיהום הים
 ממקורות יבשתיים, התשמ״ת-1988', אני ממנה את משה
 צימרמן, ת״ז 059845784, לחבר בועדה למתן היתרים להזרמת

.  שפכים לים, בנציג שר התיירות, במקום אהובה גנור;

, תתוקן לפי  ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים2
 זה.

 כ״ו באייר התש״ם (31 במאי 2000)

) דליה איציק 3 ־ 2 1 8 מ 3 ת < 

 השרה לאיכות הסביבה
 ם״ח התשמ״ח, עמי 118.
 י״פ התשנ״ו, עמ׳ 3387.
 י״פ התש״ן, עמי 3364.

 מינוי חבר הנהלת הקרן למען בעלי חיים
 לפי תקנות צער בעלי תיים (הגנה על בעלי תיים)(קרן למען

 בעלי חיים), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות צער בעלי חיים
״ה-  (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ
 995ו', אני ממנה את רבקה גרץ, ת״ז 051951507, לחברה
 בהנהלת הקרן למען בעלי חיים, כנציגת ציבור במקום צבי

 גלין.

 ההודעה בדבר מינוי חברי הנהלת הקרן למען בעלי
, תתוקן לפי זה.  חיים2

 כ״ו באייר התש״ם (31 במאי 2000)

 דליה איציק
 השרה לאיכות הסביבה

 (תמ 2573 - 3)

 י ק״ת התשנ״ה, עמי 676.
 2 י״פ התשנ״ז, עמי 2950.

 הודעה בדבר הרבב המועעה הדתית יהוד
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב!,

 התשל״א-ו197

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק
 שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל׳׳א-1971 י,
 קבעתי שהמועצה הדתית יהוד תהיה בת שבעה חברים

 והרכבתי אותה כדלהלן:

 השם מם׳ זהות

 עובדיה דיין וו0772316
 זקי וגיימה 053302659
 מרדכי זוגייר 7זו051297
 יורי גודייב 017501198
 אדיב נגר 042239533
 מאיר צברי 030097216
 יצחק קורדובה 056001316

 יצחק בהן
 השר לעניני דתות

 כ׳ באייר התש״ס (25 במאי 2000)
 (חמ 3-140)

 י ס־ח התשל־א, עמי 130; התשנ׳׳ט, עמי 86.

 מינוי פקידי בחירות לרשויות מקומיות
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות
, אני 2 , שהעביר אלי שר הפנים י  (בהירות), התשב״ה-965ו
 ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות מיום
 כייז באייר התש׳׳ם (ו ביוני 2000) פקידי בחירות בבחירות
 שיתקיימו ביום י־ט באלול התש׳׳ס (19 בספטמבר 2000)

 במועצות המקומיות שצוינו לצד שמו של כל אחד מהם:

 ס״ת התשכ״ה, עמי 248: התש״ס, עמי 157.
 י״פ התשל.״א, עמ׳ 1523.

 מינוי חבר הנהלת הקרן למען בעלי חיים
י תקנוה צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(קרן למען ! 

 בעלי חיים), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות צער בעלי חיים
ה- ׳ ׳  (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי תיים), התשנ
 1995', אני ממנה את אברה• בלשניקזב, ת״ז 22222616, לחבר
 הקרן למען בעלי חיים וליושב הראש שלה, במקום נתמה

.  רונן2

 ההודעה בדבר מינוי חברי הנהלת הקרן למען בעלי
, תתוקן לפי זה.  חיים2

 כ״ו באייר התש״ס (31 במאי 2000)

< דליה איעיק 5 ־ 2 3 7 מ 3 ח < 
 השרה לאיכות הסביבה

 י ק״ת התשנ״ה, עמי 676.
 2 י״פ התשנ׳׳ז, עמי 2950.

 מינוי חבר בועדה למתן היתרים
 לפי חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק מניעת זיהום הים
 ןטלת פסולת), התשנדג-1983', אני ממנה את משה
 ימרמן, ת״ז 059845784, לחבר בועדה למתן היתרים להטלת

.  פסולת, כנציג שר התיירות, במקום גרשון שמיר2

, תתוקן לפי  ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן תיתרים2
 זה.

 ב״ו באייר התש״ס (31 במאי 2000)

) דליה איציק 3 ־ ז ל ו מ 5 ח ) 

 השרה לאיכות הסביבה
 י ם״ת התשמ״ג, עמ׳ 110.

 2 י״פ התשמ״ד, עמי 3217.
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 אישרה המועצה המפקחת של בנק הדואר הפעלת שיריתי
) לחוק, במפורט להלן: 6 x ^  עזר בבנק הדואר, לענין סעיף 2

 1. שירות ״מזומן בזמן״ הניתן לבעל חשבון בבנק הדואר.

 2. שירות העברת כספים מחשבונו של בעל חשבון בבנק
 הדואר לחשבון בנק במערכת הבנקאית.

 ו במאי 2000)

 ליאורה בידנהק־־מרקוס
 יושבת ראש מועצת בנק הדואר

 שם המועצה המקומית שם פקיד הבחירות

 י״ג באייר התש״ם
 >חמ 5-47)

 הודעה בדבר חילוט טובין
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשלי׳ט-1979

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא
 [נוסח חדש], התשל״ט-1979', כי הטובין המפורטים להלן,
 שמען בעליהם אינו ידוע, חולטו לפי סעיף 7(א) לפקודה
 האמורה, מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא,

: 1  939 ו

 מם׳ התיק: 50000300¿.
 תיאור הטובין־. רכב מסוג מרצדס, רישוי מם׳ 6690(1»
 שנת ייצור 1984, שלדה מם׳ 81231231

1̂58514 
 בעל הטובין: פטר פרדריך וילהלם.

 מקום האחסנה: ממיין, לוד.

 ג׳ בםיון התש״ם (6 ביוני 2000)
) מוטי איילון 3 ־ ־ 9 6 מ 4 ח ) 

 מנהל המכס ומע״מ
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 624.

 2 עייר 1939, תום׳ 2, עמי 1201: ק״ת התשי״ט, עמ׳ 541.

 תיקון ההודעה בדבר הסמכה ומינוי של
 רשויות תמרור

 לפי תקנות התעבורה, התשב״א- 1961

 בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות התעבורה,
 התשכ״א-1961 י, אני מתקן את ההודעה בדבר הסמבה

, כך שבסעיף ב -  ומינוי של רשויות תמרור2

 (ו) במקום פסקה (וו) יבוא:

 ״(11) ממונה תחזוקת מסילות ארצי ברכבת ישראל -
 לגבי תמרורי• א-31, א-32, ב-37, ה-11, ו-1 במפגשי

 ברזל-דרך.־׳:

 (2) במקום פסקה (14) יבוא:

 ״(14) המנהל הכללי של תברת נתיבי איילון בע־מ -
, 20 (״נתיבי איילון״), החל  לגבי הדרך המהירה מס
 בחיבורה לדרך מס׳ 4 בדרום ועד להיבורה עם דחי
 שבעת הכוכבים בהרצליה בצפון, וכן בדרך מם׳ 1

 מחיבורה לדרך מסי 20 עד לק״מ מם׳ 1.״

 ב״ד באייר התש״ס (29 במאי 2000)

< אלכם לנגר 3 ־ ־ 7 6 מ 6 ח ) 

 המפקח על התעבורה
 1 ק״ת התשכ״א, עמי 1425.

 ; י״פ התשנ״א, עמי 1858; התשנ״ט, עמי 5390.

 אלעד םתלאווי םאמי
 זרזיר ראפע חאגיגירה

 כסיפה הלר אבי
 כעביה טבאש חגיאג׳רה טריף לביב
 לקיה אלבז יוסי

 מזרעה מועלם סוהיר
 ערערה בנגב יפרח אלי

 שיבלי אום אל נינם זהאי חדאד
 שגב שלום מרכוס עטרה

 כ״א באייר התש״ס (26 במאי 2000)
 (חמ 3-1278)

 אבי מעוז
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 הודעה על הגבלת שירות
 לפי תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב, או הגבלה של פעול1ת

 בזק ושירותי בזק), התשמ״ה-985ד

 מודיעים בזד. כי בהתאם לסמכותו לפי תקנה 9א
 לתקנות הבזק (הפסקה, עיבוב או הגבלה של פעולות בזק
 ושירותי בזק), התשמ־ה-1985', אישר שר התקשורת לבזק,
 החברה הישראלית לתקשורת בע״מ (להלן - חברת בזק),
 להפסיק מתן שירות התקנה לשירותי בזק כמפורט להלן,
 התל ביום כ״ו בניסן התש״ם (1 במאי •200) וזאת בשל

 התיישנות מטעמים טכנולוגיים:

 א. קו בלעדי או מקשר להעברת נתונים עד לקצב העברה
 של 4,800 סיביות לשניה:

 ב. קו בלעדי או קו מקשר להעברת נתונים עד לקצב
 העברה של 19,200 סיביות לשניה:

 ג. קו בלעדי או קו מקשר להעברת נתונים עד לקצב
 העברה של 64,000-56,000 סיביות לשניה:

 ד. קו בלעדי או קו מקשר ברוחב פס תדרים של 3,400-300
 הרץ לדיבור, לצילומים או לשליטה של תחנה לקשר

 אלחוטי רשויה כדין.

 חברת בזק תמשיך לספק שירותי קו בלעדי או קו
 מקשר בקצבים האמורים לקווים הקיימים, לרבות שירותי

 העתקה לקווים אלה.

 כ״ה באייר התשי׳ס (30 במאי 2000)

ח י א כ י ) א 5 ~ ו 8 ל מ 2 ח ) 

 המנהל הכללי של בזק
 החברה הישראלית לתקשורת בע״מ

 ק־ת התשם״ה, עמי 022ו-, התשנ־ח, עמי 434.

 הודעה בדבר הפעלת שירות עזר בבנק הדואר
 לפי חוק בנק הדואר, התשי״א-1951

 נמסרת בזה הודעה בי בהתאם לסמכותה לפי סעיף
י (להלן - החוק),  6מא< לחוק בנק הדואר, התשי"א-ד95ז

 סייח התשי״א, עמ׳ 219; התשנ״ח, עמי 48.
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 מינתה המועצה המקומית מבשרת ציון בישיבתה מיום ר׳
 בניקן התש״ם (9 באפריל 2000) ועדה ערר לענין החוק

 האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

ז 79124434 - יושב ראש  רוני תייט, ת׳

 יעקב אבימור, ה״ז 00873869 - חבר

 שלמה בן חור, תיז 28050193 - חבר

 כיד באייר התש״ס (29 במאי •200)

< דני עזריאל 3 ־ 2 6 מ 5 ח < 
 ראש המועצה המקומית מבשרת ציון

 מינוי יושב דאש ועדת עדר
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה

 כללית), התשל־ו-6ד9ו

 נמסרת בזה הודעה בי בהתאם לסעיף 5 לתוק הרשויות
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל־ו-1976',
 מינתה מועצת עיריית אשדוד, בישיבתה מיום כ*ט באדר ב־
 התש״ס (5 באפריל 2000), את אריאל שטרן ליושב ראש

.  ועדת ערר במקום ישראל חזן2

 י׳׳ט באייר התשים (24 במאי 2000)

 עבי עילקד
 ראש עיריית אשדוד

 (חמ 3-265)

 י ס־ח התשל־ו, עמי 252.
 2 י־פ התש־ם, עמ׳ 2278.

 הודעה בדבר אישור שינוי לתבנית מיתאר
 מחוזית למחוז ירושלים

 לפי חוק התכנון והבניה, התשב־ה-1965

ו לחוק התכנון  נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף דו
 והבניה, התשכ־ה-1965' (להלן - החוק), כי המועצה
 הארצית לתכנון ולבניה, החליטה לאשר את תבנית המית»ד
 המחוזית למחוז ירושלים, מס׳ תמ־מ/ז - שינוי מם׳ 20ב -

 מרכז הדרכה.

 התבנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק יחד עם
 התשריט המצורף אליה. ההודעה על ההפקדה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4839, התש״ם, עמי 2053, מיום ב־ה בטבת

 התש״ס (3 בינואר 2000).

 התכנית האמורה, בעורה שבה המועצה הארעית
 לתכנון ולבניה אישרה אותה, נמעאת במשרדי הועדה
 המתוזית לתכנון ולבניה מתוז ירושלים, רח׳ שלומעיון
 המלבה ו, ירושלים, ובמינהל התכנון, משרד הפנים, קרית בן

 נוריון, ירושלים.

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

 י־ז באייר התש־ס {22 במאי 2000)

) עמים קל׳נג׳י 3 ־ 6 9 מ 7 ח ) 

 יושב ראש המועצה הארעית
 לתכנון ולבניה

 הודעה על אצילת סמכויות
 לפי פקודת התעבורה

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת
 התעבורה (להלן - הפקודה) -

 (1) אצלתי לתקוה חן את סמכויותי ברשות הרישוי לענין
 סימן ב־ בפרק השני וסעיפים 51 עד 56 לפקודה
, לענין הפרק השני  ובתקנות התעב1רה, התשכ״א-1961{
/ חלק ב׳, חלק ז׳ וחלק ח- לגבי מחוז היפה  בחלק א

 והצפון:

5 - בסלה.  (2) ההודעה על אעילת סמכויות לעזריאל כהן

 ח׳ בניסן התש׳׳ק (13 באפריל 2000)
 (חמ 3-214) עבי יוזנט

 רשות הריש1י
 1 דיני מדינת ישראל, נוסת תדש 7, עמי 173.

 1 קית התשכ־א, עמ׳ 1425.

 5 י״פ התשנ״ט, עמי 1803.

 הודעה על הסמכת מפקח עבודה
 לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד-954ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לחוק ארגון
 הפיקוח על העבודה, התשי״ד-1954', הסמבתי את אאוגן
 פטרסקו, ת־ז 310487855, לחתום על צווי שיפור באזור באר

 שבע והדרום.

 עמנואל גרינברג
 מפקח עבודה אזורי

 אזור באר שבע והדרום

 כ־ו באייר התש־ס (31 במאי 2000)
 (חמ 3-150)

 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 202; התשמ״ב, עמי 162.

 הודעה על מינוי ממונה בעיריית נצרת עילית
 לפי חוק תופש המידע, תתשנ־ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק חופש המיד7
 התשנ״ח-1998', אני ממנה בזה את ניבה פורן, ת׳
 01648906, להפקיד ממונה על העמדת מידע לרשות העיבור
 על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות

 החוק.

 !ב־׳ה בשבט התש־׳ס (1 בפברואר 2000)

) מנחם אריאב 2 ־ 2 9 5 מ 6 ת < 
 .— ראש עיריית נערת עילית

 ס־ח התשנ־ח, עמי 226.

 מינוי ועדת ערר
 לפי חוק הרשויות המק1מי1ת (ערר על קביעת ארנונ^ק

 כללית/ התשל״ו-1976

 נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויוןת
, '  המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-976'

 ס״ח התשל״ו, עמי 252.
 ס״ת התשב״ה, עמי 307.

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בםיון התש־ס, 21.6.2000 4007



 הודעה למעוניינים והזמנתם
 לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום ודרבי ייצוג מעוניעים בפניה),

 התשב״ד-1964

 בהתאם לתקנה 3(א) לתקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום ודרבי ייצוג מעוניינים
 בפניה), התשב״ד-1964', אני מודיע בי ועדת התיאום תדון בתכניות שיכון ציבורי המפורטות בתוספת, במשרד הבינוי
(חדר ישיבות אצל האדריכל הראשי) ביום שני, י״ד בתמוז התש״ס (דו ביולי  והשיכון קרית הממשלה, מזרח ירושלים, בנין ג׳

 2000), בין השעות 9:00 ו־2:00ו.

 המעוניינים בתכנית רשאים להופיע בישיבה האמורה ולהשמיע את טענותיהם לגביה כשהם מיוצגים כלהלן:

 1. משתכנים כבנין שנכלל בתכנית על ידי נציג אחד שהודיעו עליו לועדת התיאום בכתב מראש, המייצג את המספר
 הגדול של המשתכנים באותו בנין, הרוצים להשמיע את טענותיהם.

 2. מעוניינים אחרים - אישית, או על ידי בא כוח, שהודיעו עליו לועדת התיאום בכתב מראש.

 הודעות לועדה יש לשלוח ליחידה לתכניות שיכונים ציבוריים, משרד הבינוי והשיכון, קרית הממשלה, מזרח ירושלים,
 בנין גי.

 תוספת

 המקום מס׳ התכנית גושים חלקות חלקי תלקות יזם התכנית

 חדרה 2/30/34 10054 14 חברת עמידר

 17-13, 39-20, 67-47, 68 מינהל מקרקעי ישראל
95 ,94 

 אור עקיבא 2/18/14 10615

 קרית עקרון 3/53/14 3815 38 מינהל מקרקעי ישראל

 צור יגאל, 3/80/12 7368 5, 6, 8 סינהל מקרקעי ישראל
 מצפה ספיר

 ג-לגיוליה 3/70/4 7508 9ו-22 מינהל מקרקעי ישראל

 יבנה, (35)3/62/40 5403 20 מינהל מקרקעי ישראל
 אזור תעשיה

 יבנה, (19)3/62/41 5064 51ו, 152 מינהל מקרקעי ישראל
 נוה אילן

 53, 56 מינהל מקרקעי ישראל
16-4 

205 ,21 ,20 
32 

4040 
4043 
6320 
6321 

 פתח תקוה, 3/34/9
 עמישב דרום

 56 מינהל מקרקעי ישראל
227 ,20 

4044 
6320 

 פתח תקוה, 3/34/10
 עמישב דרום

 רהט 4/40/13 100226 מינהל מקרקעי ישראל

 רהט 4/40/14 100225 מינהל מקרקעי ישראל

 מזכרת בתיה 3/54/4 3898 30, 31, 153, 154, מי נהל מקרקעי ישראל
 ם 21, 242, 243

 ק״ת התשב׳׳ד, עמי 1671.

 4008 ילקוט הפרסומים 4895, י״ה בסיון התש׳׳ם, •21.6.200



 המק1ם מסי התבנית גושים חלקות חלקי חלקות יזם התכנית

 2 מינהל מקרקעי ישראל
 ו, 2
 ו, 2

3 ,2 ,1 

30422 
30423 
30424 
30425 
30426 
 ד3042
30431 

 ירושלים, 5/67/1
 גבעת משואה

 30454 ו מינהל מקרקעי ישראל
30455 
30456 
30461 

 ירושלים, 5/68/1
 מנחת

 1 מינהל מקרקעי ישראל

 ז1 ו, 8

30453 
30454 
30456 
30457 

 ירושלים, 5/68/2
 מנחת

 30453 1 מינהל מקרקעי ישראל
30454 
30455 

 ירושלים, 5/68/3
 מנחת

 37. 39 משרד הבינוי והשיכון
 1 (ארעי)

302QÓ 
30211 

 (ארעי)

 ירושלים, 5/24/1
 תלפיות מזרח

 54, 24ו, ו5ו,משרד הבינוי והשיכון
 ודו

 יבניאל 1/46/1 17376

 3 משרד הבינוי והשיכון
25 

 ו

12175 
 2176 ד
20376 

 קציר, 2/72/1
 גבעה מזרחית

 קציר, 2/72/2 20376 1, 3, 5 משרד הבינוי והשיכון
 גבי מזרחית

 1 משרד הבינוי והשיכון
 ו-6, 14-9, 34

,31 ,26 ,25 ,23 
,33 

40-34 

 ד, 8
11082 
11083 
11496 

 יק נעם, 2/14/14
 שטח היער

 19-9 משרד הבינוי והשיכון
1 

11083 
11084 

 'יקנעם, 2/14/15
 שטח היער

 18, 19 משרד הבינוי והשיכון
 4-1י

11083 
11084 

 יקנעם, 2/14/16
 שטת היער

 18, 9ז משרד הבינוי והשיכון
2 

12 

1205 
1206 
1237 

 אשקלון, (12,13)5/43/16
 נוה דקלים

 ב״ח באדר ב• התש״ס (4 באפריל 2000)
 (חמ 3-287) קרלוס דדינבדג

 יושב ראש ועדת התיאום

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסי>ן התש״ם, 21.6.2000 4009



 הודעה על מיזוג חברות
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ת-988ו

, אני מודיע -  בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ־ח-1988י

 א. על הסכמתי למיזוגים של החברות במפורט להלן:

 מספר שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 כרטיסי אשראי
 כרטיסי אשראי
 כרטיסי אשראי

 אלפא קארד ושות׳, שותפות כללית
 אלפא קארד בע״מ
 לאומי קארד בע־מ

3693 

 ייצור כימיקלים, מוצרים פלסטיים וחקלאיים
 ייצור כימיקלים

THe Dow Chemical Company 
Union Carbide Corporation 

3608 

 שיווק מוצרי תינוקות
 שיווק ומכירה קמעונאית

 א.מ.אפאי שיווק מוצרי תינוקות בע׳׳מ
 המשביר לצרכן ירושלים בע״מ

3670 

> 

 רביבים אלקטרוניים
 רכיבים אלקטרוניים

 רכיבים אלקטרוניים וציוד מחשב
 רביבים אלקטרוניים

 רפ״ק אלקטרוניקה בע־מ
 ראקום אלטרוניקה בע״מ

ARROW ELETRONIC 
BOW and ARROW ELECTRONIC 

3674 

 ביטוח
 ביטוח

 הכשרת הישוב החזקת סוכנויות בע־מ
 כנען סוכנות לביטוח בע״מ

3675 

 תוכנות ניהול מערבות תקשורת נתונים
 תברת החזקות
 חברת החזקות

 טי סופט בע״מ
T-Soft International Holdings, LLC. 

T-Soft Equity Holdings, LLC 

3677 

 פיתות תוכנות אבטחה ברשת האינטרנט
 חברת השקעות ומעגלים מודפסים

 מליוריס בע״מ
 סידב טכנולוגיות (1999) בע׳׳מ

3710 

 ב. על הסכמתי בתנאים למיזוג החברות:

 3562 החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע־מ משקאות קלים, בירה ומים מינרליים
 נביעות - טבע הגליל בע־מ מיס מינרליים

 התנאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רת׳ כנפי נשרים 22, ירושלים,
 בשעות העבודה הרגילות.

 ביד באייר התש״ס (29 במאי 2000)
 >תמ 3-2156) דוד תדמור

 הממונה על ההגבלים העסקיים

 הודעה על מיזוג חברות
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשכדח-988ו
 בהתאם לסעיף 21{ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988', אני מודיע -

 א. על הסכמתי למיזוגים של החבר1ת כמפורט להלן:
 מספר שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 3642 רשת שוקן בע״מ הוצאה• לאור של עיתונים והדפסתם

 השקמה הוצאה לאור בע־מ הוצאה לאור של עיתונות מקומית

 י ס־ת התשמ״ח, עמ׳ 128.

 4010 ילקוט הפרסומים 4895, י׳׳ח בסיון התש׳׳ס, 21.6.2000



 מספר שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של ההברות המתמזגות

 שירותי בלדרום פנים־ארצית

 חברת החזקות והשקעות בנדל״ן

 אביב יעל דרומה בע״מ
 השקעות כדאיות בע״מ

3668 

 שירותי מלונאות

 שירותי מלונאות

 ישרוטל בע״מ
 בן יקר גת מלונאות ונופש בע״מ

3680 

 תוכנה ומחשבים
 תוכנה ומחשבים

 מ.ל.ל תעשיות תובנה ומחשבים בע״מ
 מ.ל.ל חיפה תעשיות תובנה ומחשבים בע״מ

3685 

 ב. על הסבמתי בתנאים למיזוג של החברות:

 ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות בע״מ פסולת מועקה
 אמניר תעשיות ושירותי סביבה פסולת מוצקה

 התנאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים,
 :שעות העבודה הרגילות.

 באייר התש״ס (8 במאי 2000)
ןחמ 3-2156) דוד תדמור ' 

 הממונה על ההגבלים העסקיים

 הודעה על פטוד מאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ־ח-1988

, אני מודיע בי ביום ט״ז באייר התש״ס (21 ' ח-988ו ״  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ
 במאי 2000) החלסתי על מתן פטור לצדדים מההובה לקבל את אישור בית הדין להסדר שפרטיו הם כדלקמן:

 המוצר/השירות
 מם• הפטור הצדדים מהות ההסדר נושא ההסדר

 הספקת ירקות בשנת
 שמיטה

 הספקת תוצרת חקלאית של פירות
 וירקות בשנת השמיטה שמתתילה

 בא׳ בתשרי התשם״א, לחמשת סניפי
 ״גלאטמרקט״, המנוהלים על ידי

 קו־אופ צפון היפרשוק

 קו־אופ צפון היפרשוק רשתות
 שיווק בע״מ

 פאר לי שיווק פירות וירקות בע׳׳מ

 שירותי תובלה
 והטעים ברתבי הארץ

 לרבות בתחום נמל
 התעופה בן גוריון

 כנפיים - אתזקות ארקיע בע״מ תניית אי התרות
 ממן לוגיסטיקה והשקעות

 (1992) בע״מ

 שופרסל בע־מ תניית אי־־תחרות מרכול מוצרי מזון
 היפרזול להב (1996) בע״מ

 מבט ישיר לתיירות-פרםום ושיווק שיווק בלעדי של חבילות נופש תבילות נופש
 תיירות בע״מ

 כ.י.ד ערוץ הקניות בע״מ

 שופרסל בע״מ אספקת מזון וסיוע בהכשרת הפעלת מרכול מזון
^ק ת ך ו נ ח ת  זכייני• מיסודה של אלון, מרבולי מזון בתחנות דלק ב

 חברת הדלק לישראל בע״מ ותניית אי תהרות

 (כמפורט בהסכם)

4011 

 סייח התשמ״ח, עמ׳ 128־, התש־ם, עמי 113.

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש״ם, 21.6.2000



 המוצר/השירות
 מס• הפסור הצדדים מהות ההסדר נושא ההסדר

 3337 צ.ל.פ תעשיות בע״מ תניית אי־תחרות באריזות אריזות גמישות
מ גמישות מיריעות פלסטיק מיריעות פסלטיק ״ ע • ב  דלק השקעות ונכסי

מ ואלומיניום ואלומיניום ״ ע ק ב ק פ י ב ך  ת

 תדביק בע״מ

 3259 כלל טכנולוגיות מידע בע״מ תניית אי תחרות והסכמי בלעדיות איתור כלי רכב
 ביפר תקשורת ישראל בע״מ ואנשים

 הפועלים תקשורת אלקטרונית בע״מ זימון דו ביווני
 נקסוס מערכות טלוקיישין בע״מ פיקוד ובקרה מרחוק

 עדן סלקום בע״מ
 אפטל בע״מ

 מוטורולה תקשורת ישראל בע״מ

 וטלמטריה
 נקסוס מערכות טלוקיישין בע״מ

 עדן סלקום בע״מ
 אפטל בע״מ

 מוטורולה תקשורת ישראל בע״מ

 3196 שילטקס בע״מ הקמת שותפות והתתייבות סרטי צמרן דביק

 די.אל. בע״מ שילטקם ודי.אל למכור סרטי «

 צמדן ושירותי ציפוי דבק «
 לשותפות וכן לא לעסוק בעסקי

 הצמדן הדביק מחוץ למסגרת
 השותפות

 התחייבות דשנים לא לייצר את
 חומר הדינטרו אלא בעבור אגן

 וכן לא לייצר ולשווק טריפלורלין
 (חומר הדברה מסוג קוטל עשבים)
 שהוא התוצר המיוצר מהדיניטרו

 אגן יצרני תימיקלים בע״מ
 דשנים וחומרים כימיים בע׳׳מ

 3148 רפא׳׳ל - הרשות לפיתוח אמצעי פיתות, ייצור ומכירה של מערכת מוצרים צבאיים
 לחימה הגנה אקטיבית של פלטפורמות

 אלתא תעשיות אלקטרוניות בע״מ קרקעיות לשימוש צבאי

 3057 טכנוטייר בע״מ הסכמי בלעדיות בהפצה מוצרים לתיקון תקרי•

 נייס שניר - ייעוץ שיווק ויבוא בע״מ

 אביק תוצרים וטרינריים בע״מ חיוב אלון לשלם לאביק עמלה מוצרים וטרינריים
מ בגין מכירות שיבוצעו על ידי ״ ע  אלון כימיקלים ב

 אלון שלא באמצעות אביק

 מוצרי נייר עמיר, שותפות שירותי הפצת מוצרי ספיגה מוצרי ספיגה
 רשומה

 םאניקר תעשיות עמיר בע׳ימ
 גורי יבוא והפצה בע״מ

 בהתאם לסעיף 5ו(א) לחוק, האמור נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי,
 ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

 החלטות הפטור פתוחות לעיון הציבור בתיקי הפטור לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח• כנפי נשרים
 22, ירושלים.

 ט־ז באייר התש״ס (21 במאי 2000)
 (חמ 3-41) דוד תדמור

 הממונה על ההגבלים העסקיים
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 הנכם או השירות נושא ההסדר:

 סליקה והנפקה של ברסיסי ויזה בישראל.

 מהות ההסדר:
 שיתוף פעולה בין מנפיקים וסולקים של כרטיסי אשראי

 הקשורים לרשת ויזה.

 תקופת ההסדר:

 מיום 8 ו במאי 2000 עד יום 7 ביולי 2002.

 בהתאם לסעיף 15>א) לחוק האמור, נתונה החלטתי זו לערר
 לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ירי איגוד עסקי,
 ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל

 עליו ניתן הפטור.

 החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור -
 3728 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, דחי כנפי נשרים 22,

 קומה ני, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

 י־ג באייר התש־ס (18 במאי 2000)

ר ) דור תימו ג ־ 4 מ 1 ת  י

 הממונה על ההגבלים העסקיים

 הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בסטר
 הזכויות

 לפי חוק זבות מטפחים של זני צמתים, התשל*ג-3ד19

י מודיע בזה כי בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק  אנ
, רשמתי בספר  זבות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-3ד9ו'

 הזכויות זבות מטפחים, במפורט להלן:

 מס׳ הבקשה: 3078/99
 שם המבקש: טרה ניגרה ב1ו., הולנד (על ידי המועצה

 לייצור ולשיווק צמחי נוי, תל אביב).
 שם המטפח: פ. בורלחה, הולנד.

 הגידול והזן: גרברה טרביר (גריזלי).

 מסי הבקשה: 3079/99
 שם המבקש: טרה ניגרה ב.וו., הולנד (על ידי המועצה

 לייצור ולשיווק צמחי נוי, תל אביב).
 שם המטפח: פ. בורלחה, הולנד.

 הגידול והזן: גרברה טראוטו(למבורגיני).

 מס• הבקשה: 3090/99
 שם המבקש: פייט שכראוורס הולדינג ב.וו״ הולנד (על ידי י.

דים/  ברגנר, מושב או
 שם המטפח: פ.נ.ג׳. שבראוורס, הולנד.

 הגידול והזן: גרברה שכובאסן (באנםה).

 מם׳ הבקשה: 3091/99
 שם המבקש: פייט שבראוורם הולדינג ב1ו״ הולנד (על ידי י.

 ברגנד, מושב אודים).
 שם המטפח: פ.נ.ג׳. שבראוורם, הולנד.

 הגידול והזן: גרברה שכוסירו (אוסיריס).

 הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשם״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים,
, אני מודיע בי ביום כ״ה באייר התשים (30 י  התשמ״ח-988ו
 במאי 2000), החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה

 לקבל את אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו הם:

 הצדדים להסדר:
 יארד טכנולוגיות בע״מ

 יארד - מבון למתקר ופיתוח מתקדם 998ו

 הנכם או השירות נושא ההסדר:

 מחקר ופיתוח בתחום האלקטרו ־אופטיקה.

 מהות ההסדר:
 ההסכם בלעדיות בשיווק הרעיונות הטכנולוגיים
 שייווצרו במכון ובביצוע עבודות מהקר ופיתוח בעבור

 החברה.

 תקופת ההסדר:
 חמש שנים.

 בהתאם לסעיף 15(א) לחוק האמור, נתונה החלטתי זו
 לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד
 עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר

 הכובל עליו ניתן הפטור.

 החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור -
 3234 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22,

 קומה גי, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ה באייר התש־ם (30 במאי 2000)

) רור תדמור 5 ־ 4 מ ו ת < 
 הממונה על ההגבלים העסקיים
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 ס״ח התשמ־׳ח, עמ׳ 128; התש״ס, עמי 113.

 הודעד. על פטור בתנאים מאישור הסדר בדבל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים,
 התשמייח-988ז', אני מודיע כי ביום י״ג באייר התש״ם (18
 במאי 2000), החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה

 לקבל את אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו הם:

 ,הצדדים להסדר:
 1אומי קארד בע״מ

 "בנק לאומי לישראל בע־מ
 כרטיסי אשראי לישראל בע״מ

 בנק דיסקונט לישראל בע״מ
 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ

 אלפא קארד ושות׳
 אלפא קארד בע׳׳מ

 עורק זהב השקעות בע״מ
 עורק שירותי מידע מקומי בע״מ

 ס־ת התשמ־ח, עמ• 128: תתש־ס, עבר 3וו.

 ילקוט הפרסומים 4895, י־׳ת בםיון התש׳־ס, 21.6.2000 4013



 מס׳ הבקשה: •3163/0
 שם המבקש: וי.די. הוגן וולואט ב.וו., הולנד (על ידי המועצה

 לייצור ולשיווק צמתי נוי, תל אביב).
 שם המטפח: וו.וי. די הוגן, הולנד.

 הגידול והזן: סולידגו קניה גולד.

 שלום ברלנד
 רשם זבות מטפחים

 א• בסיון התש״ס (4 ביוני 2000)
 (ח מ ו 5-36)

 הודעה בדבר בקשות לרישום זבות מטפחים
 לפי חוק זבות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-3ד19

 בהתאם לסעיף 22(א) לחוק זבות מטפחים של זני
, אני מודיע בי החלטתי להעביר  צמחים, התשל״ג-3ד9ו'
 למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות

 מטפחים המפורטות להלן:

 מס׳ הבקשה: 3194/00
 תאריך הבקשה: 10.4.2000.

 שם המבקש: חברת מיושי ושית׳ בע־מ, יפן, על ידי משתלו
 תעשיות ביולוגיות בע״מ, קיבוץ בית העמק.

 שם המטפח: קלרה דהאן, ש׳ התנו-יפן.
 שם הגידול: גיפסנית.

 השם המוצע לזן: הרמוני.
 תיאור הזן ותכונותיו: גבעול באורך 90-70 ס־׳מ, פרח מלא,

 בקוטר של כ־8 מ״מ, בצבע לבן.
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מבקשה מם׳ 95/00ו3 עד מסי 97/00ו3
 שם המבקש: דה נכטפלינדר ב.וו״ הולנד, על ידי אסטי

 פלאוורס ב.וו., הולנד.
 תאריך הבקשה: 13.4.2000.

 שם המטפח: דה נכפלינדר ב.וו., הולנד,
 שם הגידול: אסתר.

 בקשה מס׳ 3195/00
 השם המוצע לזן: בלו מון.

 תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפת יחיד: פרח לשוני
 בצבע בחול.

 ייהוד הזן: צירוף תבונותיו של הזן.

 בקשה מסי 3196/00
 השם המוצע לזן: אוויטה.

 תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפת יחיד: פרח לשונים
 בצבע לבן ס155 ^*1.

 ייחוד הזן: צירוף תבונותיו של הזן.

 בקשה מסי 3197/00
.  השם המוצע לזן: ווייט פרםטינ,

 תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפת בפול: פרח לשוני
 בצבע לבן ם155 15־])!.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מם׳ הבקשה: 3198/00
 תאריך הבקשה: 30.4.2000.
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 מס׳ הבקשה: 3092/99
 שם המבקש: פייט שכראוורס הולדינג ב.וו״ הולנד נעל ידי י.

 ברננר, מושב אודים).
 שם המטפח: פ.נ.ג׳. שכראוורס, הולנד.

 הגידול והזן: גרברה שכולמאן (מאריםול).

 מסי הבקשה: 3093/99
 שם המבקש: אלסנר פאק יונגפלאנצן, גרמניה (על ידי

 דויטשה סאאט. מ.ב.ה. גרמניה).
 שם המטפח: אלסנר פאק יונגפלאנצן, גרמניה.

 הגידול והזן: פלרגוניום פניאה (דרזדנר ניאליט זי).

 מס׳ הבקשה: 3104/99
 שם המבקש: פייט שכראוורם הולדינג ב.וו״ הולנד (על ידי י.

 ברגנר, מושב אודים).
 שם המטפח: פ.נ.גי. שבראוורס, הולנד.

 הגידול והזן: גרברה שכמארם (אםמרהל).

 מסי הבקשה: 3105/99
 שם המבקש: פייט שכראוורס הולדינג ב.וו., הולנד (על ידי י.

 ברגנר, מושב אודים).
 שם המטפח: פ.נ.ג׳. שבראוורס, הולנד.

 הגידול והזן: גרברה שכיםאנד (אסנדרה).

 מם׳ הבקשה: 3130/99
 שם המבקש: נ.ג׳יי.ס. גינסן, הולנד (על ידי אבי קראדי, מושב

 תלמי יוסף 4).
 שם המטפח: נ.גייי.ס. גינסן, הולנד.

 הגידול והזן: אסקלפיאס ביאטריקס.

 מם׳ הבקשה: 99/ל3ו3
 שם המבקש: דה הורטיקלציר אנס פוד ריםרצ׳ אינסט. אוב
 ניו זילנד לימיטד, ניו זילנד. (לידי דייר ר. כהן ושות׳, ת״ד

 4060, תל אביב).
 שם המטפח: ר.ג. לאו הינגה מארש, מ. מקנילאג׳, ניו

 זילנד.

.16A הגידול והזן: קיוי הורט 

 מם׳ הבקשה: 3144/99
 שם המבקש: פייט שבראוורס הולדינג ב.וו״ הולנד (על ידי י.

 ברגנר, מושב אודים).
 שם המבקש: פ.נ.גי. שבראוורם, הולנד.

 הגידול והזן: ורד שכוביאה (פלזיר).
 מם׳ הבקשה: 3145/99

 שם המבקש: פייט שכראוורס הולדינג ב.וו., הולנד (על ידי י.
 ברגנר, מושב אודים).

 שם המטפח: פ.נ.גי. שכראוורס, הולנד.
 הגידול והזן: ורד שכוסונה (פויזן).

 מם׳ הבקשה: 3151/00
 שם המבקש: אלםנר פאק יונגפלאנצן, גרמניה (על ידי

 דויטשה סאאט. מ.ב.ה. גרמניה).
 שם המטפח: אלסנר פאק יונגפלאנצן, גרמניה.

 הגידול והזן: פלרגוניום פנוויט (מלווויט).

 מסי הבקשה: 3152/00
 שם המבקש: אלסנד פאק יונגפלאנצן, גרמניה (על ידי

 דויטשה סאאט. מ.ב.ה. גרמניה).
 שם המטפח: ׳אזימ. נילסן, דנמרק.

 הגידול והזן: פלרגוניום פנקאז׳ (פרלנקט סקארלט).

 4014 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש״ס, 21.6.2000



 הנ״ל ויש למלא את בל הפרטים הקבועים בתזכיר
 התביעה.

 מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמיכים למקרקעין שחל
 עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו

 לא ייפגעו בעת ההסדר.

 מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
 החלקה שהוא' תובע, יהא צפוי לקנס, ונוסף על כך יובל
 פקיד ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על

 חשבונו של אותו אדם.

 מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, בי זכות שלא
 תיתבע בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר

 להוציאה מכלל לוח הזכויות.

 בי בסיון התש״ס (5 ביוני 2000)

 דניאל אוסטר
 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר מהוז ירושלים

 הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-1969

 נמסרת בזה הודעה בי לוח הזכויות של גוש רישום מם׳
 30495 (מבשרת ציון) נפת ירושלים, הוצג ביום ב׳־ו באייר
 התש״ס (ו3 במאי 2000) למשך שלושים יום לעיון בלשבת
 פקיד הסדר המקרקעין, רה׳ בן יהודה 34, ירושלים, במשרד
 הפנים, לשכת הממונה על מחוז ירושלים, דת׳ שלומציון
 המלבה 1, ירושלים, ובמועצה המקומית מבשרת ציון, רח׳

 החוצבים 3, מבשרת ציון.

 ב׳ בסיון התש״ס (5 ביוני 2000)

 דניאל אוסטר
 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר מתוז ירושלים

 הודעה לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לסעיף 14 לפקודת ז  !הבניה, התשכ״ה-965ו
 הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה!,
 מודיעה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו,
 בי היא חוזרת בה מרכישת הקרקע המתוארת בתוספת
 ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה לענין תב״ע מם׳ 432, בילקוט הפרסומים 2715,

 התשמ״א, עמי 1882.

 תוספת

 גוש 7057, ח״ח 4, בשטח של 2,040 מ־־ר מתוך 7,205 ו
 בדר.

 שם המבקש: סלקטה קלם ג.מ.ב.ה. ושות; גרמניה, על ידי
 יצחק אלון, ת״ד 22, כפר בני ציון.

 שם המטפח: לה ווילטה, איטליה.
 שם הגידול: ציפורן.

 השם המוצע לזן: קריסטל ליילה.
 תיאור הזן ותכונותיו: פרת אחד לגבעול: עלה כותרת בצבע
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 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה: 3199/00
 תאריך הבקשה: 7.5.2000.

 שם המבקש: אגרופאסיון דה ויוריסיטאס דה אגריוס ס.א״
 ספרד על ידי י. ברגנר, מושב אודים.

 שם המטפח: ח.פ. קאטאלה, ספרד.
 שם הגידול: הדר (קלמנטינה).

 השם המוצע לזן: לורטינה.
 כינוי הזן: קלמנטינו לורטינה.

 תיאור הזן ותכונותיו: פרי קצר בלא צוואר, טבור ופטמה,
 קליפה בעבע כתום־אדום, מועד הבשלה מוקדם.

 ייחוד הזן: עירוף תבונותיו של הזן.

 t׳ הבקשה: 3201/00
 /אריך הבקשה: 1.6.2000.

 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד
 החקלאות, ת״ד 6, בית דגן.

 שם המטפח: מרגיורי דין, ם. פרימן, ז. תנעמי.
 שם הגידול: תות שדה.

 השם המועע לזן: חרות.
 תיאור הזן ותכונותיו: פדי גדול, קוני, בעבע אדום, ניבה

 שניה חסר, מועד הבשלה מוקדם.
 ייחוד הזן: עירוף תבונותיו של הזן.

 שלום ברלנד
 רש מ זבות מטפחים

 א׳ בסיון התש״ם (4 כיוני 2000)
 (ח מ 3-235)

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תום׳ ז, עמי 32.

 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות
 במקרקעין

 לפי סעיף 5 לפקודה הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
 התשב״ט-1969

 נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
 במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים
1 ג׳ בתמוז התש״ס (6 ביולי 2000) או סמוך לתאריך י י א נ ] | ^ ^ 

 תיאור המקרקעין

 מקרקעין הנכללים בגושי רישום מסי 5544 - בית שמש
 (דירבן), 5545 - בית שמש >דירבן), 5546 - בית שמש

 (דירבן!.

 תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה,
 שבירות. זיקת הנאה וכל זבות הניתנת לרישום, יש להגישן
 לפקיד ההסדר במחנהו, או בלשכתו. ברחי בן יהודה 34,
 מגדל העיר, ירושלים, בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן
 בהודעות על התקדמות ההסדר. יש להגיש את התביעות
 בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו במתנה או בלשכה

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש׳׳ס.. 21.6.2000 4015



 בילקוט הפרסומים 4674• התשנ׳׳ת, עמי 4643, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 6286, ח׳׳ח 21 (מגרש 20 בלבד).

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשון
 לציון, ובל מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי

 הועדה פתוחים לקהל.

 ו׳ באייר התש־ס (ו1 במאי 2000)
 (חמ 3-4)

 מאיד ניצן
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 3*19

 ולפי חוק התכנון-והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון«
א/ /10/ ו , ובהתאם לתבנית מם׳ רע/  והבניה, התשכ״ה-3צ19ו
ית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה  ו (להלן - התכנ
 בילקוט הפרסומים 3773, התש־ן, עמי 0דס3, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
(להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת  לצרכי ציבור), 1943־
 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3810, התשניא, עמ׳ 304,
 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 3946״ חיה 222 (לשעבר ח־ח 07ו).

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשק
 לציון. ובל מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי

 הועדה פתוחים לקהל.

 מאיר ניצן
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 וי באייר התשים (זז במאי 2000)
 (תמ 3-4)

 ס־ח התשכ־ה, עמי 307.
 עיר 1943, הום׳ ו, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי הוק התכנון והבניה, התשכיה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו ־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מיתאר רת/400  והבניה, התשכ״ה-1965י
 (להלן - התבנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2752, התשמ־א, עכר 2992, מצהירה בזה הועדה

 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה, שד׳ בן גוריון
 68, תל אביב ובאגף נכסי העירית, כיכר רבין, תל־אביב-יפו,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעית העבודה הרגילות.

 ט׳ באייר התש׳׳ס (14 במאי 2000)

) ריז חולדאי 5 ־ מ ב ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־ 90 ו לחוק התכנון
, ובהתאם לתבנית מם, רצי, 4/23/1 י  והבניה, התשב״ה-965ז
 (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4183, התשנ־ד, עמ׳ 1554, מצהירה בזה הועדה
עדה/  המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן - הו
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/
 1943' (להלן - הפקודה/ בי הקרקע המתוארת בתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 4715, התשנ־ט, ענד 1417, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 5025, ח־ח 125, מגרשים ו, 7-3.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשון
 לעיון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי

 הועדה פתוחים לקהל.

 מאיד ניצן
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לעיון

 ט׳ באייר התש״ס (14 במאי 2000)
 (חמ 3-4)

 ם״ח התשכ־ה, עמ׳ 307.
 עייר 1943, תום׳ ו, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מס׳ רצ/9/118/ו ג  והבניה, התשכ־ה-965ו
 (להלן - התבנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4561, התשנ׳׳ז, עמ׳ 5315, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ראשון לעיון (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור/
(להלן - הפקודה/ כי הקרקע מתוארת בתוספת, אשר 2  943ו
 ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה

 ס־ח התשב׳ה, עמ׳ 307.
 עיר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 ם״ת התשב־ה, עמי 307.

 4016 ילקוט הפרסומים 4895, י־ח בםיון התש׳׳ס, 21.6.2000



 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4496, התשנ׳׳ז,
 עמי 2370 (להלן - התבנית), מצהירה בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה זבולון (להלן ~ הועדה), בהתאם לסעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן -
 הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, שביחס אליה
 פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 4854, התש־ס, עמי 2033, תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של המועצה האזורית זבולון מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 10393, ח׳׳ח 4, 5, 11, בהתאם לתשריט ההפקעה.

 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה במועצה
 האזורית זבולון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ט״ז באייר התש״ם (21 במאי 2000)
< שלמה חבר 5 ~ מ 4 ח < 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה זבולון

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943!

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב׳יה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר רח/1000/
 א (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוס הפרסומים 3305, התשמ־ו, עמי 1448, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות (להלן - הועדה)
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור/
 21943 (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת בתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 4573, התשנ׳׳ז, עמי 5774, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 3658, חלקה 261 בשלמות.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

) י׳ פורר 3 ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות

 1 סייח התשב׳׳ה, עמי 307.

 2 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשבי׳ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתבנית רח/1/228 (להלן  והבניה, התשב־׳ה-1965י

 המקומית לתכנון ולבניה רחובות (להלן ־ הועדה) בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943
 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בהוספת, אשר ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 3389, התשנדז, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט

 של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 תוספת

 גוש 3700, חלקה 233 בשלמות.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ב׳ באייר התש״ס (25 במאי 2000)
) י׳ פורר 3 ־ מ 4 ח < 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות

 2 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית ו  והבניה, התשכ״ה-965ו
 מסי פת/2/1255 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2823, התשמ״ב, עמי 2088,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה/ בי הקרקע
 המתוארת בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים 4450, התשני׳ז, עמי
 280, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6320, חלקה 98, בשטח של 1,080
 מ׳׳ר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתת
 תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ״ג באייר התש׳׳ם (28 במאי 2000)

) איציק אוחיון ג ־ מ * ח * 
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתת תקוה

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית זב/13ו, שהודעה

 סייח התשכ״ה, עמי 307. סייח החשכ־ה, עמי 307.

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש־׳ס, 21.6.2000 4017



 לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו2
 (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-ל לפקודה בילקוט
 הפרסומים 4259. התשנ״ה, עמ׳ 572, תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של עיריית תל־אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 6907, חלקה 149 בשלמות (מקודם ת״ח 120), בשטח
 של 57 מ״ר, בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מותחם בו

 בצבע אדום.

 ט׳ באייר התש״ס (14 במאי •200)
 (חמ 3-4) דון חולדאי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תליאביב-יפו

 ; ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציב1ר), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית '  והבניה, התשכ״ה-965ו
 מסי תא/2632, שינוי מסי 1 לשנת 1993 לתבניות מיתאר 432
 ו־2256״ שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 4378, התשנ״ו, עמי 1549, מצהירה בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 943ו'
 (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס
 אליה פורסמה הוי־עה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 4847, התש״ם, עמי 2423, תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של עיריית תל־אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 שטח להפקעה
 במ״ר

 תוספת
 שטח החלקה

 במ״ר
 חלקה

 גוש או ח״ת

 בשלמות
 כ־350,ו

 1,200 מ״ר

 ו (בשלמות) 7,100
 3 (ח״ח) 6,169

7230 

 רצועת
 הכלולה
 בתכנית

 בהתאם לתשריט כשהשטה המופקע מותחם בו בצבע
 אדום.

 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה, שד׳ בן גוריון
 68. תל אביב, ובאגף נכסי העיריה, ביבר יצחק רבין, תל־
 אביב-יפו, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ט׳ באייר התש״ס (14 במאי 2000)
 (חמ 3-4) רון חולדאי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע־ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

- התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 716, התש״ך, עמי 244, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה רחובות (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי עיבור), 21943
 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו~7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 2874, התשמ״ג, עמי 392, תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 3656, חלקה 383 בשלמות.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ר ר ו  (חמ 3-4) ל׳ פ
 יושב ראש הועדה המקומית

— לתכנון ולבניה רחובות — — 
 1 ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רבישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 וי190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מיתאר רח/6/183  והבניה, התשכייה-965וי
 (להלן - התכנית), שהודעח בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3463, התשמ׳׳ז, עמי 1944, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה רחובות (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור), 943ו;
 (להלן - הפקודה/ בי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס
 אליה פורסמה הורעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה בילקוט
 הפרסומים 4506, התשנ״ז, עמי 2788. תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 3779, חיית 66.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ר ר ו  נחמ 3-4) ,- פ
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רחובות
 יי סייח התשב׳׳ה, עמי 307.

 1 ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיב1ר), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב־ה-965ז

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מסי 670, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2407, התשל״ח, עמי 1007, מעהירה בזה הועדה המקומית

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.

 4018 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התשי׳ס, 21.6.2000



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965

 מחה ירושלימ
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

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

 (ן) ״תכנית מיתאר מקומית מס־ 3555/זי, שינוי לתבניות
 3555/ב, 3555/ג, 3555/ה, 1/3555 ועמ/9.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, מרכז
 העיר, שטח שבין הרחובות, יפו, שבטי ישראל, ומגרש
 הרוסים, השטח הידוע במתחם קריית העירלה - גוש
 30051, ח־ח 63: גוש 30817, תלקות 2, 3, 25-5, חיה 1,

,4 

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד שטח משסה
 למרכז אזרחי לשטח עיבורי פתוח מיוחד ולדרך ומשטח
 עיבורי פתוח מיוחד למרכז אזרחי; ב) שינוי ייעוד שטח
 משטח ציבורי פתוח לשטח ציבורי פתוח מיוחד ולשטח
 למרכז אזרחי; ג) שינוי ייעוד שטח מדרך לשטח עיבורי
 פתוח מיוחד ולשטח עיבודי פתוח; ד) שינוי ייעוד שטח
 ממעבר עיבורי להולבי רגל לשטח ציבורי פתות מיוחד;
 ה) שינוי הבינוי המאושר בתבנית 3555ב שטת בגין מם׳
 1 בשטח בנין מם׳ 3 ובשטח שמתחת למפלס הכיכר
 המרכזית כמפורט להלן: 1) קביעת בינוי לתוספת קומת
 חדרי הלבשה תת־קרקעית מחתת לבמה שבשטח
 הכיכר המרבזיה; 2) שינוי השימוש המאושר בתכנית
 3555ב בקומות התת־קרקעיות שבבנין מס׳ 3 (בנין
 מזרחי} מחניה'למשרדים ולשטחי שירות, בגון מקלטים
 ומחסנים, וקביעת בינוי בשטת קומות אלה: 3) התרת
 שימוש של משרדים בשטחים שמתחת למפלס הכיכר
 המרכזית בשינוי לאמור בסעיף 31(ד) שבהוראות תבנית
 3555ב: 4) ביטול החזיתות המסחריות המאושרות
 בתכנית 3555ב לבנין מם׳ 3 (הבניין המזרחי) וקביעת
 חזית מסחרית חדשה לבנין זה בחזית הצפונית מערבית
 וצפון מזרחית; ו) קביעת שטחי הבניה המרביים בבל
 אהד ממגרשי הבניה: ז) קביעת הוראות פיתוח שטת
 מתחם בית העיריה: ח) קביעת שטחים עם זכות מעבר
 לציבור; ט) קביעת הוראות בדבר גדרות ומבנים
 להריסה; י) קביעת הוראות בדבר עצים.לשימור ובדבר
 עצים לעקירה: יא) קביעת שטתים להרחבת דרכים
 וקטעי דרבים מאושרים לביטול: יב) איחוד וחלוקה

 חדשה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.10.1999 ובילקוט הפרסומים 4814, התש־ס, עמי 751.

 (2) ״תכנית מי תאר מקומית מס׳ 30ו4/א״, שימי לתכנית
.4130 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, רה׳ בן
 סירא 20 - גוש 30035, ח־ח 130: גוש 30036, חלקות 22,

 23, 123, 124: מגרשים 3-1 בהתאם לתכנית 4130.

 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה
 (הוראת שעה), החשיץ-990ו

 ולפי חוק התחנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה/ התשץ-1990, ובהתאם לסעיף
 9& לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי
 הועדה המקומית לחכנון ולבניה טייבה מופקדת ״תכנית מס׳
/ , טב111/1/1111ו ו / ב  סב/במ/2/2509י, שינוי לתכניות 15S, ט

 12, םב/1421 וטב/560/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש
, תלקוה 9, 12, 13, 17-15, 38-34, 46, 47, ח׳׳ח 8, 27, 41, 8 0 3 1 ^ ^ 

 עיקרי הוראות התבנית: א) פתיחת דרבים ושבילים
 וביטול דרבים קיימות; ב) קביעת שטח ציבורי פתוח, שטח
 לבניני ציבור ושטח לספורט וחניה ציבורית: ג) איחוד
 וחלוקה לחלק מהחלקות בשלמות, בלי איחוד וחלוקה: ד)
 קביעת הוראות בניה לבניה חדשה: ה) קביעת קווי בנין
 לבניה חדשה וקינטור בניה למגרשים פנימיים: ו) קביעת
 דרך משולבת: ז) ביטול חלק מחניה ציבורית והמרת חלק
 ממנה למגורים וחלק לשביע: ה) ביטול בית קברות והמרתו
 למגורים ג׳ ולעורכי עיבור: ט) קביעת חיבור כבישים לאזור
 שיכון עיבורי(ראה טב/במ/2059/ו); י) קביעת חזית מסחרית;
 יא) ביטול תלק של שצ״פ והמרתו לדרך, וחלק לחלקה
 מגורים: יב) תותר בניית שני בנינים נפרדים של מגרשים: יג)
 תבנית בינוי מחייבת, על פי תקטן מסי 1 ותבנית בינוי
 מנחה מם׳ 1: יד! יישוך קו בהול לגבי תב״ע 2509/1 בלי
 שינוי שטח: טו) קווי בנין ומחתי בניה לבנינים הקיימים

 בהתאם לקיים, בניה חדשה תהיה לפי הקיים.

 בל מעוניין1 רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
י להגיש התנגדות בתוך שלושים ימים מיום פרסומה א ש ר ^ ^ 
ל ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ^ ^ ^ • 
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרבז, רה׳ דני מם ו,
 רמלה 72046, טל׳ 08-9270103. העחק ההתנגדות יומעא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון !לבניה טייבה, טייבה

 40400, טל׳ 09-7992808.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כיה באייר התשים (30 במאי 2000)

 אהרון חי לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 ילקוט הפרסומים 4895, י׳׳ח בסיון התש״ס, 21.6.2000 9ו40



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳ יגיע
 כפים, רח׳ יעקב מאיר 10 - גוש 30066, הלקות 104,

.105 

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי להשלמת קומה
 ג׳ וקומה די, ברי להרתיב יחידות דיור הקיימות בשטח:
 ב) קביעת בינוי לתוספות בניה בקומת המרתף ובקומה
 א׳ כדי להרחיב בנק קיים. בהתאם לקיים בשטח: ג)
 התרה הנמכת מפלס ה־0 ומפלס קומת המרתף בהתאם
 לקיים בשטח: ד) קביעת בינוי לתוספת קומת גלריה
 לבנין, כתועאה מהנמבת מפלס ה־0 לשם הרחבת הבנק
 כאמור בהתאם לקיים בשטח: ה) קביעה קווי בנין
 חדשים לתוספות הבניה כאמור: ו) הגדלת שטחי הבנייה
 המרביים בשטח התכנית מ־370 מ״ר וקביעתם ל־769
 מ״ר: ז) קביעת מספר הקומות המרבי בשטח התכנית ל־
 5 קומות (בולל קומת גלריה); ח) קביעת מספר יחידות
 הדיור המרבי בשטח ל־2 יחידות דיור וקביעת השימוש
 בקומת המרתף. קומה א׳ וקומת הגלריה לבנק: ט)
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה
 בשטח: י) קביעת הוראות בנין חזית מסחרית: יא^

 קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.4.1999 ובילקוט הפרסומים 4752, התשנ״ט, עמי 3229.

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 5917״, שינוי לתכנית
.2878 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 קטמון, רח׳ תל חי 17 - גוש 30004, חלקה 6.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים ן לאזור מגירים ז מיוחד: ב) קביעת בינוי
 לתוספות בניה בחזיתות הבנין הקיימות כדי להרחיב
 יחידות דיור קיימות: ג) קביעת בינוי להשלמת הקומה
 העליונה הקיימת, בדי להרחיב יחידת דיור קיימת וכרי
 להרחיב את יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה:
 ד) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה באמור: ה)
 הגדלת שטחי הבניה המרביים בחלקה וקביעתם ל־
 1,128 בדר: ו) קביעת מספר הקומות המרבי ל־4 קומות;
 ז) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה

 בשטח.

• ו  הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות בי
 19.7.1998 ובילקוט הפרסומים 4665, התשנ״ח, עם׳

.4577 

h / 9  (7) ״תבנית מיתאר מקומית מהי 6126״, שינוי מס׳ 8
 לתבנית מיתאר מקומית לירושלים מם׳ 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שבי מקור
 ברוך, רח׳ בר גיורא 9, שטח שבי] קואורדינטות רוחב
 132.960-132.910 לבין קואורדינטות אורך 170.080-

 170.110: גוש 30069, חלקה 60.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מגורים 5
 לאזור מגורים 2: ב) קביעת בינוי לתוספת שתי קומות
 עליונות (קומה עליונה מובלעת בחלל גג רעפים), כרי
 להוסיף 2 יחידות דיור חדשות בבנין: ג) קביעת בינוי
 לתוספת בניה בחזית הבנין המערבית לחדר מדרגות
ן כדי להרחיב יחידות י  ולבניה בחזית הדרומית של ־בנ

 עיקרי הוראות התבנית: א< קביעת בינוי לתוספת קומה
 חלקית בתח1ם מגרש ך: ב) קביעת השימוש המותר
 בתוספת הקומה כאמור למשרדים: ג) קביעת שטה
 הבניה המרבי לתוספת הקומה ל־30ו מ״ר נוסף על
 השטח הקייס שהוא 67.ן מ״ר: ד) הגדלת מספר הקומות
 המרבי מ־5 קומות ל־6 קומות: ה) קביעת קווי בנין
 מרביים לתוספת הקומה, כאמור: ו) קביעת הוראות

 בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח.

• ו  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בי
 2.9.1999 ובילקוט הפרסומים 4689, התשנ״ט, עמי 208.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 5459־, שינוי לתכנית
.1129 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 קרית משה, רח׳ קורות העתים 6 - גוש 30157, חלקה

.115 

 עיקרי הודאות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 2, לאזור מגורי• 2 מיוחד: ב) קביעת בינוי
 לתוספות בניה כדי להרחיב את הדירות הקיימות
 בבנין: ג) קביעת קווי בנין מרביים לתוספות הבניה,
 באמור: ד) קביעת הוראות בינוי והנאים למתן היתרי

 בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.1999 72.1 ובילקוט הפרסומים 4814, התש״ס, עמי :75.

 (4) ״תכנית םיתאר מקומית מסי 5633״, שינוי לתבניות 62
 ו־ 1680.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שבי מקור
 ברוך, רח׳ שד״ל 7, שטח שבין הרחובות שד׳־ל ונבון -

 גוש 30072, חלקות 58, 59.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטת מאזור
 מגורים 3 ומדרך לאזור מגורים מיוחד: ב; קביעת
 השימוש המוהר בבנץ המערבי הקיים בשטח מגרש
 חדש מס׳ 1 לבית כנסה יבבנין המזרחי הקיים במגרש,
 כאמור למגורים ולמשרדי בית הכנסת: ג) קביעת בינוי
 לתוספת קומה שלישית חלקית בבנין המזרחי הקיים,
 בשטח מגרש הדש מם• י לשם הרחבת יחידת הדיור
 הקיימת בקומה שמתחתיה: ד) קביעת בינוי לתוספת
 קומה שלישית בבנין המערבי הקיים בשטה מגרש חדש
 מס׳ 1, לשם הרחבה בית הבנסח הקיים בשטח: ה)
 קביעת קווי בנין מרביים בשטח מגרש חדש מסי ו: ו)
 קביעת שטחי הכניה המרביים בשטח מגרש חדש •מס׳ ו
• לשימושים  ל־621.73 מ־ר, מתוכם 617.23 מ׳׳ר שטחי
 עיקריים: ז) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר
 בניה: ח) ביטול תחום הריסה (יתר אוכלוסין ועפיפות):

 ט) ביטול קטע מדרך מאושרת: י) איחוד חלקות.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.4.1999ו ובילקוט הפרסומים 4767, ההשנ׳׳ט, עמי

.3863 

 (5) ״תבנית מיתאר מקומית מסי 5847״, שינוי לתכנית
.2874 

 4020 ילקוט הפרסומים 4895, י־ח בסיון התשי׳ס, 21.6.2000



 רוחב uo-13a.070.130 לבין קואורדינטות אורך 169.720-
 169,770; גוש 30007, חלקה 49.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים ו מיוחד לאזור מגירים 2 מיוה׳־; ב) קביעת בינוי
 להוספה קומה עליונה מקורה בגג רעפים כדי להרחיב
 יחידת דייר קיימה במפלס 4-3.00; ג) קביעת קווי בנין
 חרשים לתוספות הבניה. כאמור: ד) הגרלה מספר
״ מ־3 קומות מעל קומת מרתף: ה) הגדלת ר מ  הקומות ה
 שטחי הבניה בשטח החלקה וקביעתם ל־ 008.51,ו מ״ר:
 ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת הנאים להיתר כניה

 בשטה.

 הודעה על הפקדה התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.11.1999 ובילקיט הפרסומים 4809, התש״ס, עמ• 182.

 (11) ״תבנית מיתאר מקומית מס• 6776״, שינוי לתבנית 62.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳
 גאולה, רח׳ הושע 3, שטח שבין קואורדינטות אורך
 170.930-170.835 לבין קואורדינטות רוחב 132.910-

 132.950; גוש 30083, חלקה 17.

 עיקרי הוראות התבנ-ת: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 3 לאזור מנורים מיוחר: ב) קביעת הבינוי: 1)
 הרחבת קומה ב׳ ואיחוד 2 יח״ד קיימות ליח״ד אחת; 2)
; נ) קביעת  הוספת קומה עליונה בדי להוסיף יח״ד אחת
 קווי בנין חדשים להוספות הבניה באמור: ד) הגדלת
 שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעתם ל־905.58 מ״ר:
4 קימות: ־ 3 קומות ל ־  ה! הגדלת מספר הקומות המרבי מ
 ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי

 בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.12.1999 ובילקוט הפרסומים 4839, התש״ס, עמי

.2057 

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רה׳ שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 0ו910, טל• 02-67.90222, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתבנין ולבניה ירושלים, ביבר ספרא ו, ירושלים,
 טלי 02-6296811. וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעוח שהמשרדים האמורים פהוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאד מקומיות
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 להכנין ולבניה מחוז. ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מיתאר מקומית מם׳ 6292״, שינוי לתכנית 3510/
 א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 שערי חסד, רה׳ נרקיס 36, שטח שבין קואורדינטות אורך
 171-170 לבין קואורדינטות רוחב 132-131: גוש 30041,

 חלקה 47.

 דיור קיימות: ד) קביעת קווי בניו הרשים לתוספות
 הבניה כאמור, לרבות קו בנין אפס בחזית המערבית: ה)
 הגדלת שטחי הבניה המרביים מ־6.58ס3 מ״ר ל־50.ו64
 מ״ר; ו) הגדלת מספר הקומות המרבי מ־2 קומות ל־4
 קומות: ז) קביעה הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר
 בניה בשטח: ח) קביעת הוראות בגין ביצוע חניה
 פרטית, בגין גדר ומדרגות להריסה וכגין ציפוי אבן של

 הבנין הקיים והמוצע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.5.1999 ובילקוט הפרסומים 4755, התשנ״ט, עמי 3309.

 ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 6132״, שינוי לתכנית 966/
 ג.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שבי הר
 נוף - גוש 30271, חלקה 37.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי להוספת תדרים
 ומרפסות, כדי להרהיב את יחידות הדיור הקיייכות
 בבנין: ב) קביעת בינוי לתוםפח קומה תחתונה בחלל
 הקיים מתחת לבנין במפלס 12.53-, לשם הרחבת
 יחידות הדיור הקיימות במפלס שמעליו: ג) קביעת קווי
 כנין חדשים לתוספוה הבניה כאמור: ד) קביעת שטחי
 הבניה המרביים לתוספות הבניה ל־262 מ״ר: ה) קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.11.1998 ובילקוט הפרסומים 4695, ההשנ׳׳ט, עמ׳

.374 

 (9) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 6187-, שינוי להבנית
.1726 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 גבעת שאול, רח קוררובירו 20 - גוש 30160, חלקה

.69 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטה מאזור
 מגורים 3 לאזור מנורים מיוחד: ב) קביעת בינוי להוספת
 2 קומות עליונות כבנין, בדי להוסיף יחידה דיור חדשה
 כבנין: ג) קביעת בינוי לתוספת מחסנים ולחלוקה חדשה
 של מחסנים בקומת מרתף: ד) קביעת בינוי לתוספת
 מרפסות בחוית המערבית: ה) קביעת בינוי להקמת
 מיתקן אשפה חדש: ו) קביעת קווי בנין חדשים
 לתוספות הבניה באמור: ז) הגדלת שטחי הבניה בשטח
 החלקה מ־־453 מ״ר ל־765 מ־ר; ח; הגדלת מספר קומות
 מרבי מ־3 קומית ל־5 קומות מעל קומת מרתף: ט)
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה
 בשטח: י) קביעת הוראות בגין הריסת מבנה למיתקן
 אשפה והקמתו מחדש במקום חלופי: יא) קביעת

 הוראות בגין ביצוע חניה פרטית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.6.1999 ובילקוט הפרסומים 4783, ההשני׳ט, עמי

.4707 

 (10) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 6435״. שינוי לתכניה
.2878 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 קטמון הישנה, רח׳ המצור 5, שטח שבין קואורדינטות

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש״ם, 21.6.2000 ו 402
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 הנקודהית ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 54»־, שינוי

 לתבנית 3039.

• הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳  חשטהי
 גאולה, רה׳ תגי 7, שטח שבין קואורדינטות אורך 170.840־
 170.680 לבין קואורדינטוח רוחב 132.910-132.870 : גוש

 30083, חלקה 3.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד שטח לבנין
 ציבורי לשטח למוסד: ב) קביעת כינויים בשטח: 1) תוספת
 בניה בקומת מרתף: 2) תוספת בניה בקומה אי: 3) תוספת
 קומה עליונה לבנין: 4) הוספת מדרגות בחזית דרומית של
 הבנין: הבל לשם הרחבת תלמוד תורה קיים בבנין. בהתאם
 לקיים בשטח: ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה
 כאמור: ד) הגדלת מספר הקומות המרבי מ־3 קומות ל־4
 קומות מעל קומת מרתף: ה) הגדלת שטחי הבניה המרביים
 כשטח וקביעתם ל־1,431.90 מ־ר: ו) קביעת הוראות בינוי

 ותנאים למתן היתרי בניה בשטח.

ה ו  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעו
^ ^ • 1 ר ק  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין ב

 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 ידי התבנית, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ועדת
 המשנה הנקודתית, רח׳ שלומציין המלבה ז, ירושלים 91010,
 סל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
ת לתכנון ולבניה ירושלים, ביכר ספרא 1, ירושלים, י מ י מ  ה

 ־גלי ׳02-629681.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הו.שה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מדתב תכנון מקומי בית שמש

 הודעד. בדבר אישור תבנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשג״ה-1965, בדבר אישור ״תבניח מיתאר

 מקומית מס• בש/99/ד, שינוי לתכנית בש/99.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש,
^ ^ ב ה ושביל האשל, שטח ש  הרחובות שביל הל׳
^ ^ w n קואורדינטות אורך 149.800-149.700 לבין קואורדינטות 

 126.800-128.700: גוש 5207, חלקה 6.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין בחזית הפונה
 לדחי האשל; ב) הגדלת אחוזי בניה: ג) קביעת הוראות בניה:

 ד) הוספת קומה: ה) קביעת מבנה להריסה.

 הודעה על הפקדה התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.9.1999 ובילקוט הפרסומים 4825, התשיס, עמי 1422.

 התכנית האמורה׳ נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלבה 1,
, וכן במשרדי הועדה 2 Z , ירושלים 02-6290291010טלי 
 המקומית לתכנון ולבניה בית שמש, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי להוספת קומת
 מחסנים חלקית בדי ליצור ארבעה מחסנים חדשים: ב)
 קביעת בינוי לתוספת בניה ב־4 קומות ראשונות של
 הבנין כדי להרהיב יחידות דיור קיימות: ג) קביעת בינוי
 לתוספת קומה עליונה חלקית מובלעת בחלל גג רעפים
 כדי להרחיב יתידת דיור בקומה שמתחתיה: ד) ביטול
 הוראות בדבר הריסת מבנה שאושר להריסה בתכנית
 מאושרת: ה) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה
 באמור: ו) הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח החלקה
 וקביעתם ל־888 מ״ר: ז) הגדלת מספר קומות מרבי מ־4
 קומות ל־5 קומות מעל קומת מחסנים חלקית: ת)
 קביעת הודאות בינוי .־קביעת תנאים להיתר בניה

 בשטח: ט) קביעת הוראות בגין מדרגות להריסה.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 6382״. שינוי לתבנית
.3276 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שבי
 הבוכרים, רח׳ ישא ברכה 15, שטח שבין קואורדינטות
 אורך 170.675-170.600 לבין קואורדינטות רוחב 133.300-

 133.375: גוש 30034, חלקה 83.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מנורים לאזור מגורים מייחד, ושינוי ייעוד משטח לבנין
 ציבורי לשטח ציבורי פתוח: ב) קביעת הוראות להרחבת
 בנין קייט ותוספת בקולות מגורים מעל בנין קיים
 וקביעת בינוי חדש כדי ליצור 6 יחידות דיור חדשות: ג!
 קביעת קווי בנין חדשים לבנין המוצע: ד) הגדלת שטתי
 הבניה בשטה החלקה מ׳745 מ״ר ל־0־8,; בדר מהיבם
 1,621 נדר לשטחים עיקריים: ה) קביעת מס:>ד ^׳מו:־
 מרבי בשטח החלקה ל־5 קומות מתוכן קומת מסד אהה:
 ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה
 בשטח: 1) קביעה. הודאות בנק מבני:: ובגין ג*־רות
 ומדרגות להריסה: ח) קביעה הוראות בדבר הוספת 5
 יחידות חדשות נוסף על י: היחידות הקיימות - סך הבל
 13 יח׳יד: ט) הוספת מעלית וחדר מדרגות לבנין בחזיית

 הדרומית.

• ובשעות  בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימי
 שהמ^־רדיס האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניו או בבל פרט תכניני אחר הי־ואה את עצמי נפגע על
 ידי תבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 י לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המהוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רה׳
 שלומציון המלכה !־, ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי ה־־עדה המקומית לתכנון ולבניה

 ירושלים, ביכר ספרא יי, ירושלים, סלי׳ 02-6296311.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרה בזה הידעה, בהתאם לסעיף: 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי ועדת דמשנר,

 4022 ילקוט הפרסומים 4895, י־ת בסיון התש־ס, 21.6.2000



 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

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

 מקומית מם׳ מי/882״, שינוי לתבנית מי/200.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מוצא עילית, רה׳
 השקד 7, שטת שבין קואורדינטות אורך 165.200-165.125
 לבין קואורדינטות רותב 133.450-133.375: גוש 30316, הלקה

 94, ח״ח 132.

 שטחי בניה כדלקמן: 1) במגרש 52,955.4-100 מ״ר לשימושים
 עיקריים: למשרדים, למסחר, למגורים ולבנין ציבורי. שטח
 דירה ממוצע לא יקטן מ־80 מ״ר שטחים עיקריים. 42,900
 מ״ר שטחי שירות מעל מפלסי הרחובות הקובעים 1־41,328
 מ״ר שטתי שירות מתחת למפלט הרחובות. מתחת לשפ״פ
 הבולל זיקת הנאה לציבור להולכי רגל תהיה חניה תת־
 קרקעית בשטח של 3,152 מ״ר. גובה הבנין עד 66 קומות מעל
 מפלס רח׳ אבא הלל, בולל מבואה שתהיה בגובה כפול, 4
 קומות טכניות. כמו כן, 6 ו־7 קומות תת־קרקעיות לחניה: 2)
 במגרש 101 - בנין אחד המורכב מ־2 מבנים בקיר משותף:
 מבנה בתת־מגרש 101א: 4,007 מ״ר שימושים עיקריים
 למשרדים ולמסחר, מהם עד 350 בדר למסחר. 2,500 מ״ר
 שטחי שירות מעל הקרקע ו־4,800 מ״ר שטחי שירות מתחת
 לקרקע. גובה הבנין 12 קומות מעל 5 מרתפי חניה: מבנה
 בתת־מגרש 101ב: 19,529.15 בדר לשימושים עיקריים:
 למשרדים, למסחר ולמגורים. 10,500 מ״ר שטתי שירות מעל
 הקרקע ו־18,000 מ״ר שטחי שירות מתתת לקרקע. גובה
 הבנין 26 קומות מעל 6 מרתפי חניה: 3) במגרש 102 המיועד
 לשסח לבנין ציבורי קביעת סך כל השטח לשימושים
 עיקריים 1,500 כדר. סך בל שטחי השירות מעל הקרקע 450
 מ״ר וסך כל שטח השירות מתחת לקרקע 2,160 מ״ר. גובה
 הבנין 4 קומות מעל 2 מרתפי חניה: ז) קביעת שימוש חורג
 של עד 5 שנים מיום מתן תוקף לבנינים במגרשים ו0וא,

 01וב ו־02ו (חלקות 224-219 בגוש 6109).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.8.1999 ובילקוס הפרסומים 4804, התש״ס, עמי 32.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דחי אחד העם 9, תל־אביב-
 יפו 61290, טלי 03-5193216, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן, רח׳ המעגל 26, רמת גן, טל׳
 03-6753515, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ׳׳ג באייר התש״ס (28 במאי 2000)

 שמואל לםקד
 יושב ראש הועדה המתוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הל אביב

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מחוז המרכז

 הודעה בדבר קביעת תנאים
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לתוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לחכנון ולבניה
 מחוז המרכז החליטה על קביעת תנאים זמניים ל״תכנית

 מיתאר מקומית מסי מח/150״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בית דגן, הרחבת
 דרך מס׳ 1, בקטע שבין מחלף שפירים ומחלף נתב־ג
 (העתידי), מרחבי תכנון מקומיים עמק לוד 1בית דגן - גוש
 6068, חלקה 11, חיית 10-5: גוש 6069, חלקות 64, 68, ח״ח 54,
 65, 67, 69-ו7, 73, 128; גוש 6077, ח״ח 25: גוש 6249, חלקות
 51-48, 79, 84, 37, ח״ח 2, 43־46, 77-52, 80, 83, 85, 86; 12ש

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מדרך
 קיימת לשטח לדרך משולבת: ב) הפיבת אזור הקלאי ב׳
 לשטח לדרך; ג) הפיכת אזור הקלאי ב׳ לאזור מגורים: ד)
 קביעת קווי בנין מרביים להקמת בניני מגורים: ה) קביעת
 אחוזי הבניה המרביים ל־50%; ו) קביעת תנאים למתן היתר
 בניה במגרשים חדשים מס׳ 1 ו־2: ז) קביעת מבנה להריסה:

 ח) חלוקה חדשה.

 הודעה על הפקדת התבניח פורסמה בעיתונות ביום
 !2.1.199 ובילקוט הפרסומים 4605, התשנ״ח, עמ׳ 1272.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו,
 ירושלים 91010, טל׳ 02-6290222, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, טלי 02-9900688, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ג באייר התש״ם ;28 במאי 2000)

 מתתיהו חותה
 יושב ראש הועדה המתמיה

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 מחוז תל אביב

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד 1 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ רג/2ו2ו״, שינוי לתבניות רג/102, רג/340 על כל

 ^!יקוניה, רג/במ/7/1001/5, רג/888 ורג/1091.

 י השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמת גן, בין
 הרחובות אבא הלל, זיבוטינסקי, גלעד וחלקות 225, 228 -
 גוש 0109, חלקות 83, 217-212, 223-218, 230, 244-242, 305,

 ח״ח 115, 125, 224, 304: גוש 6128, ח״ח 62, 65, 66.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש של
 הקרקע המסומנת בתשריט בלי הסכמה הבעלים: ב) שינוי
 אזור לתכנון בעתיד, אזור תעשיה ואזור שפ״פ לאזור מגרש
 מיוחד, לשטח לבניני ציבור ולשצ״פ עם אופציה לחניה תת־
 קרקעית: ג) קביעת שפ״פ עם זיקת הנאה לציבור בכיכר
 ובדרך התת־קרקעית: ד) שינוי ייעוד תלק מדרך (דרך
 הטבעת) למגרש מיותד עם דרך תת־קרקעית (אזור זיקה
 הנאה לציבור): ה) קביעת שטחים להרחבת דרכים: ו) קביעת

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש״ם, 21.6.2000 4023



 03-9647694, ובל מעוניין רשאי לעיין בת בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 יהבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
/ ו /  לתכנון ולבניה רעננה מופקרת ״תכנית מפורטת מס׳ רע

 1/212־־, שינוי לתכניות רע/212/1 ורע/2000.

 השטחים חבלולים בתכנית ומקומם: רעננה, הרחובות
 רש״י וקצין - גוש 6587, חלקות 34ו, 147, 152.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש של
 החלקוח הנ״ל בלי הסכמה הבעלים: ב) קביעת אחוזי הבניה:
 ג) קביעה הבינוי: ד) קביעת מספר יה״ד: ה) קביעת קווי

 הבנין: ו) מתן אפשרות להוצאת היתרי בניה.

^ ו ע ש ב  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ו
^ ק ר ק  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין ב
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 0םו לחוק,
 רשאי להניש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההח־עה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית להכםין ולבניה מחוז המרכז, רח׳ דני מס ז,
 רמלה 72046, טל׳ 08-9270108. העתק ההתנגדוח יומצא
, אחוזה  למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, רה

 03ו, רעננה 00ו43.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב הכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהחאס לסעיף 39 לחוק התכנון
 והבניה, התשב׳׳ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רעננה מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מסי

 רע/502/1״, שינוי לתכנית רע/במ/2004.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, רת׳ הזי
 1, רח׳ עקיבא 86, 90, 94, 96, רה׳ הרדון! ל ורח׳ הכלנית 19 -

 גוש 8ל65, חלקות 2ל5-4ד4.

 עיקרי הוראות התבניח: הוספת שטחים עיקריים
 והקטנת שטחי שירות בלי להגדיל את סך שטח הבניה.

 בל מעוניין דשאי לעיין בתבנית. בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ דני מס 1,

 6254, ח״ח 64-55. 70-66: גוש 6256, חלקות 28-21, 31. 34.
 35, 40, 45, 47, 50, 52, 53, ח״ח 29, 30, 32, 33, 38-36, 40, 48,
 54: גוש 6257. הלקה ו, ח״ח 126, 130: גוש 6258, ח״ח 2, 6,

 27, 66, 73: גוש 6260, ח״ח 1, 5, 8, 12, 14.

 ואלה התנאים: א! לא יינתנו היתרי בניה בשטחים
 הכלולים בתחום הקו הכחול של התשריט: ב) משך התנאים
 הנ״ל לתקופה של שנהיים או עד להפקדת התכנית מח/150,

 לפי המוקדם מבין השניים.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965. בדבר אישור ״תבנית מיתאד
 מקומית מסי פת/23/1233״, שינוי לתבניות פת/6/1233, פת/

 2000 דפת/0/2000ו.

 השטתים הכלולים כתכנית ומקומם: פתח תקוה, דחי
 האודם 3 - גוש 6393, הלקה :׳20.

 עיקרי הודאית התכנית: א) הגדלת אחוזי הבניה
 העיקריים המותרים בחלקה: ב) הנדלה מספר הקומות יגוכה

 הכנין המרבי־ בחלקה.

דע־ על הפקדה התכ.ית פורסמה בעיתונות ביום  הו
 1999 .וו.9י ובילקוט הפרסומים 4818, התש״ס, עבר 034ו.

 התכ:ית האמורה נמ^את במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רד׳ דני מס 1, רמלה 72046, טל׳
 08 מ71נ06-9, וכן במשרד־ הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 פתח ד.קוח, יחי ה^ליה השנית 1, פתה תקוה 49100, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מדהב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר <;ישור תבנית מיתאר מקומית
 נמהרת בזה הודעה, בההא• לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
, רע/3/1ז/ ו / ו /  מקומית מס׳ רע/!׳•17/13״, שינוי לתכניות רע

.3/18  3, רע/13/1/י ותדעצ׳114

 השטחים הכלילים בתכנית ומקומם: ראשון לעיון,
 הרחובות דוד אלעדר ועטרות - גוש 3930, חלקה 485, ח״ח
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 עיקרי היראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח עיבורי
 פתוה, וחניה לאדר מגורים 1׳ מיוחד: ב) מתן אפשרות
 לבנייה מחסן במגרש 6 בקו בנין אפס לכיוון השע״פ לפי

 המצב הקיים (לא יינתנו היתרים לבניה נוספת;.

 הודעה על הפקדה התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.4.1999ו ובילקוט הפרסומים 4752, החשנ״ט, עמ׳ 3234.

 התביית האמירה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ רני מס 1, רמלה 72046, טלי
 08-9270108, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ראשון לעיון, רח׳ ז׳בוטינסקי 16, ראשון לעיון 75100, טל׳

 4024 ילקוט הפרסומים 4895, י״ת בסיון התש״ס, 21.6,2000



 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביומ
 23.6.1999 ובילקוט הפרסומים 4784, התשניה, עמי
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 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רה׳ דני מם 1, רמלה 72046, טל׳
 08-9270108, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 זמורה, רח־ הפועלים 6, רחובות 76261, טל׳ 08-9365145, ובל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרהב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הורעו; הפקדת
 ׳׳תכנית מסי זמ/23/518״, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם
 לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשב־ה-1965, פורסמה
 בעיתונים ביום 13.3.1998 ובילקוט הפרסומים 4632, החשי־ח,

 עמ׳ 3017.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גדרה, רה׳ עוקרבק
- גוש 3872, חלקות 38-35, ח״ח 39.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול דרך והרפרעלעיה
 של החלקות 37, 38-, ב) החזרת שטח מדרך מבוטלת למגרש
 למוסד {חלקה 39); ג) הקטנת שטחו המינימלי של מגרש
 מגורים מ־750 מ־ר ל־600 מיד: ד) הקעאת שטח עיבורי

 פתוח.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה
; רמלה  המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז. רח׳ דני מס ז
 72046, טל׳ 08ו08-9270, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה זמורה, כחי בית הפועלים 6, רתובות 76261, טל׳
• פתוחים רי  03-9365145, בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 לקהל.

 מרתב תכנון מקומי חוף השרון

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

 חש/20/2״, שינוי לתכניות חש/3/2, חש/4/2 1חש/70/שז.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני עיון - גוש
 8042, חלקה 70, מגרש 25.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת זכויות בניה
 לשטחים עיקריים: ב) הגדרת זכויות בניה לשטחי שירות: ג)
 קביעת הוראות לחיבור בין שני המבנים המותרים על פי
 התכניות שבתוקף: ד) קביעת הוראות להקמת בריכת שחיה:

 ה) קביעה הוראות בינוי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.3.1999 ובילקוט הפרסומים 4744, עמי 2924.

 התכנית האמורה נמעאת במשרדי׳ הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רה׳ דני מם 1, רמלה 72046, טל׳
 08-9270108, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
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 רמלה 72046, טלי 08-9270108. העתק ההתנגד1ת יומעא
 למשרדי הועדה המקומיח להכנון ולבניה רעננה, רח׳ אחוזה

 103, רעננה 43100.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי הררים

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר

 מקומית מם׳ הר/46/88״, שינוי לתכניה הר/37/88.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רת׳
 ישורון - גוש 6455, חלקה 642.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 נ• לאזור מנורים ג׳ מיוחד: ב) קביעת זכויות הבניה.

 ^ הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
7ו ובילקוט הפרסומים 4813, החש״ס, עמי 722. .9 .  ^9ו

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ דני מם ו, רמלה 72046, טל׳
 9270108 -08, זבן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים, דחי בני ברית 7, הוד השרון 45105, טלי 09-7406579,
 וכל מעוניין דשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר אישור תבנמת מיתאר מקומיות
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון

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

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ זמ/500י6״, שינוי לתכנית
 זמ/500.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: גדרה.

 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות להקמת בריבת
 שחיה לשימוש פרטי וקביעת הוראות להקמחה

 בהחאמה ל־כ/00ו.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.9.1999 ובילקוט הפרסומים 4809, החש״ס, עמי 194.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ זמ/562/וי, שינוי לתבנית
 זמ/500.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גדרה, הרחובות
 ראובן וויצמן - גוש 4583, ח״ח 20, 22: גוש 4702, ח״ח

.35 

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי
 למטרות: א) תכנון והתוויית רשת דרכים; ב) קביעת
 אזור מגורים אי: נ) קביעת שטח לבניני ציבור: ד) קביעת
 שטח עיבורי פתוח: ה) קביעת הנחיות בניה לאזורים

 ולשטחים הנ״ל.

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש־ם, 21.6.2000



, חלקה 196, ח״ח 97ו, 3 5 7 , ח״ח ג׳גא, 323; חלק מגוש 6 3 5 7 5 

, 3 0 , חלקוח 204-199, ח״ח 197, 198, 9 3 5 7 ; חלק מ׳ יש 7 1 9 8 

, 3 5 7 ¡ חלק מגוש 9 3 1 ; חלק מגוש 3576ח״ח , 3 3 2 3 K ,322 .31 ו 
, 316־, חלק 312 , ח״ח 310- 3 5 8 , 314, 317; חלק מגוש 0 3 1  ה״ח 3
. גושים 3 2 , ה״ח 4 , 324; הדק מגוש 3821 5 0 , ח״ח 7 3 8 0  מגוש 8
, חלקוה 16-2, 4 7 1 ; גוש 4 4 2 , 3 9 - , חלקוה 2 4 7 י  חדשים: גוש 3
, הלקות 4 7 1 : גוש 6 2 . ו2, 22: גוש 5ו47, חלקות 9-2ו, 1 1 8 

, הלקות 38-2. 4 7 1  42-2; גוש 8

 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת קווי חשמל
 יתקשורת על־קרקעיימ; ב) קביעת הנחירה לאיכות הסביבה-,

 ג) קביעת הנהיות לנדריה בין המגרשים.

 הודעה על הפקדה התכנית פורסמה בעיתונות ביום
. 3 8 1  5.6.1998 ובילקוט הפרסומים 4648, התשנ״ח, עמי 2

 ההבניה האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
•  לתכנון ולבניה מחיו המרבד, רח׳ רני מס י, רמלה A720טל, 6
, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 0 5 - 9 2 7 0 1 0 8 

, ובל מעוניין רשאי לעיין בה 6 0 9 4  שורקוה, גבעת ברנר 8
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

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

 והבניה, התשכ״ה-65?י, ברבר אישור תבניות אלה:

/ 251/1/1״, שינוי צ  [ו) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ה
 לתבניוח הע/7/ו/80 והצ/22ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן יהודה - גוש
 3015, ח״ה 92, מגרש 2568.

 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת המצב לפי הקיים
 בשטח על ידי: א) הגדלת השטח לבניה עיקרית באזור
 מגורים אי: ב) תוספת שטחי שירות: ג) הקטנת קווי

 הבנין למבנים הקיימים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.9.1999 ובילקוט הפרסומי• 4800, התשנ״ט, עמי
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 ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/2/ו/106/א״, שינוי
 לתכניות הצ/150 והצ/2/ 44/1.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בפר יונ
 הרחובות ויצמן, הערבה ומוריס פישר - גוש 8125, ח

 29ו, מגרשים 2047-2040, 2064-2059.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 א׳ לאזור מגורים א׳ מיוחד: ב) קביעת הנחיות ותנאים
 לבנייה בהי מגורים: ג) סך הכל יח־ד חדשות בתבנית:
 14 21 יח״ד על בל אחד מהמגרשים המוצעים) ועוד 7

 יח״ד קיימוה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.5.1999 ובילקוט הפרסומים 4765, ההשנ״ט, עמי 3772.

(2> 

 ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ הצ/4/ו/56ו״
 לתבניות הצ/130 והצ/1/4/ו6.

 (ל)

 חוף השרון, שפיים 60990, טלי 09-9596505, ובל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעוח שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקימי עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקוממת
 נמםדת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לחבנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוערה המקומית

 לתכנון ולבניה עמק תפר מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ עח/9/29״, שיניי להבניית
 מס׳ עח/200, עח/29/א ומשמ/22.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חרב לאח - גוש
 8379, תלקה 61, מגרש 8 בהתאם לתכנית משמ/22.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בגבולות השטח המיועד
 למגורים בנחלה חקלאית בלי שינוי בשטח הכולל

 המיועד למגורים ולאזור חקלאי בנחלה.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית עח׳48ו/1/א״, שינוי לתכניות
 עח/200, עח/43ו ועח/147.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: העגן - גוש 8358,
 ח״ח 5; גוש ז856, ח״ח 7 ו.

 עיקרי הוראות התבניח: א) שינוי ייעוד חלק משטה
 לתחנת תדלוק ושירותי דרך לאזור מסחרי: ב) שינוי
 ייעוד משטח חקלאי לדרך מוצעת לשצ״פ ילשפ״פ; ג)
 קביעת הוראות בניה, בינוי והסדרי תנועה וחניה בשטח

 התכנית: ר) הלוקה למגרשים בהסכמת בעלים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות כתוך שישים ימים מי1ם פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ דני מס 1,
 רמלה 72046, טלי 08-9270105. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר, מדרשת

 ר31ין 40250, טלי 09-8981556.

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

 העובדוח שעליהן היא מםתמבה.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

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

 מקומית מסי בר/7/13״, שינוי לתבנית בר/13/נ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית אלעזרי -
 גושים ישנים: חלק מגוש 3573, ח״ח 323ב, 323: חלק מגוש

 4026 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש״ס, 21.6.2000



 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לחבנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מסי

 ג/0262ו״, שינוי לתכניות ג/287, ג/2855 רג/ 161.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: טבריה - גוש
 15011, חלקות 16, 17, 35; גוש 15026, חלקות 6-1, 92, 93:

 גוש 15032, חלקות 13, 15, 47, 69.

 עיקרי הוראות החבנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 בינוי ופינוי לשטח לחעשיה מיוחדת (מפעל תכשיטים),
 הכוללת מסחר ומשולבת במלונאות ונופש׳, ב) שינוי ייעוד
 מאזור מגורים בינוי ופינוי לאזור מסחרי משולב במלונאות
 ונופש: ג) קביעת הנחיות והוראות לבניה: ד) הרהבה דרך

 מאושרת: ה) איחוד מגרשים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחותים לקהל, כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי החכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפק, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 7511ו. טלי 06-6508555. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 טבריה, תבור, טלי 06-6739526.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נהריה
 הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת

 תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת
 ״תבנית מס׳ ג/36ו10״, המתייחסת לתכניה ג/במ/103,
 שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, פורסמה בעיתונוה ביום 16.4.1999

 ובילקוט הפרסומים 4645, התשנ״ט, עמ׳ 2966.

 השטחים הכלולים בהבניה ומקומם: נהריה - גוש
 18169, חלקות 93-91: גוש 18170, חלקה 60.

 עיקרי הורא1ת התבנית: א) הגדלת אח1זי הבניה
 המותרים: ב) קביעת הוראות לתכנון ולבינוי השטח באשר

 לקווי הבנין ולמספר הקומות.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת
 עילית 000דו, טל• 06-6508508, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: קדימה - גוש
 7315, חלקות 43, 44, ח״ח 42. 45.

 עיקרי הוראוח ההבניה: א) איחוד וחלוקה בהסכמח
 הבעלים של חלקות 43 ו־44: ב) שינוי ייעור ממגורים א•
 למגורים מיוחד - לבנייה 16 יח״ד סך הבל על המגרש:
 ג) ביטול חלק משבילי גישה פרטיים בחלקות 43 ו־44
 (מ־2.5 מ׳ ל־0.5 מי) כך שרוחב השביל יהיה 3 מי: ד)
 קביעת תבנית בינוי ל־16 יהייד: ה) קביעת הוראות

 בניה.

 הודעה על הפקדה התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4728, התשנ״ט, עמ׳ 1819.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הצ/5/ 109/1״, שינוי
ו/0.  לתכניות הצ/4/26 והצ/5/

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל מונד, רח׳ הגפן
- גוש 7800, חלקות 302-297, ח״ח 75.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 א׳, לאזור מגורים בי, על ידי מתן אפשרות להוספה
 יח״ד בקימה אי; ב) שינוי קווי כנין: ג) שינוי צפיפות

 מ־3 יחי ל־6 יחי לדונם: ר) קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.6.1999 ובילקוט הפרסומים 4783, התשנ״ט, עמי

.4719 

 התכניות ר,אמור1ה נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, דחי דני מם ו, רמלה 72046, טלי
 08-9270108, וכן במשרדי.הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שרונים, אזור חעשיה דרום, נתניה 42504, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 י״ס באייר התש״ס (24 במאי 2000)

 אהרון חי לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מחוז הצפון

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף ד 11 לחוק החביון
 ניה, ההשכ־ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מית מס• ג/8079״, שינוי לתכנית ג/5148.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת הייב -
 גושים 17463-17461.

 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת קווי בנין לבנינים
 קיימים: ב) שינוי תוואי דרך; ג) איחוד וחלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.6.1996 ובילקוט הפרסומים 2ל45, התשנ״ז, עמי 3075.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 1ו5לו, טל• 06-6508564, ובל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התשים, 21.6.2000 4027



ע חים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש  ה
 11212, חל ייה 16: גוש 12205, חלקה 79־, גוש 12212, חלקות

.35 ,16 

 עיקרי הוראות התכנית: א; תכנון השטחים המתוחמים
 בקו עבה וקביעת הנחיות הכנו! לדגות ייעודם מחדש
 וקביעה הוראות בניה לעורך היצאת היתרי בניה בשטח
 תבנית: ב! ייעוד שטחים למגרשי בניה ליהירות דיור; ג)
 ייעוד שטחים ציבוריים־ פתוחים: ד) התוויית מערכת

 כבישים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחיס 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 שישים ימיס מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. למשרדי
 הועדה המחוזית לתבנוץ ולבניה מחוז הצפוי, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. טלי 06-6508555. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

# . 0 4 - 9 5 0 2 0 1  גבעות אלונים. שפרעם, טלי 7
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחבי תכנון מקומיים מבוא העמקים ונצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה. התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאד
 מקומית מסי 1056/1 ז״, שינוי לתכניות גיל?59, ג/5147,

 נ/8727, ג/6943 וג/6784.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה - גוש
 507ל1, ח״ח ל29-2, 31. 32: גוש 17510, הלקה 3, ח״ח 1, 1, 6,

.64 ,9 

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול ושינוי ברוחב דרכים:
 ב) שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור משולב מלאכה ומסחר:
 ג) שינוי חלק משע״פ לדרך, ד) קביעת הוראות וזכויות בניה

 בתחום התכנית.

 הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.1.2000 ובילקוט הפרסומים 4848, התש׳יס, עמי 2459.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קריה. הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 06-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון !לבניה מבוא העמקים, רח׳ כרמל 25, נצרת
 עילית 17000, טלי 06-6468565. ובל מעוניין רשאי לעיין בה

• ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. מי  בי

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ־תבנית מיתאר

 מקומית מם׳ ג/1135ד״, שינוי לתבניות ג/15ו8 וג/984.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש
 1256!•, ח־ח 1\.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משציפ למגורים
 וקביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.11.1999 ובילקוט הפרסומים 4826, התשים, עכל 1472.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 06-6506555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לחביון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, טלו
• ע ש ב  04-9502017, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ^

 מרתב תכנון מקומי בקעת בית הכרס

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

 מקומית מס׳ ג/0286ו״, שינוי לתבנית ג/983.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ראמה - גיש
 18833, ח״ח 9-4, 80, ז8: גוש 8834ז, ח״ח 53, 54.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי רוחב הדרך מ־10 מ׳ ל־6
 מ׳, הקטנת קו בנין לי0 מי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.12.1999 ובילקוט הפרסומי• 4843, התש־ס, עמי 2295.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנת ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עיליח 17511, טלי 06-6506555, יכן במשרדי הועדה
ט, ברםיאל, טל׳  המקומית לתכניו ולבניה בקעה בית הכו
 04-9580693, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, ההד־ביה-1965, ברבר אישור ״תכנית מיתאר

 מק1מית מס• נ/11493״, שינ1י לתכנית ג/6686.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אעבלין - גוש
 12199, ח״ח 52,

 מרחב תבנון מקומי גבעות אלונים

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

 מקומית מסי ג/10427״.

 4028 ילקוט הפרסומים 4895, י־ח בסיון התש־ם, 21.6.2000



 התכנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קריה הממשלה, נצרת
 עיליח ו 751 י, סלי 06-6308555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור, טל׳
 06-6772333, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

 הודעה כדבר הפקדת תכנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחה הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 להבנון ולבניה הגליל המרכזי מופקדת ״תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ ג/19ס11״, שינוי לתכניה ג/6770.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו סנאן - גוש
 18789, חלקות 31, 36, 51, ח״ח 13, 14, 32, 52.

 עיקרי הוראות התבנית: א) ייעוד שטח למגורים א׳
 ולשטחי ציבור: ב; קביעת הוראות למתן היתרי בניה: ג)

 הרחבת שטח מיתאר אבו םנאן לכיוון צפון.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
• פרסומה של ו  רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מי
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לחכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית ו1751, טלי 06-6508555. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל המרכזי, עכו, טל׳ 2621ו04-99.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

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

 מקומית מס׳ ג/61ו9״, שינוי לתכנית ג/4228.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כפר יאסיף - גוש
 18763, ח״ח 15, 19-ו2.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד מאזור חקלאי
 לאזור מגורים ב׳ והמשך דרך מס׳ 65 לגבול התכנית והסדרת

 דרך הגישה למגרשים.

 הודעה על הפקדה התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.3.1997 ובילקוט הפרסומים 4499, התשנ״ו, עמ• 2418.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרה
 עילית 17511, טלי 6508555 -06, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי, עכו, טלי 9912621-
 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

• לקהל.  האמורים פתוחי

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח חקלאי
 לגידול בעלי חיים: ב) קביעה הוראות בניה: ג! חלוקה

 למגרשים, בהסכמת בעלי הקרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.1.2000 ובילקוט הפרסומים 4834, התש״ס, עמי 1823.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 לתבניות מיתאר, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טלי 06-6508564, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, סל׳ 04-9502017, ובל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הידעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, •בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 .ג/84ו8״, שינוי לתכניות ג/4508 וג/1760.

 ״ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בפר יתזקאל -
 גושים 23085, 23087, 23089, 23090, 23091 בשלמות: גוש
 23086, חלקות 19, 26, 28, 36, 45-41, 48, 52-50, 59, ח״ח 30,
 31, 35, 40, 56, 58: גוש 23088, הלקות 38-21, 51-44, 59-
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 עיקרי הוראות התכנית: א! תיחום והרחבת שטחי
 מגורים: ב! קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים

 בתהום התכנית: ג) התוויית רשת דרכים וסיווגה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4443, התשנ״ז, עמי 183.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 06-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון !לבניה הגלב1ע, עין חרוד (מאוחד), טלי
 06-6533237, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 I נמסרת בזה הודעה, בהתא• לסעיף דוו לחוק התכנון
 "והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג/464וו״, שינוי לתבניות ג/7396 וג/8022.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כנרת (מושבה) -
 גוש 15302, חלקות 31, 33, 37, 65, ח״ח 67.

 עיקרי הוראות התבניח: א) הגדלת ׳שטחי מגרשים
 הכלולים בתכנית תוך פתרון בעיה או העתקת קו תקשורת
 הנמצא בשטח: ב) הכפפת המגרשים להנחיות תכניות ג/

 7396 וג/8022 בולל צימרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיחונים ביום
 24.12.1999 ובילקוט הפרסומים 4834, התש״ס, עמ׳ 1822.

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בםיון התש״ס, 21.6.2000 4029



 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו להוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ ג/10836״, שינוי לתבנית ג/7ס55.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיינה - גוש
 17512, חלקה 20, ח״ח 1, 24.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור חקלאי
 לאזור מגורים א׳ ולדרך גישה: ב) שינוי ייעוד דרך להולכי
 רגל לדרך גישה: u שינוי ייעוד משצ׳יפ למגורים א׳ ולדרך
 גישה: ד) שינוי ממגורי• א׳ לשצ״פ: ה) חלוקה הקרקע
 למגרשים: ו) קביעת הוראות וזכויות בניה בתחום

 התבנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.1.2000 ובילקוט הפרסומים 4848, התש״ס, עמ׳ 2459.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קריה הממשלה, נצרת

^ • ע ו  עילית 17511. טלי 06-6508555. וכן במשרדי ה
( ^ צ  המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ כרמל 25, נ

 עילית 17000, טלי 06-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בההאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בי במשרדי ועדת המשנה לתכניות
 מפורטות ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה
 הגליל מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ ג/293וו״, שינוי להב״ע
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שלומי - גוש
 18322, ח״ח 108: גוש 5ו190, חלקות 3, 5, 6.

 עיקרי הוראות התבנית: א) בניית מרכז מדעים, לצורך
 בך נדרש שינוי ייעוד ח׳׳ח 3. 5, 6, משטח ציבורי פתוח

 לשטח למבני ציבור: ב) הסדרת מקומות חניה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

¡  בבנין או בבל פרט חבנוני אחר הרואה את עעמו נפגע ע
• ר  ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 ל
v פרסומה • ו • מי מי  רשאי להגיש התננדית כתוך שישים י

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ועדת
 המשנה לתכניות מפורטות, דרך קריה הממשלה, נצרה
 עילית 17511, טל׳ 06-6508554. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל,

 מעונה, טל׳ 04-9979659.

 התנגדות• לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמה את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמכרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 09 להוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה-1965, כי במשרדי יעדת המשנה לנוף
 הגליל ובמשרדי הועדה המקימית לחכנון ולבניה הגליל
 העליון מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ ג 11438״, שינוי

 לתכנית המ״א/16.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 14423, חלקות
 ו, 20, 22. ח״ח 5-3, 19. 21: גוש 14425, חלקות 5-3, 15, ח״ח

 2, 6, 6ז, 17: גוש 14426, ח״ח י, 2, 6.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת תכנון מפורט לשטח
עי לאתי־ פסולת תאנים בתמ״א/16 (1989): ב) קביעת ו  המי
 תנאים להקמה, להפעלה ולשיקום לאתר הפסולת תאנים: ג)
 קביעת התהליכים והשימושים המותרים; ר! הבטחת ניצול
 יעיל של השטח תוך שמירת איכות הסביבה ומניעת
 מפגעים: ה) קביעת ייעודי קרקע: ו) קביעת הוראות להגשת

 נספחי ביצוע: ז) קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

 כל מעוניין ושאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, כל מעוניין בקרקע,
ואה את עצמי נפגע על  כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הי
 ידי התבניח. וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
• פרסומה של ו  רשאי להגיש התנגדות בהדך שישים ימים מי
 ההודעה המאוחרת בין הפו סומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית ו 751ו, טל׳ 06-6508555. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל העליון, ראש פינה 12100.

 התנגדות לתבנית לא תהקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב בפיריט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העוברית שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיחאר

 מקומית מם׳ נ/7538״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: םח׳נין - גוש
 9290־, חלקות 36-33, 134.

 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד חלקות 36-33 למגורים
 והקטנת רוחב בביש מס׳ 15 העיבר בחלקות 33. 34, 36 ו־134

 ל־6 מי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
נ, עמי 970.  992י.2.10; ובילקוט הפרסומי• 073¿, התשנ׳

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קריה. הממשלה, נצרת
 עילית 1 !75 י, טלי 06-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, סח׳נין, טל׳ 06-6746740,
 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 4030 ילקוט הפרסומים 4895, י־׳ח בםיון החש״ס, 21.6.2000



 השטח בדי לאפשר הקמת מבנה למסחר ומגורים במקום; ג)
 הגרלת אחוזי הבניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4825, התשים, עמי 1437.

 התבנית האמורה נמעאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קריה הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 06-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל, שדי המייסדים 7,
 קרית ביאליק, טלי 04-8740661, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פת1חימ לקהל.

 ב״ה באייר התש־ם (30 במאי 2000)

 אלכם שפול
 ממלא מקום יושב ראש הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה־1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשדוד מופקדת ״תכנית מפורטת מס• $/05/

 48/111״, שינוי לתבניות 03/3/יו14/1 ו־3/111/03/3.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אשדוד, רובע א־
- גוש 2192, חלקה 97, ח״ח 84.

 עיקרי.הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 אזור מגורים ב• במגרש קיים על ידי שינויים בייעודי קרקע

 וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחותים 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 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת ,בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרוס, שד• יצחק דגר
 23, באר שבע 84100, טל׳ 07-6296435. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, רח׳

 הבנים 12, אשדוד 77100, טל• 03-8545304.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ערד

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

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק החכנון
 והבניה. התשכ־ה-965ו, בדבר אישור ־תבנית מפורטת מס•

 ג/11090״, שינוי לתכנית ג/4245.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: פקיעין ההדשה -
 גוש 19091, ח״ח 30, 48.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד קרקע מאזור
 מסחרי וממבנה ציבור לאזור מגורים אי: ב) חלוקה למגרשים;

 נ) קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.8.1999 ובילקוט הפרסומים 4801, התשניט, עמי 5519.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 לתכניות מפורטות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טלי 06-6508554, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מעלה הגליל, מעונה, טל־ 9979659 -04, וכל מעוניין
י לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים א ש 1 

ם לקהל. י ח ו ^ 

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

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

 מקומית מם׳ ג/149י1״.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: גורן - גוש 18615.
 ח״ח 12, 14, 25.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד קרקע משטח
 חקלאי למגורים, לשטת למבני משק ולדרך: ב) קביעת

 הוראות בניה והנחיות לפיתוח תשתיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.12,1999 ובילקוט הפרסומים 4835, ההש״ס, עמי 859ז.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נערה
 עילית 17511, טלי 06-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית להכנון ולבניה מעלה הגליל, מעונה, טלי
 04-9979659, וכל מעוניין רשאי לעיין בה• בימים ובשעות

ם האמורים פתוחים לקהל. י ד ר ש מ ז ^ | 

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳

 ג/11061".

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באבול - גוש
 19601, ח״ח 43-40, 127: גוש 19609, ח״ח 114, 122.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד קרקע משטח
 מגורים א׳ לשטח מסחר ומגורים: ב) קביעת הוראות בינוי על

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש״ס, 21.6.2000 4031



 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 אזור מלונאות, תיירות ונופש על ידי קביעה ייעודי קרקע י

 והנחיות !׳מנבלות בניה.,

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.12.1999 ובילקוט הפרסומים 4835, התש״ס, עמי 1862.

 התבנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצחק רגר 23. באר שבע
 0סד34, טל׳ 07-6296435, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עומר, רח׳ רותם 1, עומר 84965, טלי
 07-6291141. וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

• פתוחים לקהל.  שהמשרדים האמורי

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטה
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס•

 8/236/03/7״, שינוי לתכניות 1/150/33/7, 3/7ס/236׳.ו,
^ ^ K / 0 3 / 7 ,0/236/03/7 ,4/236/03/7 ,3/236/03/7 ,2/236 

 ו־די,5/236/03.

 השטתים הכלולים בתכנית ומק׳־מפ: תפרח - גוש
 100243, חלקות 2, 3.

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת משגרת תכנוניה למושב
 תפרה על ידי קביעה ייעודי קרקע והנחיות ומגבלות

 בניה.

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.2.1999 ובילקוט הפרסומים 4723, התשנ״ט, עמי 1681.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצהק רגר 23, באר שבע
 94100 טל׳ 07-6296435, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שמעונים, שררות. טל׳ 07-6899696, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
« י ח מ  והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה ה

• ובמשרדי הועדה המק•  לתכנון ולבניה מהוז הדרו
 לתכנון ולבניה שקמים מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ 6/

 8/122״, שינוי לתכנ־ת 2/122/03/6,

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צומת ראם - גוש
 2203. חלקוה 47, 49, 53, 69: גוש 2604. חלקה 5ו.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירה מסגרת תכנוניה
 להתוויית דרך גישה מדרך ארצית מם׳ 3 למתחם תעסוקה
 ומשרדי המועצה האזורית יואב בצומת ראם על ידי שינויים

 בייעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 לתכנון ולבניה ערד מופקדת ״תכניה מפורטת מס• 03/24/
 135״, שינוי לתכנית 24׳,במ/2/5.

 השטחים הכלולים בתכניו; ומקומם: ערד, שכ׳ מעוף -
 גיש »3823 בשלמות: מגרשים 470-450, 494-483 בהתאם

 לתכנית 24/במ/2/5.

 עיקרי הוראות התבנית: קביעת הנחיות ומגבלות בניה
• באזור מגורים אי. י  למחסנ

ל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות  נ
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 •ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
• ימים מיום פרסומה של שי  רשאי להגיש התנגדות בתוך שי
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר
 23, באד שבע 84100, טלי 07-6296435. העתק ההתנגדות
 יומ׳״נא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד, ערד,

 טל׳ ^1דך995--ד0.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שדרות

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחיק התפנו!
 והבנ־י־ התשכ״ה״1965. בדבר אישור ״תכניה מפורטת מסי
 11׳.מ! 85/102״, שינוי לתבויור: ו02/03/2ד/1י/א ו־ ו2/מק/

 ו ~>20.

 השטחים הבלוליבז בתבנית ומקומם: שדרות. רה׳ הרצל
- גוש 2431, ח״ח 86.

 עיקרי הוראות התבנית: הגדלת זכויות הבניה במגרש
 477 ות״קץ שער; ;זמגרש.

 י־ידעד; על הפקרת התכנית כ־רסמה בעיתונות כיום
 999י.12 בי •בילקיע ~<ברסומים 4623, התש״ס, עמ 1376.

 התבניי־ האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנץ ולרייה מחוז הדרוס, שד׳ יצחק רגר 23, באר שבע
 00י״8, דיל־ 7-6296435 0, רבן במשרדי הועדה המקומית
 לו/ב..ו!׳ !׳לבניה שי־ררת, ביכר ה.שיא, שדרות, טל׳ 6892745-
 07, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האנ׳.ו.־יפ פתוחים לקהל.

 כ,״־חב תכוון מקומי עומר

 הידעה ברבר אישור תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 יהבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 4!״.05/£;ו״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: עומר - גוש
 100168, ח״ח 2.

 4032 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש״ס, 21.6.2000



 בל מעוניין רשאי לעיין בתבגית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 .כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פ׳ סעיף 00! לחוק,
 ושאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצחק רגר
 23. באר שבע 84100, טלי 07-6296435, העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-ערבה

 תיכונה, נווה זוהר, טל 07-6688809.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ילא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תיצהיי־ המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ז באייר התש״ס (ו ביוני 2000)

 שלום ר!.•נו
 יושב ראש הועד־ה המהחיה
 לתכנון ולבניה מחו: הדרום

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפע

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2677/99

 בענין פקידת החברות [נוסח חדש!, התשמ״נ-3«9ז,

 ובענין פירוק חברת ש.ז. ניילינגר בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, עי־ ב״כ עו״ד אבי
 זילברפלד, מרה• ז־יבוטינסקי 14, בני ברק 51300, טל•

 03-5796631/2. פקס 03-5797694.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 17.10.1999 הוגשה בקשה
 לביח המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני ביה המשפס היושב

 בדין ביום 3.10.2000 בשעה 8.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אס בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 13.00 ביום 2.10.2000.

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

 אבי זילברפלד, עו״ד
 בא כיח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1177/2000

 בענין פקודה החברות [נוסח חדש!. התשמ׳׳ג-5963,

 ובענין פירוק חברת מוסך איציק קפויה אה סחייק
 (1996) בע״מ (ח״פ 51-239892-6), ע״י ב״כ עו־־ד יורי גחושתן,

 דחי היצירה 3, רמת גן 52521,

 ידי החבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התבגרות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומיים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצחק רגר
 23, באר שבע 84100, טל׳ 07-6296435. העתק ההתנגדות
 יימצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים,

 טלי 08-8500705.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תמר-ערבה תיכונה

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

1 לחוק התכנון 1  נמסרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 7
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיהאר

. 1 0 0 / 0 2 / 1  מקומית מם׳ 39/100/02/10״, שינוי לתכנית 0

 השטחים הכלולים בתבניח ומקומם: נחל גורר - גוש
, חלקה 2: גוש 100127, חלקה 1. 1 0 ^ ^ 

 עיקרי הוראות התבנית: איתור וייעוד של שטחים
 לבריית חלוקי נחל. להקמת מיתקנים לעיבוד החומר הנכדה

 ולהבנת דרך גישה לאזור המיתקנים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.1.2000 ובילקוט הפרסומים 643«-, התשים. עמי 2239.

 התכנית האמורה למצאה במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד• יצחק רגר 23, באר שבע
 84100, טלי 07-6296435, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תמר-ערבה תיכונה. נווה זוהר, טל• 6688809-
 07, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעית שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי המר-ערבה תיבונה

 הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת דרך
 והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

 נמסרה בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
 דרך מם׳ ד/0ו/00/02ו/38 שפורסמה בעיתונים ביום 5.3.1999
 ובילקוט הפרסומים 4745, התשנ״ס, עמי 2979, וכי בהתאם
 89 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965, מופקדת
י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ד ^ ^ 
י הועדה המקומית לתכנון ולבניה חמר-ערבה ד ר ז ^ ^ 
 תיכונה ״תכנית דרך מם׳ ד/00/02/10ו/36״, שינוי לתכנית

.100/02/10 

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: דרך מסי 90, קטע
 חציית נחל חבר, שטח שבין קואורדינטות אורך 589.000-
 591.050 לבין קואורדינטות רוחב 237.000-236.000; גוש

 100053, ח״ח 2, 5, 6: גוש 100054, ח״ח 1, 3. 6, 7, 9.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 וההווייא תוואי חדש לדרך מם׳ 90 בקסע חציית נחל חבר,
 על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע

 הדרך.
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 המען. אמנה, רח׳ רמת הגולן 23, ירושלים 91181.
 תאריך רישום: 30.5.2000.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: ישוב קהילחי כפרי.

 (2) שם האגודה: אלוחדה תמרה אגודה שיתופית חקלאית
 למי השקאה בע״מ.

 מסי האגודה: 57-003714-3.
 המען: ת״ד 34, תמרה.

 תאריך רישום: 30.5.2000.
 סוג ראשי: הקלאות.

 סוג משני: אספקת מים.

 ב״ה באייר התש״ס >30 במאי 2000)

 אודי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי

• ה י  הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ג
 לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-8ד9ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לתקנה 4 לתקנות
 האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), התשל״ה-8ד9ו, כי
 בכוונת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה
 לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. על כל אדם
 הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי,
 במשרדו, ברח׳ חסן שוקרי 2, חיפה, כתב התנגדות בשני
 עותקים הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו

 ונימוקיו, בתוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

 נכסי עיזבונוה:

 עיזבון ורפולומייב מיכאל

 נכסי נעדרים שזהותם ידועה:

 וייס הוגו

 נכסי יורשים בלתי ידועיט:

 עיזבון בלבנובה יבגניה בת מורים, ת׳׳1 017289042.

 כ״ו באייר התש׳׳ס (31 במאי 2000)

 לבנה בד עוז
 סגן האפוטרופוס הכללי

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 והמבקשים: יחזקאל ואברהם סחייק.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 23.2.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתליאביב-יפו לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו הישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 4.7.2000 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להחנגד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 12.00 ביום 21.6.2000.

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

 יורי נחושתן, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 222/2000

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת יהודית שוויצר המרכז למחול

 ואמנויות בע״מ,

 והמבקשים: אהובה זברקו ואחרים, מרח• הרב קוק 28,
 חדרה 38427, ע״י ב״כ עו״ד רענן צפניה.

 נמסרה בזה הודעה, כי ביום 16.3.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 9.7.2000 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של התברה האמורה 'הרועה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רעונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00

 ביום 1.7.2000.

 לנושה או למשההף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,
 תמורת תשלום, העתק מבקשה הפירוק.

 רענן צפניה, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעה בדבר מהן זבו פירוק ומועד אסיפות נושים
 ימשתתפים

 פח/469ו, ת־׳א 175/1999
וג אויר ואחזקת מבנים בע־ימ -  שם החברה: אריאנוס דו-מז

 בפירוק.

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 הודעה על רישום אגודות שיתופיות
 להלן נתונים בענין האגודות:

 שם האגודה: עמיהוד אגודה שיתופית חקלאית
 להתישבות קהילתית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-003712-7.

 (ו)
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 תאריך מתן צו כינוס: 24.1:2000.
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 26.7.2000, בשעה 13.30,
 במשרדי הכונס הרשמי. ברח׳ השלושה 2, בניסה 2,

 קומה בי. תל אביב, טלי 6999666.

 פר/12751
 שם החייב, תיאורו ומענו: שפר רם, ת״ז 54251616, דרך נמיר

 5, תל אביב.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 260/1997.

 תאריך הגשת הבקשה: ד99ו.6.5.

 תאריך מתן צו כינוס: 3.4.2000!.
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 26.6.2000, בשעה 12.30,
 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב, טלי

.6899666 

 פר/52ל12
 שם החייבת, תיאורה ומענה: שפר עופרה, ת״ז 57702789,

 דרך נמיר 3, תל אביב.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 259/1997.

 תאריך הנשת הבקשה: 8.5.1997.
 תאריך מתן צו כינוס: 30.4.2000,

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 28.6.2000, בשעה 12.30,
 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 4ו, תל אביב, טלי

.6899666 

 הודעות בדבר מתן צווי פירוק ומועדי אסיפות
 נושים ומשתתפים

 פת/6960, ת״א 1494/1998
 שם החברה: א.ג.ר חברה קבלנית לעבודות עפר ופתוח בע״מ

- בפירוק.
 מסי החברה: ח׳׳פ 51-096036-2.

 מען משרדה הרשום: רח׳ פינסקר 20, נתניה.
 תאריך הגשת הבקשה: 24.11.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 999ו.0ו.3ו.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 30.7.2000,
 בשעה 3.30ז, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ השלושה 2,

 כניסה 2, קומה ב׳, תל אביב, טלי 6899666.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 30.7,2000, בשעה 13.45, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳
 השלושה 2, כניסה 2, קומה ב׳, חל אביב, טלי

.6899666 

 פת/69?6, ת״א 9דדוי.7ו23
 שם החברה: מיכל שרותי הנהלת חשבונות בע״מ -

 בפירוק.
 מסי החברה: ח״פ 153039-6-ו5.

 מען משרדה הרשום: רת׳ רב צעיר 16/1, תל אביב.
 האריך הגשת הבקשה: 11.5.1999.
 תאריך מתן צו פירוק: 19.10.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 26.7.2000,
 בשעה 14.00, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳ השלושה 2,

 כניסה 2, קומה ב׳, חל אביב, טלי 6899666.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 26.7.2000, בשעה 14.15, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳
 השלושה 2, כניסה 2, קומה בי, תל אביב, טל׳

.6899666 

 מם׳ החברה: ח״פ 51-231347-9.
 מען משרדה הרשום: רח׳ נווה יעקב 420, ירושלים.

 תאריך הגשת הבקשה: 31.5,1999.
 תאריך מתן צו פירוק: 8.3.2000.

 מועד אסיפה הנושים הראשונה ומקומה: ביום 24.7.2000,
 בשעה 9.00, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳ יפו 6ו2,

 ירושלים, טלי 5311637.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 24.7.2000, בשעה 10.00, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ יפו

 216, ירושלים. טלי 5311637.

 הודעה על ביטול צווי בינום
 פר/3635, פר/3636

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: זבולון אורי, ה״ז 57728339:
 זבולון משה, ת״ז 54856331 - סוחרי מזון, מנהלי פפיון

 לשעבר, מרח׳ הדקל 17, מעלה אדומים.
 בית המשפט המחוזי: ירושלים, תיקי פש״ר 123/99, 129/99.

 תאריך הגשת הבקשות: בייז בתשון התשני׳ט (16.11.1998).
ך מתן צווי הבינום: י׳ באייר התשנ״ט (26.4.1999). י ר « | ^ 

־־ ביטול צווי הכינוס: כ׳ באייר התש״ם (25.5,2000). \ ר  ₪^^־
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של ההליך וחוסר תום לב.

 כ״ו באייר התש״ס (31 במאי 2000)

 שלמה אקסנהנדלר
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
 פר/12529

 שם החייב, תיאורו ומענ1: ביאלוסטוצקי שאול, ת״ז
 13087267, נגר, רת׳ התחיה 15, בפר סבא.

 בית המשפט המתוזי: תל אביב, תיק פש״ר 2246/1999.
 תאריך הגשת הבקשה: 18.4.1999.
 תאריך מתן צו כינוס: 0.1999ו.8ו.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 19.7.2000, בשעה 13.30,
 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ השלושה 2, כניסה 2, קומה

 בי, תל אביב, טל׳ 6899666.

 פר/12530
 החייבת, תיאורה ומענה: ביאליסטוצקי שישנה, ה״ז

 13139381, דחי התחיה 15, כפר סבא.
 המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 2247/1999.

 תאריך הנשת הבקשה: 18.4.1999.
 תאריך מתן צו כינוס: 18.10.1999.

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: 19.7.2000, בשעה 13.30,
 במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ השלושה 2, כניסה 2, קומה

 ב׳, חל אביב, טל׳ 6899666.

 פר/12631
 שם החייב, תיאורו ומענו: אלזאם אלי, ת״ז 58899212, רה׳

 אהדו נרביץ 75, תולון.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 2407/1999.

 תאריך הגשת הבקשה: 1.3.1999.
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 מס׳ החב. רז: ח״פ 51-125394.
 מען משר? r הרשום: כפר מל״ל.

 תאריך הגשת הבקשה: »10.13.199.
 תאריך מהן צו פירוק: 9.1.2000.

 מועד אסיפה הנושים הראשונה ומקומה: ביום 30.7.2000,
 בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳ השלושה 2,

.6899666 ,  כניסה 2, קומה בי, תל אביב, טל
 מועד אסיפה המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 30.7.2000, בשעה 3.45!׳, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳
 השלושה 2, בניםה 2, קומה בי, תל אביב, טלי

.6899666 

 פחי׳ 7011, ת״א 1346/1998
 שם החברה: פנקווסט בע״מ - בפירוק.

 מסי החברה: ח״פ 51-184017-5,
 מען משי־דה הרשום: רח׳ תובל 34, רמת גן.

 תאריך הגשת הבקשה: 9.9.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 30.12.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 23.7.2000,
• ה ש ו ל ש  בשעה 14.00, במשרדי הכונס הרשמי, דחי ה

 כניסה 2, קומה בי, תל אביב טל׳ 6899666.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 23.7.2000, בשעה 14.15, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳
 השלושה 2. כניסה 2, קימה בי, תל אביב, סל׳

.6899666 

 הודעות על הבדזות פשיטה רגל

 פר/12431
 שם החייב, תיאורו ומענו: גוריון בנימין, ת״! 2929123, רח׳

 טרומפלדור 9, חולון.
 בית המשפט המחודי: תל אביב, תיק פש׳יר 2106/1999.

 תאריך מתן צו כינוס: 19.5.1999,
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 21.5.2000.

 פר/12446
 שם ההייב, חיאורו ומענו: חבובה יוסף, ת״ז 55971774, רה׳

 ויעמן 21, גבעתיים.
 ביה המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש״ר 1355/1993.

 האריך מחן צו כינוס: 0.6.1999.
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 23.4.2000.

 הודעות על נותן עווי הפטר

 פר/646וו
יהל~  שם החייב, תיאורו ומענו: מלאך חיים, ת״ז 7492655, נ

 סופרמרקט, רה׳ ויצמן 38, גבעתיים.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ה״א 192/1995.

 תאריך מתן צו כינוס: 8.11.1995.
 סוג ההפטר: הפטר חלוט.

 תאריך צו ההפטר: 16.5.2000.

 פר/894וו
 שם החייבת, חיאורה ומענה: לשנר סובה, ת״ז 64455959,

 ניהלה חברה לכימיקלים, רה׳ הדרים 12, גן יבנה.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 543/1996.

 תאריך מתן צו כינוס: 3.3.1997.

 פח/6996. ת״א 2360/1999
 שם ההברה: שף הירק תעשיית מזון בע״מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: חי׳פ ו-84439ו-51.
 מען משרדה הרשום: רה׳ בר אילן י3, בני ברק.

 תאריך הגשת הבקשה: 3.6.1999.
 תאריך מתן צו פירוק: 21.12.1999.

 מועד אסיפה הנושים הראשונה ומקומה: ביום 26.7.2000,
 בשעה 13.30, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳ השלושה 2,

 כניסה 2, קומה בי, תל אביב, טל׳ 6899666.
 מיעד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 26.7.2000, בשעה 13.45, במשרדי הכונס הרשמי. רה׳
 השלושה 2, כניסה 2, קומה כ; תל אביב, טל׳

.6899666 

 פח/7002, ת״א 2427/1999
 שם החברה: איי טו זד טכנולוגי בע״מ - כפירוק.

 מס׳ החברה: ח״פ 165562-3- 51.
 מען משרדה הרשום: אזור התעשיה ברקן, כפר סבא.

 תאריך הגשה הבקשה: 27.6.1999.
 תאריך מתן צו פירוק: 15.12.1999.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 23.7.2000,
 בשעה 3.00 ו, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ השלושה 2,

 כניסה 2, קומה ב׳, תל אביב, טלי 6899666.
 מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה: ביום
 23.7.2000, בשעה 13.15, במשרדי הבונס הרשמי, רה׳
 השלושה 2, כניסה 2, קומה ב׳, תל אביב, טל׳

.6899666 

 פח/7008, ת״א 2737/1999
 שם ההברה: א. אבגל טכנולוגיה בע״מ - בפירוק.

 מס׳ ההברה: ח״פ 51-257750-3.
 תאריך הגשת הבקשה: 3.11.1999.
 תאריך מתן צו פירוק: 16.1.2000.

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום 25.7.2000,
 בשעה 14.00, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳ השלושה 2,

 כניסה 2, ק1מה בי, תל אביב טל׳ 6899666.
 מועד אסיפת המשתפים הראשונה ומקומה: ביום 25.7.2000,
 בשעה 14.15, במשרדי הכונס הרשמי, דחי השלושה 2,

 כניסה 2, קומה ב׳, תל אביב, טלי 6899666.

 פח/009ד, ת״א 1352/1998
 שם החברה: סירוקו מסחר והשקעות בע״מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח״פ 51-230933-7.
 מען משרדה הרשום: רח׳ ויצמן 42, כפר סבא.

 האריך הגשת הבקשה: 10.9.1998.
 תאריך מתן צו פירוק: 30.12.1999.

 מועד אסיפה הנושים הראשונה ומקומה: ביום 30.7.2000,
 בשעה 13.00, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳ השלושה 2,

 כניסה 2, קומה ב׳, חל אביב, טלי 6899666.
• הראשונה ומקומה: כיום  מועד אסיפת המשתחפי
 30.7.2000, בשעה 13.15, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳
 השלושה 2, כניסה 2, קומה ב׳, תל אביב, טל׳

.6899666 

 פח/7010, ת׳׳א 2656/1999
 שם החברה: ממתנים בע״מ - בפירוק.

 4056 ילקוט הפרסומים 4395, י״ח בסיון התש״ס, 21.6.2000



ב באב התש־ס (03.8.2000, ׳  היום והמקום לאסיפה ראשונה: י
 בשעה 11.00, במשרד הכונס הרשמי, רח־ חסן שוקרי 2,

 חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית

 המשפט המחוזי בחיפה: יום 1.3.2001, בשעה 9.30.

 פר/9855
 שם התייב, תיאורו ומענו: אליהו שמואל, ת״ז 70899141,

 סובן ביטוח, רה׳ עוזיהו המלך 12/7, חיפה.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 316/2000.

 תאריך הגשת הבקשה: י״א באייר התש״ס (16.5.2000).
 תאריך מחן צו כינוס: כ׳ באייר התשיס (25.5.2000).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י״ג באב התש־ס (14.8.2000),
 בשעה 10.30, במשרד הכונס הרשמי, רה׳ חסן שוקרי 2,

 חיפה.
או מחן צו הפטר בבית /  המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו

 המשפט המחוזי בחיפה: יום 7.1.2001, בשעה 9.00.

 פר/9854
 שם החייב, תיאורו ומענו: בורשטאיין צבי צביקה, ת־ז

 1661305, רופא, רה• האיזדרבת 1, נהריה.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 317/2000.

 תאריך הגשת הבקשה: י״א באייר התש־ס (16.5.2000).
 תאריך מתן צו כינוס: כ׳ באייר התש״ס (25.5.2000).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י־ג באב התש־ס (14.8.2000),
 בשעה 11.30, במשרד הכונס הרשמי, רת׳ חסן שוקדי 2,

 חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית

 המשפט המחוזי בחיפה: יום 31.12.2000. בשעה 12.30.

 פר/9855
 שם התייבת, תיאורה ומענה: בודשטאיין מילבה, ת״ז

 9399080, מוכרת, רח׳ האיזדרבה 1, נהריה.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש־ר 318/2000.

 תאריך הגשת הבקשה: ייא באייר התש״ס (16.5.2000).
 תאריך מתן צו כינוס: כ׳ באייר התש״ס (25.5.2000).

 היום והמקום לאכיפה ראשונה: י״ג כאב התש״ם (14.8.2000),
 בשעה 11.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ חסן שוקרי 2,

 חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית

 המשפט המחוזי בחיפה: יום 31.12.2000, בשעה 13.00.

 פר/9856
 שם החייב, תיאורו ומענו: דהן ישי, ת״ז 57179632, נהג, דרך

 הגנים, בוסתן הגליל.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 325/2000.

 תאריך הגשת הבקשה: י״א באייר התש״ס (23.5.2000).
 תאריך מתן צו כינוס: ב• באייר התש״ם (25.5.2000).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י״ד באב התש״ס (15.8.2000),
 בשעה 9.30, במשרד הכונס הרשמי, רח• חסן שוקרי 2,

 חיפה.
או מתן צו הפטר בבית /  המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו

 המשפט המחוזי בחיפה: יום 31.12.2000, בשעה 11.30.

 סוג ההפטר: הפטר מותנה.
 תאריך צו ההפטר: 15.5.2000.

 פר/1895ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: לשנר נעמן, ת״ז 51001634, ניהל

 חברה לכימיקלים, רח־ הדרים 12, גן יבנה.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 543/1996.

 תאריך מתן צו כינוס: 3.3.1997.
 סוג ההפטר: הפטר מותנה.

 תאריך צו ההפטר: 15.5.2000.

 הודעה על הכרזת פשיטת רגל ומתן עו הפטר
 פר/2326ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: בתר יגאל, ת־ז 56528979, רה־
 זלוטופולסקי 10/4, הל אביב.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, תיק פש־ר 1222/1998.
 תאריך מתן צו כינוס: 27.12.1998.

 תאריך מתן צו פשיטת רגל: 15.5.2000.
 תאריך מתן צו הפטר: 15.5.2000.

 ־עה על כוונה להבריז דיבידנד ראשון וסופי
 פח/5394, ת״א 1951/1989

 שם החברה: סוכנות הביטוח ״צמרת״ בע״מ - בפירוק.
 מס• החברה: 51-071383-7.

 המען: רה׳ אגרון 18, בפר סבא.
 שם המפרק ומענו: עו״ד שם טוב יוסף, מרח׳ מונטיפיורי 9,

 תל אביב.
 סוג דיבידנד: לכלל הנושים.

 אחוז דיבידנד: ^0סי לנושים בדין קדימה, וב־32% לנושים
 בדין רגיל.

 הודעה על ביטול עו כינוס
 פר/9ו1ו1

 שם החייב, תיאורו ומענו: נולדמן צבי, ח׳׳ז 41זז669, קבלן,
 רח׳ כ׳׳ז בניסן 5, פתח תקוה.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 1091/1989.
 תאריך מתן צו כינוס: 13.7.1989.

 סיבת הביטול: היעדר תועלת לנושים.
 תאריך הביטול: 999ו.29.12.

 ב!ז באייר התש׳יס (28 במאי 2000)

 יוסף זילביגר
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 הודעות על מתן עווי כינוס ואסיפות ראשונות
 פר/9852

 שם החייב, תיאורו ומענו: נסאר מאזן, ת״ז 55165302. עו״ד,
 רח׳ התבור 5, נצרת עילית.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 127/1999.
 תאריך הנשח הבקשה: י״ח בשבס התשנ״ט (4.2.1999).

 האריך מתן צו כינוס: י״ג באייר התש״ס (18.5.2000).

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש״ם, 21.6.2000 4037



 פר/8280
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: אבריל מאיר, ת״ז 6954218,
 מרח׳ שפירא חיים משה, 3/9, חולון; אבריל אני, ת־׳ז

 17036575, סמטת בוסמת 620 דירה 26, אילת.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת־א 489/1990.

 תאריך מתן צו כינוס: 15.11.1989.
 סוג ההפטר: הפטר על פי בקשת החייבים.

 תאריך עי ההפטר: י־ז באייר התש־ס (0סס22.5.2).

 י״ט באייר התש״ס (24 במאי 2000)

 לבנה בר עוז
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 הודעה על מתן עו הפטר
 פר/8800

 שם החייב, תיאורו ומענו: אבו שקארה זוהייר, ת־ז
 53800256, ח״ד 34, בפר מנ׳אר.

 'בית המשפט המחוזי: נצרת, ת־א 132/1992.
 תאריך מתן צו בינוס: 5.11.1992.

 סוג ההפטר: הפטר על פי בקשת החייב.
 תאריך צו ההפטר: ט״ז באייר התש־ס (21.5.2000).

 הודעה על הכרזת פשיטת רגל
 פר/9647

 שם החייב, תיאורו ומענו: נעים יגאל, תיז 28887024, ת״ד
 260, מושב אליפלט 122.

 בית המשפט המתוזי: נצרת, תיק פש״ר 375/1999.
 תאריך מתן צו כינוס: ה׳ בכסלו התשים (14.11.1999).

 תאריך מתן צו פשיטת רגל: כ׳ באייר התש״ס (25.5.2000).

 כ׳ באייר התשים (25 במאי 2000)

 לבנה בד עוז
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המיויזי בבאר שבע

 הודעות בדבר מתן עווי כינוס נכסים
 פר/6975, מס׳ 132/00

 שם החייב, חיאורו ומענו: אסרך משה, ת״ז 028435154,
 מובטל, רח׳ הדר 38/10, חולון.

 בית המשפט המתוזי: באר שבע, תיק פש״ר 6170/00.
 תאריך הגשת הבקשה: כיב בניסן התש״ס (27.4.2000).1

 בקשת חייב/נושה: בקשת החייב.
 תאריך צו כינוס נכסים: כ״ה בניסן התש׳׳ס (30.4.2000).

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ו׳ באב הרדש״ס
 (7.8.2000), בשעה 10.00, במשרדי הכונס הרשמי, בית

 נועם קומה 7, שדי שז״ר 33, באר שבע.
 מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושס רגל: ביום
 5.11.2000, בשעה 9.00, בבית המשפט המחוזי, באר

 שבע.

 פר/6983, מס׳ 37/00!
 שם החייב, תיאורו ומענו: קלישטיין מנחם־גלעד, ת״ז

 05863072-4, מורה, רה׳ קדש 14/5, אשדוד.

 פר/9857
 שם החייבת, תיאורה ומענה: דהן אורה, ת־ז 24800534,

 מזכירה, דרך הגנים, בוסתן הגליל.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 326/2000.

 האריך הגשת הבקשה: י־ח באייר התש״ס (23.5.2000).
 תאריך מתן צו כינוס: ב׳ באייר התש׳׳ס (25.5.2000).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י״ד באב התשים (15.8.2000),
 בשעה 9.30, במשרד הכונס הרשמי, רה׳ תסן שוקרי 2,

 חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית

 המשפט המחוזי בחיפה: יום 31.12.2000, בשעה 2.00ו.

 פר/9858
• ג׳ברא, ח״ז 52505583, י  שם החייב, תיאורו ומענו: דע

 אינסטלטור, אעבלין.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 303/2000.

 תאריך הגשת הבקשה: ב׳ באייר התשים (7.5.2000).
 תאריך מתן צו כינוס: כ״ד באייר התש׳׳ס (29.5.2000).

• והמקום לאסיפה ראשונה: י״ד באב התשים (15.8.2000), ו  הי
 בשעה 10.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ חסן שוקרי 2,

 חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית

 המשפט המחוזי בחיפה: יום 7.1.2001, בשעה 11.30.

 פר/9859
 שם התייב, תיאורו ומענו: זובידאת מחמוד, ת״ז 50789742,

 רה׳ אלזהור 35, בסמת טבעון.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש׳׳ר 315/2000.

 תאריך הגשת הבקשה: י״א באייר התשים (16.5.2000).
 תאריך מתן צו כינוס: כ׳־ד באייר התשים (29.5.2000).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י״ד באב התש־ס (15.8.2000),
 בשעה 11.30, במשרד הכונס הרשמי, רח• חסן שוקרי 2,

 חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בביה

 המשפט המחוזי בחיפה: יום 7.1.2001, בשעה 10.00.

 פר/9660
 שם החייב, תיאורו ומענו: שעבאן אחמד, ת״ז 23462732, נהג,

 ת ״ד 643, מגיד אל ברים.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 321/2000.

 תאריך הגשת הבקשה: ט״ז באייר התשים (21.5.2000).
 תאריך מתן צו כינוס: כיד באייר התשים (29.5.2000),

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ט״ו באב התשים (16.8.2000),
 בשעה 9.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ חסן שוקרי 2,

 חיפה.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית

 המשפט המחוזי בחיפה: יום 7.1.2001, בשעה 10.30.

 הודעות על מתן עווי הפטר
 פר/9075

 שפ החייב, תיאורו ומענו: פרג׳ האני, ת״ז ו5942924, בפר
 יניח.

 בית המשפט ״מח־־זי: היפה, ת״א 72/1993.
 תאריך מתן צי כינוס: 994ו.23.3.

 סוג ההפטר: הפטר על פי בקשת החייב.
 תאריך צו ההפטר: כיה באייר התש״ס (30.5.2000).

 4038 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בםיון התש׳׳ס, 21.6.2000



 תאריך מתן צו כינוס גכסים והכרזת פשיטת רגל: טי באב
 התשנ־ג (993ו.27.7).

 תאריך מתן צו הפטר: ט״ז באייר התש״ס (21.5.2000).

 הודעה בדבר הכרזת פשיטת רגל
 פר/6831, מם׳ 145/2000

 שם החייב, תיאורו ומענו: שי יצחק, ת׳יז 03492576-8, שכיר,
 רת׳ הורדים 18/8, קרית מלאכי.

 בית המשפט המחוזי: באר שבע, תיק פש׳׳ר 75/99ו9.
 תאריך הגשה הבקשה: ב׳ בחשון ההש״ס !12.10.1999).

 בקשת חייב/נושה: בקשת החייב.
 תאריך צו כינוס נכסים: ב׳ בחשון התש״ס (12.10.1999).

 תאריך צו פשיטת רגל: ט״ז באייר התש״ס (21.5.2000).

(zoao 29 במאי) ב״ד באייר התש״ס 

 שדשנה אנקור-שניר
 סגן הכונס הרשמי

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

 ל. שיין בע״מ
 (ח״פ 21995-8ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הזרעה בדבר אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, שאסיפה כללית
 אחרונה של חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.8.2000, בשעה
 8:30, במשרדו של המפרק, בדחי אחוזה 142, רעננה. לשם
 הגשת דר׳ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל

 הפירוק.

 חיים רבינוביץ, עו׳יד, מפרק

 ל.ב. דוידאי יעוץ ונהול בע׳׳מ
 (ח״פ 51-253839-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית היוצאת מן
 הכלל של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 25.5.2000, הוחלט
 פה אחד לפרק אח החברה מרצון על ידי החברים ולמנות
 את בנימין דוידאי, מרח׳ דניאל 9, תל אביב, למפרק

 החברה.

 כל נושי החברה מוזמנים להגיש את תביעותיהם
1 ימים מיום פרסום הודעה זו  בצירוף הוכחות בתוך 4

 למפרק לפי המען הג״ל.

 נושה או אדם אתר אשר יגיש את תביעתו לאחר
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 בנימין דוידאי, מפרק

 בית המשפט תמחוזי: באר שבע, תיק פש״ר 6181/00.
 תאריך הגשה הבקשה: ג׳ באייר התש״ס (8.5.2000).

 בקשת הייב/נושה: בקשת החייב.
 תאריך צו כינוס נכסים: ג׳ באייר התש״ס (8.5.2000).

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ט״ז באב התשי׳ס
 (17.8.2000), בשעה 10.00, במשרדי הכונס הרשמי, בית

 נועם קומה 7, שד׳ שז״ר 33, באר שבע.
 מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל: ביום
 5.11.2000, בשעה 10.00, בבית המשפט המחוזי, באר

 שבע.

 פר/6984, מס׳ 136/00
 שם החייב, תיאורו ומענו: נבו איציק, ת״ז 022982888, מפעיל

 מחשב, רח׳ קדש 14/5, אשדוד.
 בית המשפט המחוזי: באר שבע, תיק פש״ר 82/00ו6.

 תאריך הגשת הבקשה: ג׳ באייר התש״ם (8.5.2000).
 בקשת חייב/נושה: בקשת החייב.

 תאריך צו כינוס נכסים: ג׳ באייר התש׳׳ם (8.5.2000).
 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקזמה: ט׳׳ז באב התש־ס
 •^(17.8.2000), בשעה 10.00, במשרדי הכונס הרשמי, בית

ם קומה 7, שד׳ שז׳׳ר 33, באר שבע. ע ו נ ^ ₪ 
 מועד הדיון בבקשה התייב להכרזתו כפושט רגל: ביום

 5.11.2000, בשעה 10.00, בבית המשפט המחוזי, באר
 שבע.

 פר/6991, מסי 141/00
 שם החייבת, תיאורה ומענה: שמואל מלבה, ת״ז
 06363573-6, מובטלת, מושב בית שקמה 13, ד״נ חוף

 אשקלון 79105.
 בית המשפט המחוזי: באר שבע, תיק פש״ר 6190/2000.

 תאריך הגשת הבקשה: ו׳ באייר התש״ס (11.5.2000).
 בקשת חייב/נושה: בקשת החייבת.

 תאריך צו כינוס נכסים: ו׳ באייר התש״ם (11.5.2000).
 מועד האסיפה הראשונה ומקומה: ב׳ באב התש״ס
 (21.8.2000), בשעה 10.00, במשרדי הכונס הרשמי, שד׳

 שז״ר 33, בית נועם, באר שבע.
 מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל: ביום
 5.11.2000, בשעה 10.00, בביח המשפט המחוזי, באר

 שבע,

 הודעות בדבר עווי הפטר מהליכי פשיטת רגל
 ^^6255, מס׳ 143/00

 החייב, תיאורו ומענו: בורגר יורם, ת״ז 007017932, שביר,
ך הנשיאים 114/18, באר שבע. ר ד ^ * 

 בית המשפט המחוזי: באר שבע, תיק פש־ר 1329/92.
 תאריך מתן צו כינוס נכסים ומתן צו פשיטת רגל: ט״ז באלול

 התשנ״ב (14.9.1992).
 תאריך מתן צו הפטר: ט״ז באייר התש״ס (21.5.2000).

 פר/6475, פר/6476, מסי 47/00ז
 שמות החייבים. תיאורם !מענם: אסייג אברהם, ת״ז
 068145523, שביר: אסייג סימון, ת״ז 063585731, שבירה -

 רה׳ מצדה 13/5, באר שבע.
 בית המשפט המחוזי: באר שבע, תיקי פש״ר 1014/93, 93/

.1015 
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 המניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.8.2000, בשעה
 11:00, במשרד המפרק, שביט ירדן, ברח• הגליל, פסג• רקתי

 טבריה, לשם הגשת הדו״ח הסופי על ניהול הפירוק.

 שביט יידן, מפרק

 הודעות מאת בנק ישראל

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

,  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, החשי״ד-954וי
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י״ט באייר התש״ס

 (24 במאי 2000):

 בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
 י׳׳ט באייר התש״ם (24.5.2000) 13,290,970,445

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
 י״ב באייר התש״ס (17.5.2000) 375,149,693^^

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 84,179,252-

 ד. הנכסים במטבע חוץ 13,290,970,443

 י״ט באייר התש״ם (24 במאי 2000)
 אבבד הלוי

 משנה למנהל מחלקת המטבע

 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

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

,  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954י
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנבםים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ״ו באייר התש״ס

 (31 במאי 2000):

 בשקלים חדשים

# ם ו י  א. סך כל המטבע במחזור ב
 כ״ו באייר התש ״ס (31.5.2000) 8,254,824

 ב. םך כל המטבע במחזור .ביום
 י״ט באייר התש׳יס (24.5.2000) 13,290,970,443

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 87,284,381

 ד. הנכסים במטבע חוץ 13,378,254,824

 ב״ז באייר התש״ס (1 ביוני 2000)
 אבנר הלוי

 משנה למנהל מחלקת המטבע

 אחים ארוסי בע״מ
 (ח׳יפ 51-097321-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרע1ן ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה, על פי סעיף 321(א) לפקודת
 החברוח [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית
ץ של החברה הנ~ל, שנחבנסה ביום 14.5.2000,  שלא מן המנ
 לאחר שבל בעלי המניות ויתרו על העורך במתן הודעה
 מלאה מראש של 21 ימים, קיבלה החברה החלטה מיוחדת
 בדבר פירוקה מרעון על פי סעיף 319(2) לפקודה ומינויו של

 משה ארוסי, ח׳׳ז 003687159, למפרק ההברה.

 משה ארוסי, מפרק

 ם״ה ההשי״ד, עמי 192.

 .י מקעוע - מוקד תיקונים בע״מ
 (ח״פ 51-206182-1)

 הודעה על פירוק החברה מרצון
 נמסרח בזה הודעה בי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל
 של בעלי המניות של החברה הנ׳יל, שהתכנסה ביום
 18.5.2000, נחקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון,
 ולמנות אח עו״ד דניאל עלנר, ממשרדו של עו״ד חיים

 אפרימה, רח׳ מזא״ה 56, תל אביב 65789, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למפרק לפי המען הנ״ל.

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

 רתמ קמר, עו״ד

 ש.ש. מזכרות קודש נהר הירדן בע״מ

 (ח׳׳פ 51-285925-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של בעלי
 המניוח של החברה הנ״ל תהכנס ביום 4.8.2000, בשעה
 10:00, במשרד המפרק, שביט ירדן, ברח׳ הגליל, פסג׳ רקתי

 טבריה, לשם הגשת הדר׳ח הסופי על ניהול הפירוק.

 שביט ירדן, מפרק

 י.ש. מזכרות קודש נהר הירדן בע״מ
 (ת״פ 51-281131-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 נמסרה בזה הודעה, לפי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של בעלי

 ילקוט הפרסומים 4895, י״ח בסיון התש״ם, 21.6.2000
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