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 עמוד
 הודעה בדבר בחירת סגן ממלא מקום ראש.

 המועצה המקומית בועיינה נוג׳ידאת 1169
 הודעה בדבר חדילה ובחירה של סגן ממלא מקום

 ובחירת סגן ראש המועצה המקומית גני תקוה ... 1170
 הודעה בדבר חדילה ובחירת סגן ממלא מקום ראש

 המועצה המקומית עילבון 1170

 הודעה בדבר חדילה ובחירה של ראש המועצה
 המקומית עין מאהל וטגן ממלא מקומו 1170

 הודעה בדבר חדילה ובחירה של סגן ראש המועצה

 המקומית עראבה 1170

 הודעה על הגשת תלונה על יבוא בהיצף 1171

 הודעה בדבר פקיעתו של היתר מוקדם לפי חוק

 הנפט 1171

 הודעות בדבר פקיעה של זבות נפט 1171

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

 לא צמוד הניתן לציבור 1171

 אכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 1171

 תיקון טעות (זכות מטפחים) 1172

 הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה 1172

 הודעה על בקשה לתיקון שטת וגבולות לפי
 חוק המקרקעין 1172

 הודעה בדבר הצגת לוח זכויות לפי פקודת הסדר

 זכויות במקרקעין 1172

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 1173

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 1178

 הודעות בתי הדין הרבניים 1189

 הודעות מאת הציבור 1194 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 1192

 עמוד
 הודעה על מינוי חברים לועדת השמות הממשלתית... 1164
 הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה 1164
 הודעה על מינוי מנהל הרשות למלחמה בסמים 1164

 הודעה על מינוי חברים למועצת הרשות
 למלחמה בסמים 1164

 מינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות
 (הגנת ילדים) 1164
 מינוי חברה לבית הדין לחוזים אחידים 1164

 הודעות על מתן הכרה לעמותות לאימוץ בין־ארצי
 לפי חוק אימוץ ילדים 1164
 מינוי פקידי גביה לפי פקודת המסים (גביה) 1165

 תיקון מבחנים למתן תמיכות של המשרד לביטחון
 הפנים למוסדות ציבור : 1165
 הסמכה לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר 1165
דעה על מינוי לועדות פסיכיאטריות מחוזיות 1165 ו  ^^^ג

ה על מינוי חברים לועדות פסיכיאטריות ע ד ו ז ^ ^ 
 מחוזיות לילדים ולנוער 1166
 הרשאה לפי חוק הטיס 1166
 הודעה בדבר ביטול התליית הליך בחירת רב עיר 1167

 הודעה בדבר מינוי נציג משרד התיירות וממלא
 מקום במינהלת מרכז ההשקעות 1167
 הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי 1167
 הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון 1167

 הסמכה לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) ולפי
 פקודת הרוקחים 1168

 הודעה בדבר חדילה ובחירה של סגן ממלא מקום
 ובחירת סגן ראש המועצה המקומית יהוד 1169
 הודעה בדבר בחירה של סגן ראש עיריית אילת 1169

 הודעה בדבר חדילה ובחירה של סגני ראש
 עיריית שפרעם 1169



 הממשלה, את הרשומים מטה לחברים במועצת הרשות
 למלחמה בסמים2:

 ירדנה פנטה - נציגת ציבור
 אתי כהנא - נציגת שר המשפטים

 מירב שביב - נציגת שר האוצר
 חגית חובב - נציגת שר הבינוי והשיכון

 אל״מ מיקי בראל - נציג שר הביטחון.
 ט״ו בטבת התשס״ב (0ג בדצמבר 2001)

) אריאל שרון 3 ־ 2 ו 2 מ 7 ח ) 

 ראש הממשלה
 י״פ התשם״א, עמי 2062.

 מינוי חוקרי ילדים
 לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955
 בתוקף סמכותי לפי סעיף ג לחוק לתיקון דיני הראיות
 (הגנת ילדים), התשט״ו-1955', ולאחר התייעצות עם הועדה

 שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את הרשומים מ׳
 לחוקרי ילדים:

 דניאל הורש, ת״ז 033211335
 אורית כהן, ת״ז 034077305

 מיכל ברייטמן, ת״ז 022418313
 י״ז בטבת התשס״ב (ו בינואר 2002)

) מאיר שטרית ג ־ 4 0 מ י ח ) 

 שר המשפטים
 ם״ח התשט״ו, עמי 96; התש״ס, עמי 30.

 מינוי חברה לבית הדין לחוזים אחידים
 לפי חוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982 ולפי חוק

 בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ד< לחוק החוזים האחידים,
 החשמ״ג-1982', וסעיף 5(א) לחוק בתי דין מינהליים,
 התשנ״ב-992ו2, אני ממנה את עו״ד יהודית ארבל לחברה,

 נציגת ארגון צרכנים, בבית הדין לחוזים אחידים.
 תוקף המינוי לשלוש שנים.

 י״ז בטבת התשם״ב (1 בינואר 2002)
 (חמ 3-1686)

 מאיר שטרית
 שר המשפטים

 סייח התשמ״ג, עמי 8.
 2 סייח התשנ״ב, עמי 90.

 הודעה על מתן הברה לעמותה לאימוץ
ךארצי  בי

 לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-981ו
 בהתאם לסעיף 28כב לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א-
 1981' (להלן - החוק), אני מודיע כי הוארכה ההכרה לפי
 סעיף 28ג לחוק, לעמותת ״טף - עמותה לאימוץ ילדים״
 (מספר רישום 58-031760-0), המוכרת לפעול באימוץ בין־

 ארצי במדינת אוקראינה2.

 הודעה על מינוי חברים לועדת השמות
 הממשלתית

 מודיעים בזה בי הממשלה מינתה את האנשים
 ששמותיהם מנויים להלן לחברים בועדת השמות

 הממשלתיח:

 זאב ספריאי, במקום צבי אילן'
 עמירם גונן, במקום דוד שרון'

 ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר ו200)

' גדעון סער 3 ־ ־ י 1 0 מ 4 ח ) 

 מזכיר הממשלה
 ״פ התשמ״ט, עמי 362.

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951

 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה,
 התשי״א-ו95ו' (להלן - החוק), כי הממשלה החליטה
 להרשות את מנהל המכון הגאולוגי (להלן - המכון) או סגן
 מנהל המכון או מנהל יחידת הבנא״ם במכון, יחד עם חשב
 משרד התשתיות הלאומיות או סגנו, לייצג את הממשלה
 בכל עסקה מן העסקאות, שמדובר בהן בסעיפים 4 ו־5 לחוק,
 הקשורות בפעילות המכון, למעט עסקאות במקרקעין
 ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות
 אלה ובלבד שסכום כל עסקה, שתיחתם על ידי מנהל המכון
 או סגנו לא תעלה על 1 מיליון שקלים חדשים ושסכום בל
 עסקה, שתיחתם על ידי מנהל יחידת בנא״ם במכון 'לא

 תעלה על 10,000 שקלים חדשים.

 גדעון סער
 מזכיר הממשלה

 ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-9)

 סייח החשי״א, עמי 52.

 הודעה על מינוי מנהל הרשות למלחמה בסמים
 לפי חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ״ח-988ו

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק
 הרשות למלחמה בסמים, התשמ״ח-988ו' (להלן - החוק),
 ול»חר התייעצות עם מועצת הרשות למלחמה בסמים,
 ובאישור הממשלה, מיניתי את חיים מםי־נג לתפקיד מנהל

 הרשות למלחמה בסמים.

 ט׳ו בטבת התשם״ב (30 בדצמבר 2001)
" אריאל שרון ־ 2 י 2 מ 7 ח ) 

 ראש הממשלה
 סייח החשמ״ח, עמי 90.

 הודעה על מינוי חברים למועצת הרשות
 למלחמה בסמים

 לפי חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ״ח-1988

 אני מודיע כי בתוקף סמבוחי לפי סעיף 6 לחוק הרשות
 למלחמה בסמים, התשמ״ח-988ז', מיניתי, באישור

 סייח התשמ״א, עמי 293; התשנ״ו, עמי 378.
 סייח התשמ״ח, עמי 90. י״פ התש״ס, עמי 2641.
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 ו. בסעיף 5 למבחנים, פסקה (3) - תימחק:

 2. בסעיף 6 למבחנים -

 (1) במקום ״למטרה האמורה בסעיף 5(2) - 35%״ יבוא
 ״למטרה האמורה בסעיף 5(2) - 45%״;

 (2) המילים ״למטרה האמורה בסעיף 5(3) - 200/0״ -
 יימחקו:

 (3) במקום ״למטרה האמורה בסעיף 5(5) - 10%״ יבוא
 ״למטרה האמורה בסעיף 5(5) - 15%״:

 (4) במקום ״למטרה האמורה בסעיף 5(7) - 5%״ יבוא
 ״למטרה האמורה בסעיף 5(7) - 0%ו״.

 3. בסעיף 7 למבחנים, בטבלה, בטור ״מטרות״, בפרט 3,
 במקום ״בסעיף 5(3) ו־(4)״ יבוא ״בסעיף 5(4)״.

 4. בסעיף 8(2), במקום ״בסעיף 5(2), (3) ו ־(4)״ יבוא ״בסעיף
 5(2) ו־(4)".

 י״ט בכסלו התשס״ב (4 בדצמבר 2001)

 עוזי לנדאו
 השר לביטחון הפנים

 (חמ 3-1888)

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

 בחוקף סמבוחי לפי סעיף 12(א) לחוק שחרור על תנאי
 ממאסר, התשס״א- 2001', אני מסמיך את החטיבה
 לפםיכיאטריה משפטית במרכז הרפואי לבריאות הנפש באר

 יעקב (מב׳׳ן) לתת חוות דעת כאמור בסעיף האמור.

 נסים דהן
 שר הבריאות

 י״ז בטבת התשס״ב (ו בינואר 2002)
 (חמ 3-3143)

 סייח התשס״א, עמי 410.

 הודעה על מינוי לועדות פסיכיאטריות מחוזיות
 לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א- 1991

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק טיפול
 בחולי נפש, התשנ״א-991וי, מיניתי בתקופה שבין כ״ו באדר
 התשס״א (ו2 במרס 2001) לבין י״ח בכסלו התשם״ב
 (3 בדצמבר 2001) לחברים בועדות פסיכיאטריות מחוזיות
 שמתוכם ייקבעו מותבי הועדות את אנשים כמפורט להלן:

 במחוז הדרום:

 ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:

 עו״ד עפרה לוי, ת״ז 024001166

 עו״ד אליזבט אברהם, ת״ז 14598624

 ברשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

 דייר יולי ברםודסקי, ת״ז 306886722
 דייר קטרינה פורולוב, ת״ז 304365992

 תוקף הכרה זו עד יום ב״א בתמוז התשס״ב (ו ביולי
.(2002 

 י״ח בטבת התשם״ב (2 בינואר 2002)
 (חמ 3-2820)

 מאיד שטרית
 שר המשפטים

 הודעה על מתן הברה לעמותות לאימוץ
ךארצי  בי

 לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-1981

 בהתאם לסעיף 28כב לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א-
 1981' (להלן - התוק), אני מודיע כי ניתנה הכרה לפי סעיף
 28ג לחוק, לעמותת ״הומניקט״ (מספר רישום 58-031977-0),

 המוכרת לפעול באימוץ ביךארצי במדינת גואטמלה.

 תוקף הכרה זו עד יום י״ג באלול התשס״ב (21 באוגוסט
.(2002 

 י״ח בטבת התשס״ב (2 בינואר 2002)

 מאיר שטרית
 שר המשפטים

 (חמ 3-2820)

 סייח התשמ״א, עמי 293; התשנ״ו, עמי 378.

 מינוי פקידי גביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה),
 אני ממנה את נושאי המשרות: מנהל המחלקה לחניה
 ואכיפה, מנהל יחידת הפניות במחלקה לחניה ואכיפה
 ומנהל יחידת האכיפה במחלקה לחניה ואכיפה בעיריית
 תל־אביב-יפו, לפקידי גביה לענין גבייתם, לפי סעיף 70
 לחוק העונשין, התשל״ז-21977, של קנסות שהוטלו בשל
 עבירות לפי חוק עזר לתל־אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו),
 התשמ״ד-983וג, שהן עבירות של ברירח משפט באמור
 בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
 התשמ״ב-1982", וקנסות שפסק בית משפט לענינים מקומיים

 לטובת העיריה האמורה.
 ב׳ בטבת התשס״ב (17 בדצמבר 2001)

) סילבן שלום 3 ־ ־ 1 מ 8 ח ) 

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

 2 ם״ח התשל״ז, עמי 226.

 5 ק״ת-חש״ם, התשמ״ד, עמ׳ 4ו1; התשנ״ב, עמי 527.

 4 סייח התשמ״ב, עמ׳ 43.

 תיקון מבחנים למתן תמיכות של המשרד
 לביטחון הפנים למוסדות ציבור

 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

 בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
 התשמ״ה-985ו', ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
 מתפרסם בזה תיקון למבחנים למתן תמיכות של המשרד

 לביטחון הפנים למוסדות ציבור2 (להלן - המבחנים):

 סייח התשנ״א, עמי 58; התשנ״ה, עמי 319.
 י״פ התשנ״א, עמי 3612; התשם״א, עמי 1446.

 סייח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״ב, עמי 34.
 י״פ התשס״א, עמי 1840.
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 במחוזות תל אביב והמרכז: במחוזות תל אביב והמרכז:

 ברשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפםיכיאטריה של
 הילד והמתבגר:

 דייר חיה פלור, ת״ז 068786904
 דייר רחל בלומגזון, ח״ז 051211230

 ברשימת הפסיכולוגים בעלי תואר מומחה בפסיכולוגיה
 קלינית שערכה מועצת הפסיכולוגים:

 דייר מאיה לרמן, ת״ז 001422690

 במחוז הדרום:

 ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:

 עו״ד עפרה לוי, ת״ז 024001166
 עו״ד אליזבט אברהם, ת״ז 14598624

 במחוזות חיפה והצפון:

 ברשימת הפסיכולוגים בעלי תואר מומחה בפסיכולוגיה
 קלינית שערכה מועצת הפסיכולוגים:

 רבקה צמת־מבטח, ת״ז 01179829

 ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות
 לילדים ולנוער2, תתוקן לפי זה.

 ב׳ בטבת התשס״ב (17 בדצמבר 2001)
 נסים דהן (חמ 3-230)

 שר הבריאות

 הרשאה
 לפי חוק הטיס, 1927

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק הטיס, 1927' (להלן
- החוק), אני מרשה את אריה בן ארי, מנהל מינהל
 התעופה (בפועל) במשרד התחבורה, להשתמש בסמכותי לפי
 סעיף 27(1) לחוק, לפטור מחובת רישיון לפיקוח על תנועה
 אווירית שלפי סעיף 1 בתוספת ה׳ לחוק ותקנות הטיס
 (רישיונות לעובדי טיס), התשמ״א- 21981, את המפקחים על
 תנועה׳ אווירית במערכת הביטחון ששמותיהם מפורטים

 להלן:

 השם מס׳ זהות מגדל

 שגיא גליקסמן 060633674 רמת דוד
 גיתי זך 046225207 חצרים
 רועי חמצני 046232971 חצרים

 יואב פלד 041861220 קדם (שדה תימן)
 שי פינצבסקי 043191246 קדם (שדה תימן)

 הילה מורד 060126885 תל נוף
 לימור נווה 043422336 עובדה

 דורון עתיק 052963493 שדה דב

 אפרים סנה
 שר התחבורה

 תוקף הרשאה זו לחודשיים.

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-2285)

 ברשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
 ההסתדרות הרפואית:

 דייר אליעזר בן נתן, ת״ז 063861215

 דייר פנינה אברמוביץ־שניידר, ת״ז 052168986

 ברשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

 דייר מרים עשהאל־אמיר, ת״ז 69522555

 פרופ׳ רוברטו מסטר, ת״ז 012436259

 במחוז ירושלים:
 ברשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה

 ההסתדרות הרפואית:
 דייר משה איזק, ת״ז 368513-8

 ברשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

 דייר שמעון יצחקי, ת״ז 005547195
 דייר ולדיסלב פיינשטיין, ת״ז 303626998

 דייר דוד ולד, ת״ז 007383912
 דייר שולמית מילמן, ת״ז 304137623

 דייר אינסה פוליאקוב, ת״ז 30953464
 דייר יעקב שוורצמן, ת״ז 014344790

 דייר מרק ליברמן, ת״ז 304474513

 במחוזות חיפה והצפון:

 ברשימת הפסיכיאטרים בשירות המרינה:

 דייר בוריס ראוכברגר, ת״ז 304130115
 דייר קנול גבריאלה, ת״ז 303925374

 דייר נתן כספי, ת״ז 056556822
 דייר יעל רטנר, ת״ז 307429233

 דייר יעקב נחמקין, ת״ז 304632052
 ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות2,

 תתוקן לפי זה.

 ב׳ בטבת התשס״ב (17 בדצמבר ו200)
 נסים דהן (חמ 3-230)

 שר הבריאות

 הודעה על מינוי חברים לועדות פסיכיאטריות
 מחוזיות לילדים ולנוער

 לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991

 אני מודיע בי בתוקף סמכוחי לפי סעיף 24א לחוק
 טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991', מיניתי בתקופה שבין
 ח׳ באדר התשם״א (21 במרס 2001) לבין ח׳ בכסלו התשס״ב
 (3 בדצמבר 2001) לחברים בועדות הפסיכיאטריות המחוזיות
 לילדים ולנוער שמתוכם ייקבעו מותבי הועדות את האנשים

 כמפורט להלן:

 חוקי א״י, כרך ג׳, עמי 2551: ם״ח התש״י, עמי 73.
 ק״ת התשמ״א, עמי 510.

 סייח התשנ״א, עמי 58; התשנ״ה, עמי 319.
 י״פ התשנ״ו, עמי 597; התשם״א, עמי 1446.
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 הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון
 לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-976ו

 בהתאם לתקנה ו3(א) לתקנות הנוטריונים, התשל״ז-
 1977', נמסרת בזה הודעה בי ועדת הרישיונות לפי חוק
 הנוטריונים, התשל״ו-21976 (להלן - החוק), דנה בישיבתה
 מיום גי, י״ז בטבת התשס״ב (1 בינואר 2002) בבקשות עורבי
 הדין המפורטים להלן, ומצאה כי נתמלאו כמבקשים,

 לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2(א) לחוק:

 מועד הגשת
 שם המבקש ומען משרדו הבקשה

 יצהר הם, רה׳ ויצמן 42, כפר סבא 44247 6.9.2001
 מרדכי אסיף, רח׳ לינקולן 19, תל אביב 67134 10.10.2001
 יוסף חשובה, רח׳ םמילנסקי 1, נתניה 42431 10.9.2001

 נביל מטר, רח־ אחד העם 15, חיפה 31463 26.11.2001
 אילון ירדן, רח׳ גיבורי ישראל 10, נתניה 42504 10.10.2001
 עודד הכהן, רח׳ הרב קוק 8, בית אשדר, 27.11.2001

 ירושלים
 וקים וקים, שד׳ הגעתון ו, נהריה 22446 22.11.2001
 ופא חדאד־מוקלשי, בנין אלארז, רח׳ ראשי, 4.11.2001

 נצרת
 נורית שורק־איל, רח׳ ברוש 13, רעות 71908 26.8.2001

 שמעון מסטיי, עזרת ישראל 9, פינת יפו 60, 28.10.2001
 ירושלים

 גלעד שילה, רח׳ לכיש 147, שהם 18.12.2001
 אירים טרבטינגוט, רח׳ חובבי ציון ,10 18.12.2001

 פתח תקוה 49362
 אילנה עניה חסון, רח׳ ברקוביץ 8, פתח תקוה 15.7.2001
 מרדכי נבון, רח׳ חטיבה תשע 4, עפולה 16.7.2001

 יצחק שרף, שד׳ מוריה 1, חיפה 34571 18.10.2001
 רוני גולן, רח׳ היצירה 19, רמת גן 52521 26.12.2001
 יחיאל (הרווי) ווינברג, רח׳ נחמני 53ב, תל אביב 12.11.2001
 שלמה הנדל, רח׳ החשמונאים ,90 18.12.2001

 תל אביב 61201
 דינה קורן־פריימן, ו־ח׳ שמואל הנציב 24, נתניה 11.9.2001

 גדעון אפשטיין, בית פורמן, דרך בר יהודה 63, 12.11.2001
 נשר

 ראובן פארן, רח׳ משכית 27, הרצליה פיתוח 22.11.2001
 רוני אקלר, דרך פתח תקוה 154, תל אביב 26.12.2001
 מרסל קורן, רח׳ בית הדפוס 12, גבעת שאול, 11.11.2001

 ירושלים
 דורון לצר, מרכז אומגה, חיפה 31905 25.10.2001
 יעקב בלטר, רח׳ קפלן 8, תל אביב 64734 20.12.2001
 בוסתנאי כרמי, ביבר יצחק רבין 10, תל אביב 18.10.2001
 יצחק ליזר, רח׳ דיזנגוף 33, נתניה 42270 26.6.2001
 רונית עגבר־שויף, שד׳ מוריה 1, חיפה 34571 11.9.2001

 מרדכי שלו, רח׳ הלסינקי 16, תל אביב 62996 25.12.2001
 יהודית אשד, רח׳ בנימיני 2, רמת השרון 47205 20.12.2001
 יורם קדרון, דרך נמיר 5, תל אביב 64929 11.11.2001
 אורלי פיינשטיין, רה׳ הארבעה 21, תל אביב 28.10.2001

 הודעה בדבר ביטול התליית הליך בחירת
 רב עיר

 לפי תקנות בחירות רבני עיר, התשל״ה-1974

 בהתאם לתקנה 4(ג) לתקנות בחירות רבני עיר,
 התשל״ה-1974', אני מודיע על ביטול התליית הליך בחירת

 רב עיר בבית שאן.

 י״ח בכסלו התשם״ב (3 בדצמבר 2001)

) אשר אוחנה ג " ־ 4 מ 4 ח ) 

 השר לעניני דתות
 ק״ת התשל״ה, עמי 532; התש״ם, עמי 822.

 הודעה בדבר מינוי נציג משרד התיירות
 וממלא מקום במעהלת מרכז ההשקעות

 לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(אץ5) לחוק
 לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959', מיניתי את אבישי בר
 אושר, ת״ז 056345721, לנציג משרד התיירות במינהלת מרכז

 ההשקעות, ואת הרי אדל, ת״ז 015318652, לממלא מקום.

 מינויה של רינת אפרת לנציגת משרד התיירות
 במינהלת מרכז ההשקעות2 - בטל.

 בנימין אלון
 שר התיירות

 ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-506)

 ס״ח התשי״ט, עמי 234.
 י״פ התש׳יס, עמי 745.

 הסמכה
 לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי
 [נוסח משולב], התשמ״ב-1982' (להלן - החוק), אני מסמיך
 כל אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור
 הזמנה לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנם לפי צו
 סדר הדין הפלילי (עבירות קנם - תנאים תברואיים בתחנות
 דלק), התשס״א-ו2200, וכן למסור הודעת תשלום קנם לפי
 סעיף 228(ב) לחוק למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה
 של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט -

 תנאים תברואיים בתחנות דלק), התשם״א-ו2200:

 השם מם׳ זהות

058294570 
023948292 
058362260 

 חיים אלבז
 ברק אלפי
 איל מילס

 הסמכה זו תעמוד בתוקפה של בל עוד המוסמכים
 משמשים בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)

) צחי הנגבי 5 ־ 1 0 מ 4 ח ) 

 השר לאיכות הסביבה
 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1724.
 ם״ח התשל״ו, עמי 196.

 סייח התשמ״ב, עמי 43.
 ק״ת התשס״א, עמי 780.
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 הסמבה
 לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],

 התשמ׳׳ג-1983 ולפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש],
 החשמ״א-1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת בריאות הציבור
 (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג-נ98ו' (להלן - הפקודה), ולפי
 .סעיף 46 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-ו2198
 (להלן - הסעיף), אני מסמיך את עובדי משרד החקלאות
 ופיתוח הכפר ששמותיהם מפורטים להלן למפקחים לענין

 הפקודה ולענין הסעיף, למעט פיקוח בבתי מרקחת:

 מועד הגשת
 שם המבקש ומען משרדו הבקשה

 השם מם׳ זהות
 סמי אבו חלה 059486373
 מיכאל אביגדור 025095118
 אופיר חנן 010354975
 ארז אייזנברג 024443103
 רונן איכר 022575971
 ליאור אלדן 031745854
 עטרה אלון 054950456
 שלמה אלקיים 057803967
 מנחם אלקין 010124550
 חליל אלקרנאווי 055762314
 עפיף אלקרנאווי 023296197
 שבתאי ארגוב 024012700
 איתן בן בסט 007298813
 אליהו בן לולו 02417722

 אבי בן שושן 059661652
 אריק בניםטי 026840785
 נפתלי בנקין 062006218
 רון בסט 024541286

 קובי בראל 29456605
 אברהם ברוך 069088003
 מיכאל גבאי 025630351
 סולטאן גריפת 027523653
 נפתלי דדון 059019075
 ארז דוידםון 069541449
 יפתח הירש 024143380
 גדי הספל 006085435
 ברוך הר זהב 057347940
 יעקב הרוש 02356554

 אלון זהבי 024542789
 עופר זהבי 023919814
 מרדכי זעירא 029578481
 ניר חבר 024852733
 בשיר חטום 056881071
 חמודלי חמוד 056969546
 אריק טויל 050452374
 חנוך יחיא 057726465
 יצחק יעקב 045730934
 יניב יפת 025412818
 אשר יצהרי 054769575
 כוכבה ישי 059277905
 מיכאל כהן 022810279
 זאב כהנא 02429525

 דוד כהנא, רח׳ החלוץ 31, חיפה 33113 2.12.2001
 מרים סברדלוב־ארמון, רח׳ •הרב קוק 86, מעלות 10.10.2001
 ראובן הרן, רח׳ בן יהודה 74, תל אביב 63433 10.10.2001
 יהודה בן־רובין, רח׳ בורובוב 6, רעננה 43433 4.11.2001

 מיכאל דותן, רח׳ רוטשילד 60, כפר סבא 44201 13.12.2001
 דוד קירשנבום, רח׳ שמואל הנגיד 6, ירושלים 18.12.2001
 יצחק שויגר, רה׳ המגינים 14, הרצליה 46686 20.11.2001
 אלי םערון, רח׳ ז׳בוטינםקי 155, רמת גן 52575 25.12.2001
 עמאד סעד, ת״ד 256, בית ג׳אן 24990 29.7.2001
 עפר פלס, רח׳ מקוה ישראל 8, תל אביב 65114 24.6.2001
 משה קורמן, רח׳ רויז יוסף 16, ראשון לציון 23.9.2001

 גילי פרידמן, רח׳ הרב טולדנו ,14 27.12.2001
 תל אביב 62334

 דומיניק בלעיש, רח׳ רמב״ם 26/23, רעננה 43602 2.7.2001
 יוספה בלקין, רח׳ טשרניחובסקי 16, כפר סבא 16.9.2001
 דורון בן־ארצי, רח׳ דבוטינסקי 35, רמת גן 52511 8.11.2001
 אליהו בן־ישראל, רח׳ בצלאל 28, רמת גן 52521 24.7.2001

 רמי ברנס, דחי הנוטע 3, נתניה 42300 18.12.2001
 אלי אלדד, רח׳ ז׳בוטינסקי 5, מרכז גירון, רעננה 16.12.2001

 ליליה אומנסקי, רח׳ דבוטינסקי 39, ראשון לציון 18.11.2001־
 פואד סולטאני, ת״ד 4355, מול בנק הפועלים, 29.11.2001

 טירה
 ויקטור מנםור, רח׳ לוחמי הגיטאות 12, נהריה

 צפריר פז, רח׳ חיים עוזר 32, פתח תקוה 49361
 יצחק פרידמן, רח׳ זיבוטינסקי 33, רמת גן

 מאזן עוקל, רח׳ גיבור 1, ת״ד 212, שפרעם 20200 27.11.2001
 ערן ניב, רח׳ לה־גרדיה 58, ת׳׳ד 9133, תל אביב 11.12.2001
 רון כהן, רח׳ מעברות 6, חיפה 34461 14.11.2001
 .•זאב קורמן, שד׳ רוטשילד 49, תל אביב 65784 20.8.2001

 אלה מז׳נסקי, רח׳ שנקר 53/8, חולון 58331
 סטלה בלפר, דרך הים 13, חיפה

 חלים מיחול, רח׳ ויצמן 47, נהריה 22402
 עדאל שהאב, פאולוס השישי, בנין תנובה, נצרת 2.7.2001
 דיאב עדוי, רח׳ פאולוס השישי ליד המעיין, 4.8.2001

 נצרת
 קלמן קרני, רח׳ אבן גבירול 55, תל אביב 64361 27.6.2001

 יפתח עניא, רח׳ לינקולן 19, תל אביב 67134 10.10.2001
 יוסף בן־בנימין, מרכז מסחרי חדש, יקנעם עילית 11.12.2001

 כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו
 מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון במפורט
 בחוק, רשאי להגיש לועדת הרישיונות, בתוך שלושים ימים
 מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני
 עותקים לפי מען הועדה: משרד המשפטים, רח׳ צלאח

 א-דין 29, ירושלים 91000.

 י״ח בטבת התשס״ב (2 בינואר 2002)
 (חמ 3-303)

15.7.2001 
27.12.2001 

16.9.2001 

2.5.2001 
16.7.2001 
26.8.2001 

 אהרן אברמוביץ
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 יושב ראש ועדת הרישיונות
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 750.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.
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 הודעה בדבר בחידה של סגן ראש
 עיריית אילת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל״ה-1975

 בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות
 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-
, נמסרת בזה הודעה כי  1975' (להלן - החוק), שהואצלה לי2
 בישיבת מועצת עיריית אילת מיום בייט בחשון התשס״ב (15
 בנובמבר 2001), נבחר יפתח מזרחי3 לכהונת סגן ראש

 העיריה לפי סעיף 15 לחוק.

 י״א בטבת התשס״ב (26 בדצמבר 2001)

) מרדכי מרדכי 3 ־ 7 4 מ 3 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 סייח התשל״ה, עמי 211.
 י״פ התשל״ט, עמי 982.

 י״פ התשנ״ט, עמי 1113.

 הודעה בדבר חדילה ובחירה של סגני ראש
 עיריית שפרעם

 לפי תוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל״ה-1975

 בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות
 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-
, נמסרת בזה הודעה  1975י (להלן - החוק), שהואצלה לי2

 כי -
 (1) בישיבת מועצת עיריית שפרעם מיום י״ג באלול
 התש״ס (13 בספטמבר 2000), חדלו חאתם עטאללה
 חסון3 ומוחמד עלי זיוד3 מכהונת סגני ראש עיריה לפי

 סעיף 25(4) לחוק;

 (2) בישיבת מועצת העיריה מיום כ״ז בתמוז התשס״א (18
 ביולי 2001) נבחר פרג׳ ח׳ניפם" לכהונת סגן ראש

 העיריה לפי סעיף 15 לחוק.

 י״א בטבת התשם״ב (26 בדצמבר 2001).

) מרדכי מרדכי 3 ~ 7 4 מ 3 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 י סייח התשל״ה, עמי 211.
 2 י״פ התשל״ט, עמי 982.

 3 י״פ התשנ״ט, עמי 4677.

 4 י״פ התשנ״ט, עמי 1150.

 הודעה בדבר בחירת סגן ממלא מקום ראש
 המועצה המקומית בועיינה גוג׳ידאת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל״ה-1975

 בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות
 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-
, נמסרת בזה הודעה כי  1975' (להלן - החוק), שהואצלה לי2

 השם מס׳ זהות
 אמיר לב 023731888
 משה להב 053504866
 שלמה לוםטיג 065112138
 גלעד מזרחי 022663678
 ציון מלכא 059804476
 חיים ממן 062902887
 דוד נשר 053215257
 רביד סימון 022384481
 יצחק םמה 059560771
 סער עוז 032438293
 אייזק עמרני 065069429
 שלומי פרג׳ 027199884
 רינת קוריס 033969148
 שוקי קורן 055595391
OS7776288 רועי קליגר 
 גרשון קליין 009584558
 יוסי קרן 023659683
OS48S4468 שלמה רבי 
 דרור רודן 056362015
 שי רקובצקי 027719855
05S923S38 ניאז שוגן 
 גבריאל שהם 003437100
 יצחק שר 016987349

 תוקפה של הסמכה זו עד יום ו׳ בטבת התשס״ד (31
 בדצמבר 2003) וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים במשרתם

 במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 ט׳ בטבת התשס״ב (24 בדצמבר 2001)

ב ז ^ ע  (חמ 3-2434) ב
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 הודעה בדבר חדילה ובחירה של סגן ממלא
 מקום ובחירת סגן ראש המועצה המקומית יהוד
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו

 וכהונתם), התשל״ה-1975
 בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות
 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל׳ה-

, נמסרת בזה הודעה  1975' (להלן - החוק), שהואצלה לי2

 י(1) בהודעה מיום י״ג בתמוז התשס״א (4 ביולי 2001) חדלה
 ורדה רם3 מכהונת סגן וממלא מקום לראש עיריית יהוד

 לפי סעיף 25(2) לחוק:
 (2) בישיבת מועצת העיריה מיום י״ח בתמוז החשם״א (9
 ביולי 2001), נבחר אלי גרינמן" לכהונת סגן ממלא מקום
 ראש העיריה לפי סעיף 14 לחוק: ונבחרו ויקטור ג׳נח4
 ודוד ברכה" לכהונת סגן ראש עיריית יהוד לפי סעיף 15

 לחוק.
 י״א בטבת התשס״ב (26 בדצמבר 2001)

) מרדכי מרדכי 3 ־ 7 4 מ 3 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ם״ח התשל״ה, עמי 211.
 י״פ התשל״ט, עמי 982.

 סייח התשל״ה, עמי 211.
 י״פ התשל״ט, עמי 982.

 י״פ התשנ״ט, עמי 3077.

 י״פ התשנ״ט, עמי 1122.
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 (2) בישיבת מליאת המועצה מיום בייט בסיון התשס״א (20
 ביוני ו200), נבחר מטר גירים4 לכהונת סגן ממלא מקום

 ראש המועצה לפי סעיף 14 לחוק.

 י״א בטבת התשס״ב (26 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-743)

 מרדבי מרדכי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י״פ התשנ״ט, עמי 1053.

 הודעה בדבר חדילה ובחירה של ראש המועצה
 המקומית עין מאהל וסגן ממלא מקומו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל׳׳ה-975 ו

 בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות
 המקומיוח (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-
 1975' (להלן - החוק), שהואצלה לי2, נמסרת בזה הודען

 כי -

 (ו) בישיבת מליאת המועצה המקומית עין מאהל מיום י״כ
 בטבת התשנ״ט (1 בפברואר 1998) נבחר עלואן חמזה3
 לכהונת סגן ממלא מקום ראש המועצה לפי סעיף 14
 לחוק; ונבחרו מחמוד אבו ליל,־ וחביבאללה עורסאן3

 לכהונת סגני ראש המועצה לפי סעיף 15 לחוק:

 (2) בהודעה מיום זי בסיון התשס״א (29 במאי 2001) חדל
 חביב אללה תאופיק3 מכהונת ראש המועצה לפי סעיף

 19 לחוק;

 (ג) בהודעה מיום ז׳ בסיון התשס״א (29 במאי 2001) חדל
 עלואן חמזה3 מכהונת סגן ממלא מקום ראש המועצה

 לפי סעיף 25(2) לחוק!
 (4) בישיבת מליאת המועצה המקומית עין מאהל מיום ט׳
 בסיון התשם״א (31 במאי 2001) נבחר אבו ליל מחמוד3

 לכהונת ראש העיריה לפי סעיף 26 לחוק;

 (5) בישיבת המועצה מיום ט׳ בסיון התשס״א (31 במאי
 2001) נבחר עורסאן חביבאללה3 לכהונת סגן ממלא

 מקום ראש המועצה לפי סעיף 14 לחוק.

 י״א בטבת התשם״ב (26 בדצמבר 2001)
 (חמ 743 - 3)

 מרדכי מרדכי
 י סייח התשל״ה, עמי 211. המנהל הכללי של משרד הפנים

 2 י״פ התשל״ט, עמי 982.

 3 י״פ התשנ״ט, עמי 821.

 הודעה בדבר חדילה ובחירה של סגן ראש
 המועצה המקומית עראבה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), החשל״ה~975ו

 בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות
 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-
, נמסרת בזה הודעה בי  1975' (להלן - החוק), שהואצלה לי2

 בישיבת מליאת המועצה המקומית בועיינה נוג׳ידאת מיום
 י״ז בתשרי התש״ם (27 בספטמבר 1999), נבחר מוחסן
 נוג׳ידאת5 לכהונת סגן ממלא מקום ראש המועצה לפי סעיף

 14 לחוק.

 י״א בטבת התשס״ב (26 בדצמבר 2001)

״ מרדכי מדרבי ־ 7 4 מ נ ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ׳״פ התשנ״ט, עמי 1023.

 הודעה בדבר חדילה ובחירה של סגן ממלא
 מקום ובחירת סגן ראש המועצה המקומית

 גני תקוה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו

 וכהונתם), התשל״ה-1975

 בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות
 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-
, נמסרת בזה הודעה כי  1975' (להלן - החוק), שהואצלה לי2
 בישיבת מליאת המועצה המקומית גני תקוה מיום כ״ב
 באלול התשס״א (10 בספטמבר 2001) חדל דב פליישמן3
 מכהונת סגן ממלא מקום ראש המועצה לפי סעיף 25(4)
 לחוק-, במקומו נבחר שלמה טוב" לכהונת סגן ממלא מקום
 ראש המועצה לפי סעיף 14 לחוק: ונבחר עידו קובץ" לכהונת

 סגן ראש המועצה לפי סעיף 15 לחוק.

 י״א בטבת התשס״ב (26 בדצמבר 2001)

) מרדכי מדרבי ג ־ 7 4 מ 3 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 סייח התשל״ה, עמי 211.
 י״פ התשל״ט, עמי 982.

 י״פ התשנ״ט, עמי 1964.
 י״פ התשנ״ט, עמי 790.

 הודעה בדבר חדילה ובחירת סגן ממלא מקום
 ראש המועצה המקומית עילבון

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל״ה-975ו

 בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות
 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-
 1975' (להלן - החוק), שהואצלה לי2, נמסרת בזה הודעה

 כי -

 (1) בהודעה מיום בייט בסיון התשס״א (20 ביוני 2001) חדל
 עומר שואהדי3 מכהונת סגן ממלא מקום ראש המועצה

 המקומית עילבון לפי סעיף 25(2) לחוק;

 סייח התשל״ה, עמי 211.
 י״פ התשל״ט, עמי 982.

 ם״ח התשל״ה, עמי 211.
 י״פ התשל״ט, עמי 982.
 י״פ התש״ס, עמי 4858.
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 הודעה בדבר פקיעה של זכות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

 אני מודיע כי לפי סעיף 65 לחוק הנפט, התשי״ב-
 1952', על פקיעתו של הרישיון 292/״מצדה״2 ביום ג׳ בכסלו

 התשס״ב (18 בנובמבר 2001).
 ט׳ בטבת התשס״ב (24 בדצמבר 2001)

) יחזקאל דרוקמן ג ־ 6 2 מ 9 ח ) 

 הממונה על עניני הנפט
 ס״ח התשי״ב, עמי 322.
 י״פ התש״ס, עמי 1055.

 הודעה בדבר פקיעה של זכות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

 אני מודיע כי לפי סעיף 65 לחוק הנפט, התשי״ב-
 1952', על פקיעתו של הרישיון 293/״ירדן״2 ביום י׳ בכסלו

 התשס״ב (25 בנובמבר 2001).

 י׳ בטבת התשס״ב (25 בדצמבר 2001)

) יחזקאל דרוקמן ג ־ 6 2 מ 9 ח ) 

 הממונה על עניני הנפט
 ם״ח התשי״ב, עמי 322.

 2 י״פ התש״ס, עמי 2644; התשס״א, עמי 1366.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
 לא צמוד הניתן לציבור

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות, התשנ״ג-1993

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

 2001 היה 10.11 אחוזים.

 י״ז בטבת התשס״ב (1 בינואר 2002)

) דוד גבע ג ־ 2 4 6 מ 8 ח ) 

 מנהל היחידה למידע ולדיווח
 הפיקוח על הבנקים

 בנק ישראל

 בישיבת מליאת המועצה המקומית עראבה מיום י״א בתמוז
 התשס״א (2 ביולי 2001), חדל סעוד נעאמנה5 מכהונת סגן
 ראש המועצה לפי סעיף 25(2) לחוק, ונבחר במקומו עלי סח5

 לכהונת סגן ראש המועצה-לפי סעיף 15 לחוק.

 י״א בטבת התשס״ב (26 בדצמבר 2001)

< מרדכי מרדכי 5 ־ 7 4 מ ג ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 י״פ התשנ״ט, עמי 1279.

 הודעה על הגשת תלונה על יבוא בהיצ^
 לפי חוק היטלי סחר, התשנ״א-1991

 בתוקף סמכוחי, לפי סעיף 18(ג) לחוק היטלי סחר,
 התשנ״א-1991' (להלן - החוק), אני מודיע בי הוגשה תלונה
 על ידי נשר מפעלי מלט ישראליים בע״מ, על יבוא בהיצף
 של מלט מתוצרת ירדן, ובתוקף סמכותי לפי סעיף 18(א)

 מיק החלטתי כי יש לכאורה יסוד לתלונה זו.
 התלונה נוגעת לטובין המסווגים בפרט המכס
 25.23.2900 לפי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על

 הטובין, התש״ס-21999.

 בהתאם לסעיף 8 מד) לחוק רשאי יבואן, יצרן או ספק
 של הטובין האמורים להשיב על התלונה בתוך 30 ימים
 מיום פרסום הודעה זו: את התשובות יש לשלוח לחתום
 מטה לפי המען: משרד התעשיה והמסחר, ת״ד 299, ירושלים

.91002 

 על פי סעיף 8(ב) לחוק, רשאים הצדדים להליך,
 בהגדרתם בסעיף 4 לחוק, לעיין בתלונה או בכל חומר אחר
 שהומצא לממונה או לועדה, למעט מידע אשר ייקבע כי

 הוא חסוי.

 לקבלת עותק מהתלונה ומהחלטתי האמורה או לכל
 בירור אחר ניתן לפנות לטל׳ 02-6220249.

 י״א בטבת התשס״ב (26 בדצמבר 2001)
) ראובן פסח ג ־ ־ ג 8 מ ג ח ) 

 ממונה על היטל היצף
 והיטל משווה

 סייח התשנ״ג, עמי 174.
 סייח התשנ״א, עמי 38.

 ק״ת-מק״ח, התש״ס, עמי 53.

 אבדזה על אזורים נגועים במחלת הניוקםל
 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],

 התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
 חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו', אני מכריז על האזורים
 המפורטים להלן כאזורים נגועים הואיל ומצויה בכפר

 מזרעה מחלת הניוקסל:

 בתחום המועצה האזורית מטה אשר - כפר מזרעה,
 מושב רגבה, מושב שבי ציון, קיבוץ לוחמי הגיטאות, קיבוץ

 הודעה בדבר פקיעתו של היתר מוקדם
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-952ו

 אני מודיע כי לפי סעיף 12 לחוק הנפט, התשי״ב-
 1952', על פקיעתו של ההיתר המוקדם ״מיתקני הפקה בים״

 ביום י״ד בתשרי התשס״ב (ו באוקטובר 2001).
 ט׳ בטבת התשס״ב (24 בדצמבר 2001)

 יחזקאל דדוקמן
 הממונה על עניני הנפט

 (חמ 3-629)

 סייח התשי״ב, עמי 322.
 סייח התשמ״ה, עמי 84.
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 ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
 שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

 תוספת

 מס׳ התיק: תש״ג/ו2/0 (י-ם).
 העיר: ירושלים.

 השכונה: בית ישראל.
 המען: רח׳ שאול עבוד 17.

 תיאור המקרקעין: מגרש ועליו בית.
 סוג המקרקעין: מולק.

 גוש שומה: 30087 חלקה: 135.
 שטח החלקה: 164 נדר.

 הגבולות:
 בצפון: דרך מם׳ 212/80 וחלקה מם׳ 136:
 בדרום: דרך מס׳ 212/11 וחלקה מם׳ 134;

 במזרח: חלקה מס׳ 136;
 במערב: חלקה מס׳ 134.

 פרטי הרישום הקיים:
 ספר: 1015 דף: 4516.

 הבעלים: ראובן אזולאי, ת״ז 001041623 - 14/16 חלקים;
 אסתר אזולאי כהן, ת״ז 00549659 - 1/16 חלקים: כרמלה

 נסים, ת״ז 001041607- 1/16 חלקים.

 הערה: הבקשה היא להוספת שטח החלקה וגבולותיה בלבד,
 כמפורט לעיל, בהתאם לתצ״ר מסי 422/00. כל שאר פרטי
 הרישום הקיימים, לרבות המשכנתאות וההערות, יעמדו

 בעינם בלא שינוי.

 י״ז בטבת התשם״ב (1 בינואר 2002)

 פנחס לוי
 מפקח בכיר על רישום המקרקעין

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

 התשכ״ט-1969

 אני מודיע כי לוח הזכויות לגוש רישום מס׳ 7466, ת
 אביב-יפו (קודם חלק מגוש שומה 6917) הוצג היום ל

 למשך שלושים ימים בלשבת פקיד הסדר המקרקעין, בש
 שאול המלך 41, בית הדר דפנה, תל אביב, בלשכת הממונה
 על מחוז תל אביב ובאגף נכסים ומשק בעיריית תל־אביב-

 יפו.

 ט׳ בטבת התשס״ב (24 בדצמבר 2001)

 פקידת הסדר המקרקעין
 אזור הסדר תל אביב והמרכז

 עברון, חוות זוגלובק שליד קיבוץ עברון וכל מקום אחר
 הנמצא ברדיוס של שלושה קילומטר מכפר מזרעה;

 בתחום עיריית נהריה - אגודה חקלאית נהריה.

 א׳ בשבט התשס״ב (14 בינואר 2002)

) ע1דד ניר 5 ~ 1 2 מ 6 ח ) 

 מנהל השירותים הווטרינריים

 תיקון טעות
 בהודעה בדבר בקשות לרישום זבות מטפחים
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 5029, התשם״ב, עמ׳ 325,
 בבקשה 3332/01, בתיאור הזן ותכונותיו, במקום ״עץ בגובה

 50 מי״ צריך להיות ״עץ בגובה 30 מ׳ בגיל 15 שנה״.

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)
) שלום ברלנד 3 ־ 2 3 מ 5 ח ) 

 רשם זכות מטפחים

 הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה

 כללית), התשל״ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק
 הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
 התשל״ו-1976י, מינתה מועצת עיריית רמת גן בישיבתה
 מיום י״ד בכסלו התשס״ב (29 בנובמבר 2001), ועדת ערר

 בהרכב כמפורט להלן:

 רו״ח מאיר וידל - יושב ראש:
 רו״ח עוזי טל - ממלא מקום היושב ראש:

 אליעזר לוקר - חבר:
 עו״ד שלום טובי - ממלא מקומו;

 עו״ד יצחק רותם - חבר.

 כ״ו בכסלו התשם״ב (11 בדצמבר 2001)
ר , ב ב  (חמ 265־ג) צ

 ראש עיריית רמת גן
 י סייח התשל״ו, עמי 252.

 הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-969ו

 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות
 של המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

 בל אדם המעוגיין בדבר, רשאי להגיש התנגדות
 לרישום בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 התנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
 אגף רישום והסדר המקרקעין, רח• בן יהודה 34, מגדל העיר,
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 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6193, ח״ח 339, בשטח של 81 מ״ר
 לשצ״פ; ח״ח 340, בשטח של 48 מ״ר לשצ״פ: ח״ח 341, בשטח
 של 127 מ״ר לשצ׳׳פ; ח״ח 342, בשטח של 137 מ״ר לשצ״פ:
 ח״ח 343, בשטח של 240 מ״ר לשצ״פ׳, ח״ח 390, בשטח של

 723 מ״ר לשצ״פ.

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

 הרגילות.

 י׳ בטבת התשם״ב (25 בדצמבר 2001)

) יצחק אוחיון ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומיח
 לתכנון ולבניה פתח תקוה

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר בת/
 37/1232 (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4932, התשס״א, עמי 318, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרבי ציבור), 943ו2, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ חפ/1928א - אתר למוסד ציבורי מיוחד - משרדי חברת
 החשמל בדרום חיפה (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4675, התשנ״ח, עמ׳
 4901, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 943ו2, הודעה כי הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה

 מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת
 גוש 10733, חלקה 31 בשלמות.

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

 ח׳ בטבת התשס״ב (23 בדצמבר 2001)
< עמרם מצנע ג ~ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חיפה

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
 ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965וי, ובהתאם לתכנית מיתאר פת/1252
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2778, התשמ״ב, עמי 796, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 ס״ח התשב״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 סייח התשב״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תום׳ ו, עמי 32.
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 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ רע/185/1 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3368, התשמ״ו, עמי 2890, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בחוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות חזקה
 בקרקע האמורה, בתום חודשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו וכי הועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
 ימסור את החזקה בה בתום חודשיים כאמור או לפני כן.

 תוספת
 גוש 6580, ח״ח 268, בשטח של ב־80ו מ״ר.

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

 י״א בכסלו התשס״ב (26 בנובמבר 2001)

 נתי לם
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רעננה

 (חמ 3-2)

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

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה׳, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 רח/3/2007 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 4873, התש״ס, עמי 3306, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 943ו2, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק• בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6355, ח״ח 2, בשטח של 11,100 מ״ר
 לדרך + 3,600 מ״ר לשצ״פ + 3,120 מ״ר לשב״צ.

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

 הרגילות.

 ט״ו •בטבת התשם״ב (30 בדצמבר 2001)

) יצחק אוחיון 5 ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר פת/
 1241/א (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4178, התשנ״ד, עמי 1393, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רצישה
 לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשייםימיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6194, ח״ח 173, בשטח של 849 מ״ר:
 הייעוד: דרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח
 תקוה, ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)

) יצחק אוחיון ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
 2 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.
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 תוספת
 גוש 6454, ח״ח 25; הייעוד: הרחבת דרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ בני ברית
 7, הוד השרון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ״ו בכסלו התשס״ב (11 בדצמבר 2001)

) ישקה פוטש ג ־ מ 2 ח < 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הדרים

 הודזןה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר ומפורטת
 מסי הר/1/250 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3571, התשמ״ח, עמי 2842,
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 943ו2, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן בדבר רבישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי העיריה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 6454, ח״ח 146, 147: הייעוד: הרחבת דרך.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ בני ברית
 7, הוד השרון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ״ו בכסלו התשס״ב (11 בדצמבר 2001)
) ישקה פוטש ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הדרים

 סייח התשב״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תום׳ ו, עמי 32.

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זבותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
 וסעיף; ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם
 לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים - ראיות

 התומכות בטענה בי ייגרם סבל.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 הום&ת

 גוש 3816, ח״ח 27, 28.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות, ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.

 כ״ו בכסלו התשס״ב (11 בדצמבר 2001)

) יהושע פורר ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר מפורטת
 מס׳ הר/במ/20/9/600/א (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4413, התשנ״ו, עמי
 3460, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרבי ציבור), 943ו2, הודעה כי הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה

 מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה.
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי העיריה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תום׳ ו, עמי 32.
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 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המתזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת
 גוש 5488, ח״ח 120 (מקודם גוש 5494, ח״ח 2, 6, 8).

 כ״א בכסלו החשס״ב (6 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-2) ,

 יגאל יוסף
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראש העין

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ זמ/
 255 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4804, התש״ס, עמ׳ 39, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה זמורה (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 943ו2, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרבי ציבור ובי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר

 רכישת הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת
 גוש 3900, ח״ח 30.

 בן ציון גרובר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה זמורה

 ט׳ בטבת התשם״ב (24 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-2)

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעוח (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר ומפורטת
 מס׳ הר/במ/18/7/6/600 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4066, התשנ״ג, עמי 627,
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי העיריה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 גוש 6454, ח״ח 54: הייעוד: הרחבת דרך.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ בני ברית
 7, הוד השרון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 כ״ו בכסלו התשס״ב (11 בדצמבר ו200)

) ישקה פוטש 5 ־ מ 2 ־׳ ° 
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הדרים
 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 עייר 1943, תום׳־ ו, עמי׳ 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ל
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית רנ/2/2003 (להלן
- התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4828, התש״ס, עמ׳ 1529, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ראש העין (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי
 ציבור), 943ו2, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מסי רע/במ/2000 (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, התשנ״א, עמי 450,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה (להלן
- הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
(להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת  לצרכי ציבור), 943 ו 2
 בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה בילקוט הפרסומים 5028, התשס״ב, עמי 286, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום

 הודעה זו ברשומוח.

 תוספת

 גוש 6586, חלקה 333 בשלמות.

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

 י״ז בטבת התשס״ב (ו בינואר 2002)

) נתי לם ג ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש ועדת משנה
 לתכנון ולבניה רעננה

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
 2 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.
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 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית
 מסי פת/237ו (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2027, התשל״ד, עמי 1907,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 943ו2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4443, התשנ״ו, עמי
 4848, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 פתח תקוה - גוש 6713, חלקה 114, בשטח של 541 מ״ר,

 ן־רך; ח ״ח 67 ו בשטח של 54 מ״ר, לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 בעיריית פתח תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)

) יצחק אוחיון ג ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעה לפי םעין1 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתבנית מם׳ ג/668 (להלן
- התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3999, התשנ״ב, עמי 2993, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 1943׳' (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת
 שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 5023, התשס״ב, עמי 116, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עיריית סכנין מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 19316, ח״ח 61, 63, 67-65, 77.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לב
 הגליל בסכנין, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ו׳ בכסלו התשס״ב (21 בנובמבר 2001)

° חנוכה סולומון ־ מ 4 ח < 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל
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 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מסי רח/
 במ/1ו (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4439, התשנ״ו, עמי 4639, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 943ו2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת
 שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
ט הפרסומים 5037, התשס״ב, עמי 658, תהיה לקניינה ו ק ל י ב ^ ^ 
ר והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ו מ ג ; ^ ^ • 

 ברשומות.
 תוספת

 גוש 3779, חלקות 21, 22, 64, ח״ח 16, 20-18, 51, 61, 66;
 גוש 3780, חלקות ו, 2, ח״ח 3, 5; גוש 3651, ח״ח 27, 31, 35-
 37; גוש 3654, ח״ח 1, 3, 5, 10-8, 12, 14, 16, 17, 30; גוש

 3650, חלקה 7, ח״ח 6, 0-8ו.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)

) יהושע פורר ג ־ מ 4 ח < 
 יושב,ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רחובות
 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 עייר 1943, תום׳ ו, עמי 32.
 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

 הודעות בדבר אישור תבניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון

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

 (ו) ״תבנית מפורטת מס׳ תא/2905״, שינוי לתכניות תא/
 1043, תא/738 ותא/ל.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו, רח׳
 הברזל 2א - גוש 6638, חלקה 369; גבולות התכנית:
 בצפון - רח׳ הברזל, במזרח - חלקה 369, בדרום -

 חלקה 371, במערב - חלקה 370.

 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות לתוספת קומה
^ • ^ ר י נ  שמינית לשם ניצול זכויות קיימות וזכויות ש

 לאשרן בתהליך של הקלה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.6.2001 ובילקוט הפרסומים 4942, התשס״א, עמי 832.
 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ תא/3142״, שינוי לתכניות תא/323

 ותא/240ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו, רח׳
 עיר שמש 47 - גוש 6615, חלקה 265.

 עיקרי הוראות התבנית:.מתן אפשרות לניצול מרבי של
 קרקע למגורים ושיפור תנאי הדיור במקום על ידי: א)
 מתן תוספת זכויות בניה של 30 מ״ר שטחים עיקריים
 לכל יח״ד: ב) מתן תוספת של 40 מ״ר שטחי שירות
 בקומת העמודים-, ג) הקטנת קו בנין לרח׳ 2003 מ־4 מ׳

 ל־50.ו מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.7.2001 ובילקוט הפרסומים 5009, התשס״א, עמי

.3523 

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רה׳ אחד העם 9, תל־אביב-
 יפו 61290, טל׳ 03-5193216, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל אביב, שדי בן גוריון 68, תל־אביב-יפו,

^ • ם י מ י  טלי 03-5217162, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן ב
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳
 הר/975ו״, שינוי לתכניות הר/270ו, הר/253/א, הר/656,

 תרשצ/3/29/17 והר/656ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה - גוש
 6546, חלקות 487-468, 535-528, ח״ח 46, 312, 498, 629;
 גבולות התכנית: בין הרחובות בן גוריון, רבי עקיבא, הגאון

 מוילנה וחתם סופר.

 תיקון טעות
 בהודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943 (רעננה), שפורסמה בילקוט הפרסומים
 4977, התשס״א, עמי 2187, במקום ״ובהתאם לתכנית מיתאר
 מקומית מם׳ רע/2002/ו (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט •הפרסומים 4871, התש״ס, עמי
 3251״ צריך להיות ״ובהתאם לתכנית מס׳ רע/בת/2002 (להלן
- התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4292, התשנ״ה, עמי 2608״, ובתוספת להודעה,
 במקום השורה האחרונה צריך להיות ״חלקה 82 בשלמות״.

 (חמ 3-2)

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965

ז תל־אביב  מחו

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
 מסי תא/2822״, שינוי לתכניות תא/6ו2, תא/219, תא/280,

 תא/44 ותא/679.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: תל־אביב-יפו -
 גוש 6921, ח״ח 98; גוש 6937, חלקות 45, 46, ח״ח 52; גבולות
 התכנית: בצפון - שד׳ רוטשילד וגבול חלקה 44 בגוש 6937,
 במזרח - רח׳ יבנה וגבול חלקה 44 בגוש 6937, בדרום -

 גבול חלקה 47 בגוש 6397, במערב - רח׳ אלנבי.

 עיקרי הוראות התכנית: פיתוח וחידוש מרכז העסקים
 הראשי ההיסטורי של תל אביב (להלן המע״ר), תוך חיזוק
 האופי העסקי של האזור, עירוב שימושים, פיתוח חללים
 לשימוש הציבור ושימור בנינים על ידי: א) שינוי ייעוד
 מאזור מסחרי ו לייעוד מע״ר: ב) קביעת זכויות בניה להקמת
 מבנה למסחר, משרדים ומגורים בשטח עיקרי שלא יעלה על
 6,040 ו מ״ר ובגובה שלא יעלה על 27 קומות מעל מפלס
 הכניסה הקובעת לבנין, בל זאת בגובה אבסולוטי של
 131.00+ מי, כולל אנטנות ומיתקנים: ג) הרחבת הדרך בפינת
 הרחובות אלנבי ושד׳ רוטשילד: ד) פיתוח רחבה תוך קביעת
 זיקת הנאה לטובת הציבור בפינת שד׳ רוטשילד ורח׳ אלנבי

 בשטח שלא יקטן מ־350 מ״ר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד
 העם 9, תל־אביב-יפו 61290, טלי. 03-5193216. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תל אביב, שד׳ בן גוריון 68, תל־אביב-יפו, טל׳ 5217162-

.03 
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ז המרכז  מחו
 מרחב תכנון מקומי שרונים

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

 לתכנון ולבניה שרונים מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/1/ו/258״, שינוי
 לתכניות הצ/22ו והצ/במ/ו/ו/ 301.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אבן יהודה - גוש
 8015, ח״ח 64; מגרשים 2536 ו־2540 בהתאם לתכנית

 הצ/במ/1/ו/301.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מגרש 2536
 ממגורים א׳ למגורים א׳ מיוחד כדי לאפשר בניית שתי
 יחידות דיור בבית דו־משפחתי; ב) קביעת בינוי עקרוני
 בתחום התכנית; ג) הרחבת זכויות הבניה למטרות
 עיקריות (מגורים) מ־40% ל־50% בשתי קומות יחד,
 וקביעת זכויות לשטחי שירות: ד) קביעת מבנים
 להריסה ותנאים להריסתם: ה) קביעת הוראות בניה

 וקווי בנין בתחום התכנית.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ הצ/154/1/2/א״, שינוי
 לתכניות הצ/50ו והצ/55/1/2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה - גוש
 8125, חלקות 26-23, 38-33, 50-45, 55, 56, ח״ח 32-27,

.54-51 ,44-39 
 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול 7 מתוך 13 דרכי
 הגישה הפרטיות בתוך מגרשי המגורים: ב) ייעוד
 שטחים למעבר רכב והולכי רגל בין מגרשים על ידי
 רישום זיקת הנאה הדדית: ג) חלוקת מגרשי מגורים אי,
 סך הכל 66 יח״ד בתבנית: ד) קביעת תוואי למעבר קווי
 תשתית: ה) שינוי ייעוד ממגורים א׳ ומשצ״פ (שביל)
 לדרך משולבת׳, ו) שינוי ייעוד מדרך משולבת (רחבת

 סיבוב) למגורים א׳ (חלקה 39).

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/300/1/3/ז״, שינוי
 לתכנית הצ/במ/300/1/3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדסיה, רח׳
 רמב״ם, פינת רח• ניסים - גוש 8143, חלקה 55.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מאזור מסחרי
 לאזור מגורים אי; ב) שינוי קו בנין צדדי מ־6 מ׳ ל־3 מי;
 ג) חלוקת חלקה 55 ל־4 מגרשים למגורים אי, 2 מגרשים
 ליחידות בודדות ו־2 מגרשים לדו־משפחתי, סך הבל 6

 יחייד: ד) קביעת זכויות הבניה.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ הצ/4/ 237/1״, שינוי
 לתכנית הצ/1/4/ו6.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדימה - גוש
 7815, חלקות 75, 76.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמת
 הבעלים: ב) הגדלת מספר יח״ד מ־4 יח״ד ל־5 יח״ד: ג)

 מתן זכויות והוראות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 א׳ למגורים מיוחד, לאזור מסחרי, לשצ״פ, לשבילים, להולכי
 רגל ולדרכים; ב) שינוי ייעוד ממגורים ג׳ למגורים מיוחד: ג)
 שינוי ייעוד ממגורים 4-3 קומות למגורים מיוחד: ד) שינוי
 ייעוד של חלק ממגורים ד׳ לדרך: ה) שינוי ייעוד משצ״פ
 לשב״צ; ו) קביעת הוראות בניה והרחבת דירות בשיכון
 דרום: 1) הרחבת יחידות הדיור הקיימות עד שטח מרבי של
 120 מ״ר (שטח עיקרי); 2) קביעה קווי בנין מרביים להרחבה;

 ו) קביעת אזור לחניה ציבורית בתחום השצ״פ.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד
 העם 9, תל־אביב-יפו 61290, טלי 03-5193216. העתק
 ןזהתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 !זרצליה, רח׳ סוקולוב 22, הרצליה, טל׳ 09-8591545.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מסי הר/2024/מח״, שינוי לתכניות הר/253/א והר/
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, הרחובות
 כצנלסון ויצחק שדה - גוש 6558, ח״ח 373.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי הבנין; ב)
 הרחבת דרך:. ג) קביעת הוראות ומגבלות לשימוש בשטח

 המסחרי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4906, התש״ס, עמי 4375.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב-
 יפו 61290, טל׳ 03-5193216, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה, רדו׳ םוקולוב 22, הרצליה, טל׳
 09-8591545, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ז׳ בכסלו התשס״ב (22 בנובמבר 2001)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
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 התבניות האמורות נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שרונים, אזור התעשיה דרום, נתניה 42504, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל,
 א׳ בטבת התשס״ב (16 בדצמבר 2001)

 אהרון חי לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

ן  מחוז הצפו
 מרחב תכנון מקומי טבריה

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

 מקומית מסי ג/764וו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גושים
-15069 ,15067 ,15064 ,15063 ,15061 ,15054 ,15052-15001 
,15099-15097 ,15090 ,15089 ,15083 ,15079-15074 ,15071 

 15289-15279, 15301 בשלמות.
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות ותנאים בכל

 הנוגע לבניית חניון תת־קרקעי.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 64-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה טבריה, 1טבור הארץ, טבריה, טלי
 04-6739526, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נצרת
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נצרת מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 ג/1482 ו״, שינוי לתכנית ג/2634.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש
 16568, חלקות 27, 32, 33.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בגין והגדלת
 אחוזי בניה וגובה מבנה על ידי: א) תוספת יח״ד שישית
 בקומה ג׳ אגף בי, תיקון עליית גג באגף א׳ (שינוי לתכנית
 מס׳ ג/ן009ו המופקדת) בהתאם לתכנית הבינוי המצורפת
 בגוש 16568, חלקה 27 נצרת; ב) קביעת הוראות בניה בתחום

 תבנית זו.

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

 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/246/1/4״, שינוי
 לתבנית הצ/16/1/4.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: קדימה - גוש
 8036, ח״ח 57; מגרש 2420 בהתאם לתכנית הצ/4/ו/
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 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד ממגורים א׳
 למגורים א׳ מיוחד: ב) קביעת שטחי מגרשים, זכויות
 והוראות בניה לבית מגורים דו־משפחתי: ג) שינוי
 מספר יח״ד במגרש 2420 מ־1 ל־2 למבנה דו־

 משפחתי.

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

 דרום, נתניה 42504.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

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

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

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הצ/ג/106/1״, שינוי
 לתכנית הצ/1/17/38.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדסיה - גוש
 8002, חלקה 480.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת זכויות הבניה
 למטרות עיקריות (מגורים) מ־40% ל־42.5% (סגירת
 חניה לחדר) ביח״ד מזרחית (צרפתי), סך הכל 2 יח״ד
 בתחום התכנית: ב) שינוי מיקום לחניה מקורה ביח״ד

 מזרחית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.1.2001 ובילקוט הפרסומים 4956, התשס״א, עמי
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 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הצ/209/1/4״, שינוי
 לתכניות הצ/130 והצ/61/1/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדימה - גוש
 7815, חלקה 145.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד החלקה
 ממגורים א׳ לשטח לבניני ציבור: ב) קביעת הוראות

 והגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.8.2000 ובילקוט הפרסומים 4915, התש״ם, עמי 4610.
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 הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳ 04-6508555. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נצרת עילית, נצרת עילית, טל׳ 04-6478828.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עכו
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עכו מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ ג/10887״,

 שינוי לתכניות ג/849 וג/3124.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו, שכ׳ גבעת
 התמרים (נווה נפוליאון), רח׳ יגאל ידין 6 - גוש 18042,

 ח״ח 1.
 עיקרי הוראות-התכנית: הגדרת הוראות בניה חדשות
 (מתן לגיטימציה למצב קיים): א) הגדלת אחוזי הבניה
 ל־105% סך הכל: ב) הקטנת קווי הבנין המינימלים: ג)

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

 עכו, רח׳ ויצמן 35, עכו, טל׳ 04-9956118.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם. כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קצרין
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קצרין מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ ג/

 2178די, שינוי לתבנית ג/5088.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין - גוש

 201000, ח״ח 3.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בענין זכויות

 והגבלת בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי 04-6508555. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נצרת, נצרת, טל׳ 04-6459200.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נצרת
 הודעה בדבר אישור. תבנית מיתאד מקומית

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

 מקומית מס׳ ג/10127״, שינוי לתכניות ו365/4דק וג/9000.

 !השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש
 1, חלקה 86, ח״ח 85, 87, 88, 93, 95, 98, 129, 134, 135,

 38ו: גוש 16510, ח״ח ו, 2, 89: גוש 16568, ח״ח 13, 36.
 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטח לחניון ציבורי
 תת־קרקעי הכולל עד 400 מקומות חניה מתחת לשטח גן
 ציבורי; ב) ייעוד שטח ציבורי פתות משולב עם תנויות
 למסחר, ,!שירותי תיירות ושירותים ציבוריים; ג) קביעת

 הוראות וזכויות בניה בתחום התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.5.2000 ובילקוט הפרסומים 4863, התש״ס, עמ׳ 2919.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 ^ נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית ה י נ : ^ 
ן ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית ו נ כ ^ 
 לתכנון ולבניה נצרת עילית מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית

 מם׳ ג/2504וי׳, שינוי לתכנית ג/בת/125.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת עילית -
 גוש 17465, חלקה 39.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת שימושים מותרים
 בתכלית אזור תעשיה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו'לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימיט מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
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 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳ 04-6508555. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אצבע הגליל, תצור הגלילית, טל׳ 04-6800077.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

• ת ט ר ו פ  לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת ״תכנית מ
 ג/2208ו״, שינוי לתכנית ג/5952.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טובא-זנגריה -
 גוש 13960, ח״ח 3.

 עיקרי הוראות התכנית: הוספת שני מגרשי מגורים
 במקביל לתכנית אג/מק/6/5952ו0 (שמטרתה הרחבת שטח
 למבנה ציבור לצורך הקמת בית ספר חטיבת ביניים

 בעתיד).

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

 אצבע הגליל, חצור הגלילית, טל׳ 04-6800077.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן

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

 מקומית מס׳ ג/9825״, שינוי לתכניות מש״צ/ו6 וג/4636.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלה גלבוע -
 גוש 20880, חלקה 13, ח״ח 3, 4, 12-9: גוש 20881, ח״ח 5,

 9-7: גוש 20937, ח״ח 1, 7, 8.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת שכונת מגורים
 נוספת בקיבוץ מעלה גלבוע בהיקף של 116 יחייד: ב) שינוי
 ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ג׳, שטח ציבורי פתוח

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳ 04-6508555. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 קצרין, קצרין 12900, טל׳ 04-6969664.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

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

 ג/834וו״, שינוי לתבנית ג/4202.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: קרית שמונה -
 גוש 13143, ח״ח ו, 2, 38.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת אחוזי בניה ושינוי
 קווי בנין בדי לאפשר הרחבת יחידות דיור קיימות וזאת כדי
 לאפשר יציבות בשכונה ולמנוע עזיבות: ב) הסדר נושא
 מגרש חניה וכביש הגישה: ג) תותר הרחבת כל יחידות
 הדיור בנות ההרחבה: יינתן היתר הרחבה רק לשתי יחידות
 דיור שכנות המוכנות להרחיב יחד: בל ההרחבות יבוצעו
 לפי תכנית ההרחבות שהיא נספח מחייב לתכנית זו: כל
 המידות של המעטפות החיצוניות של ההרחבות יהיו

 תואמות את תבנית ההרחבות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.6.2001 ובילקוט הפרסומים 5001, התשס״א, עמי 3293.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, רח׳ הרצל 37, קרית
 שמונה, טל׳ 04-6942454, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

 מקומית מס׳ ג/9294״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה - גוש
 13944, ח״ח 1, 9-6, '11, 16-13, 18, 19, 22, 23, 27, 28; גוש

 13946, ח״ח 52.
 עיקרי הוראות התכנית: עדכון תוואי בקטע של בביש

 מס׳ 13 לפי מצב קיים בפועל כפי שנמדד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
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 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.9.2000 ובילקוט הפרסומים 4927, התשס״א, עמ׳ 74.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית ו 51ד 1, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית שאן, בית שאן, טל׳
 04-6065850, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרתב תכנון מקומי גולן

 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 גולן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 ג/71ו12״, שינוי לתכניות ג/0ו50 וג/במ/100.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אניעם - גוש
 201000, חלקה 7.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת 95 מגרשים
 למגורים: ב) מימוש זכות הגדלה ל־39 נחלות: ג) הקמה
 ופיתוח של אזור כפר נופש הבולל ב־50 יחידות אירוח: ד)
 הקמת אזור תחנת תדלוק ושירותי דרך: ה) הקמת אזור
 מסחר ואומנויות: ו) הסדרת שטחי ציבור, ספורט, מלאכה
 ותעשיה, חקלאות, דרכים, חניות, ומגורים בתחום המאושר:

 ז) הסדרת שטח לבית עלמין במקום שבו קיים קבר.

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

 גולן, קצרין 12900, טלי 04-6969712.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

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

 ג/2472ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 17359, חלקה
 40, ח״ח 18: גוש 17367, ח״ח 32.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת מיתקן לטיהור מי
 שפכים בעבור המושבה יבניאל.

 ודרך מוצעת: ג) שינוי ייעוד משטח מגורים א׳ לשטח ספורט,
 לשטח מגורים גי, שטח ציבורי פתוח ודרך מוצעת: ד) הקלה
 מדרך מספר 667 מ־80 מ׳ ל־40 מ׳ מציר הדרך: ה) התוויית
 דרבים בתיאום עם המערכת הקיימת: ו) קביעת הוראות

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

 בקעת בית שאן, בית שאן, טל׳ 04-6065850.

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

ת שעליהן היא מסתמכת. ו ד ן ^ ^ 

 מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מם׳ ג/8381״, שינוי לתכניות «ש״צ/ו4, מש״צ/42

 וג/5933.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: צומת מעלה מרב
- צומת מעוז חיים - חלקי גוש 23000; גוש 22944, ח״ח 14,
 15; גוש 22956, ח״ח 20; גוש 22983, ח״ח 12, 13; גוש 22984,
 חלקה 15, ח״ח 13, 14, 19-16: גוש 22985, ח״ח 2, 3; גוש
 22986, ח״ח 10-8, 14-12, 19; גוש 22999, ח״ח 1, 5, 7, 9: גוש
 23001, ח״ח 10-8, 12, 20: גוש 23002, ח״ח 6-2, 8, 9: גוש
 23003, ח״ח ו: גוש 23014, חלקה 31, ח״ח 13-11, 15, 16, 19,
 29, 30, 35-32, 47; גוש 23023, ח״ח 7, 34-31: גוש 23024,
 חלקות 12, 30, ח״ח 1, 3, 5, 9, 11, 16-13, 19, 21, 22, 26, 29,
 33, 40; גוש 23025, חלקה 13, ח״ח 8-1, 11, 12, 17-14; גוש
 23035, ח״ח 1, 16-11; גוש 23041, ח״ח 13-1, 26-16, 32-28;
 גוש 23043, חלקות 64, 77, ח״ח 51, 58, 69; גוש 23044, חלקות
, ח״ח 2, 3, 57, 61, 65, 66; גוש 23052, חלקות 32, 34, 6 4 ^ ^ 
 ₪^ח״ח 1, 2, 27, 28, 37, 41; גוש 23064, חלקה 9, ח״ח 3, 4, 7,

; גוש 23065, ח״ח 1, 2, 7-4, 14. ו P ^ 8 

 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטחים לדרך
 ולמיתקנים נלווים: ב) ייעוד שטח להקמת גשרים, גשרונים,
 מעברים, מחלפים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן
 לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הברוכות בסלילת
 דרך, ג) ייעוד שטח .להקמת מיתקני דרך ומבני שירות: ד)
 שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת
 מפגעי רעש; ה) סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי
 התכנית; ו) הסדר הסתעפויות, צמתים ומחלפים: ז) הסדרת
 ניקוז: ח) שינוי ייעוד שטחים לפי הפירוט הזה: ו) משטח
 חקלאי, משטח נחל ומשטח תעלת ניקוז אזורית לשטח לדרך,
 2) משטת חקלאי ומשטח דרך לשטחי נחל ולשטח תעלת
 ניקוז אזורית: ט) הקצאת שטחים לביצוע דרך אזורית
 מקשרת בין יישובי בקעת בית שאן. כמו כן, שינוי תוואי

 לדרך 667 כמופיע בתמ״א/3.
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשגה
 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 6508518 - 04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל המזרחי, כפר תבור, טל׳ 04-6772353, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

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

 לתכנון ולבניה הגליל המרכזי מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי ג/2351ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יאסיף - גוש
 18765, ח״ח 66, 68: גוש 18769, ח״ח 31, 33, 35.

ר ^ ^  עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת זכויות 1
 מ־150% בשלוש קומות ל־330% בתשע קומות + קומת
 מסד לחניה (ציפוף מ־ 11 דונם ל־ 31 יח״ד לדונם); ב)
 מתן הוראות בניה וקביעת תנאים להבטחת חזות

 מתואמת.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/12438״, שינוי לתכניות ג/3404
 וג/7973.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג׳דיידה־מכר -
 גוש 18543, ח״ח 4, 5, 10, 75, 90: גוש 18547, ח״ח 32.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי כבישים מס׳ 13
 ו־4ו לפי תכנית מיתאר ג/3404 המאושרת ו/או כבישים

 122, 123, לפי תכנית מיתאר ג/7973 המופקדת.

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/12488״, שינוי לתכנית תמ״מ 2.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 18525, חלקות
 38, 39, 46, 47, ח״ח 37, 40, 45, 48, 64; גוש 18540, ח״ח
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 עיקרי הוראות התכנית: שינוי מיקום והגדלת הקצאת
 קרקע לבית עלמין למוסלמים ונוצרים ביישוב מכר
 ג׳דיידה, תוך שינוי ייעוד קרקע משטח תקלאי לשטח

 בית עלמין ודרך מוצעת.

^ ^ 7 ב  כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,
 נצרת עילית 17511, טל׳ 6508555 - 04. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל

 המרכזי, עכו, טל׳ 04-9912621.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

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

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

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ ג/8022״, שינוי לתכניות תמא/3ו, תמא/3, ג/396

 ותמא/8.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כנרת - גוש
 15302, חלקות 79-2; גוש 15307, חלקות 31-29, 133-101,
 ח״ח 43, 48-45, 61; גוש 15308, חלקות 12-3, 21-15, 25, 30-
-114 ,112-107 ,104 ,102-96 ,94 ,92-90 ,82-64 ,60-45 ,42 
,166-159 ,156-145 ,143-140 ,136-125 ,123-121 ,119 ,117 
-192 ,189 ,187 ,185 ,183 ,181 ,179 ,177 ,175 ,173 ,170 ,169 
 207, 213, 215, 216, 218, 228-221, ח״ח 103, 105, 106, 113,
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 עיקרי הוראות התכנית: א) התאמת תכנית מיתאר
 ג/396 כולל השינויים שנערכו בה לצרכים עתידיים-, ב)
 תכנון מחדש של חיבורי הדרכים הפנימיות לרשת הדרכים
 הארציות: ג) תכנון מחדש של רשת הדרכים ביישוב, תוך
 יצירת קשר בין השכונות בקטע הצפוני של היישוב והקטנת
 התלות במעבר בדרך אזורית 767-, ד) פיתות אזורי בניה
 נוספים ביישוב: ה) הגדלת רזרבות הקרקע לצורכי ציבור,
 תוך יצירת אופציות נוספות לפי צרכים עתידיים באזורי
 הבניה החדשים-, ו) מתן פתרונות למסחר ושירותים: ז)
 הגדרת עבודות פיתוח וקירות תומכים לצורך התאמה מלאה
 לתוואי הנוף הקיים: ח) העמקה והוספת הגדרות והנחיות
 בניה בהוראות התכנית: ט) הגדרת הגרעין ההיסטורי של
 היישוב כאזור לשימור תוך יצירת דרישות הבניה והעיצוב
 הארכיטקטוני הייחודי: י) יצירת יחידות משק חקלאיות
 לבעלי הקרקע הפרטית אשר נותרו ללא פתרון בעבר
 ׳במסגרת ההרחבות החקלאיות: יא) מתן מענה לצורך
 בשילוב חדרי אירוח בבתי המגורים הבא לענות על צרכים
 קיימים באזור-, יב) יצירת שלבי פיתוח התכנון והאכלוס
 העתידי עקב הלחץ הקיים בדרישה למגורים ביישוב זה על
 ידי תושבי חוץ. דרישה זו באה מתוך רצון תושבי היישוב
 ליצור בקרה על קצב האכלוס וגידול היישוב: יג) תוספת של

 כ־00 ו יח״ד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.7.1998 ובילקוט הפרסומים 9ו46, החשנ״ח, עמי 2329.
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 מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

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

 מקומית מס׳ ג/0530ו״, שינוי לתכנית ג/בת/181.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לביא, חחום פארק
 תעשיות גולני א׳ שבאזור צומת גולני-לביא - גוש 15244,

 ח״ח 7.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטח להקמת תחנות
 כוח קטנות של 10 מגו״ט (שתי יחידות של 5 מגו״ט כל אחת)
 המופעלות במזוט דל־גופרית: ב) מתן הוראות בניה ושימוש
 למבנים ולמיתקנים הכלולים בתכנית: ג) מתן הנחיות
 והוראות בנושא הפיקוח על איכות הסביבה ומניעת

 מטרדים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.11.1999 ובילקוט הפרסומים 4829, התש״ס, עמי 1553.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 6508555 - 04, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון, טל׳ 04-6760818,
 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

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

 מקומית מס׳ ג/10881״, שינוי לתבנית ג/6005.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בצת - גוש 18290,
 ח״ח 21, 31, 35.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי במגרש 3 בתכנית
 ג/6005 וייעוד חלק ממנו למרכז שירותים: ב) שינוי תוואי

 דדך מסי ו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.5.2001 ובילקוט הפרסומים 4989, התשס״א, עמי 2844.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ולבניה מחוז הצפין, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר, טל׳ 04-9879621, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

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

 ג/1829ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילון - גוש
 18523, ח״ח 6.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

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

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

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/0650ו״, שינוי לתבניות
 ג/8179 וג/5846.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג׳דיידה-מכר -
 גוש 18531, ח״ח 68, 80, 84: גוש 18534, חלקה 32, ח״ח
 33, 39; גוש 18535, ח״ח ו, 3, 4, 43-31, 63, 65, 66: גוש

 18545, ח״ח 3-1, 24-13, 41.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת רוחב, הנחיות ותנאים
 לפיתוח כביש הגישה לכפר מכר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.8.2001 ובילקוט הפרסומים 5012, התשס״א, עמי 3824.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/11258״, שינוי לתכנית
 A ג/7506.

 ™ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא - גוש 18928,
 חלקה 62, ח״ח 49, 50.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד הקרקע משטח
 חקלאי למגורים ב׳ ולשצ״פ והתוויית כבישים חדשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.8.2001 ובילקוט הפרסומים 5020, התשס״ב, עמי 20.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי, עכו, טל׳ 9912621-
 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

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

 ג/1825ו״, שינוי לתכנית ג/4382.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ארבל - גוש
 17335, ח״ח 3, 5, 6.

 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת שטח מגורים -
 הקצאת מגרש מגורים נוסף בדרך גישה ליישוב.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.2.2001 ובילקוט הפרסומים 4970, התשס״א, עמי 1976.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון, טלי 04-6760818,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 5047, ד׳ בשבט התשם״ב, 17.1.2002 85 ו ו



 חלקה 3, ח״ח 1, 2; גוש 10344, חלקות 24, 37, 40, 59, 60, 68,
 ח״ח 2, 9-4, 23-19, 26, 27, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 50, 51, 57,
 58, 67: גוש 10345, חלקה 43, ח״ח ו, 23, 41: גוש 10346, ח״ח
 4-1, 8-6; גוש 10347, חלקות 2, 58-8, ח״ח 6, 7; גוש 10348,
 ח״ח 3; גוש 10349, חלקות 8, 61-13, ח״ח 4, 9, 10, 12; גוש
 10350, חלקות 5-1, 11, 14, 15, ח״ח 8-6, 12; גוש 10352,
 חלקות 2, 7-4, 9, ח״ח ו, 3; גוש 10354, חלקות 4, 5, 10, 11,
 13, 14, 16, ח״ח 1, 3, 7, 15•,׳גוש 10355, ח״ח 1, 3, 5; גוש
 10356, חלקות 4, 18-7, ח״ח 3, 5, 6, 20, 22, 23; גוש 10362,
 חלקוח 15-2, 27-17, ח״ח 16; גוש 10363, חלקות 18-1, 20,
 39, ח״ח 19, 38-21, 40, 48, 53־;63, 65, 69-67, 71; גוש 10364,
 ח״ח 2: גוש 10365, חלקה ו, ח״ח 24, 28-26; גוש 10366, ח״ח
 20-18; גוש 10370, ח״ח 4, 5, 7; גוש 10371, ח״ח 4-1: גוש
 10372, חלקות 31-25, 37-35, 40, 52, ח״ח 7, 8, 24, 38, 39,
 63-53, 67-65; גוש 10373, חלקות 13-1, ח״ח 14, 19, 26; גוש
 10488, חלקות ו, 2, ח״ח 6-3: גוש 10594, ח״ח וו, 75, 77;
 גוש 11365, חלקות 6, 13, ח״ח 1; גוש 11366, ח״ח ו, 2, 4, 7;
 גוש 12182, ח״ח 8: גוש 12183, ח״ח 3, 10; גוש 12312, חלקות

• -  15, 19, ח״ח 12, 18-16, 40; גוש 12323, חלקות 5, 6, ח״ח 2
 9-7; גוש 17579, חלקות 5, 6, ח״ח 4, 7, 8, 15-10; גוש 7580

 חלקה 12, ח״ח ו, 7, 11, 15-13; גוש 17581, חלקות 35-33,
 72, ח״ח 32, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 74, 75, 90; גוש 17582,
 חלקות 1, 7, ח״ח 2, 4, 14; גוש 17583, חלקות 11, 12, ח״ח
 8-6; גוש 17588, חלקות 9, 10, ח״ח 3-1, 6, 8, 11, 12; גוש
 17589, חלקה 5, ח״ח 4-1, 6, 9; גוש 17654, חלקות 7, 9, ח״ח

.8 ,6 ,5 
 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטתים להנאת
 הציבור בדורנו ובדורות הבאים על ידי שמירת נוף גבעות
 אלונים על כל מרכיביו ואופיו, שמירת הערבים הטבעיים,
 הארכיאולוגיים, ההיסטוריים .והתרבותיים הכלולים בו: ב)
 ייעוד שטחים לגן לאומי גועז אלונים ושמורת טבע גוש
 אלונים, שיהוו בסים להכרזתם לפי חוק גנים לאומיים: ג)
 שינוי ייעוד שטחים חקלאיים ושטחי יער לשטחי גן לאומי
 ולשטחי שמורת טבע: ד) כלילת הנחיות ותכליות לפיתוח
 האתר כגן לאומי גוש אלונים ושמורת טבע גוש אלונים
 להכנת תבניות מפורטות בשטח: ה) חשיפה ושחזור של
 השרידים הארכיאולוגיים שבאזור והכשרתם לתצוגת קהל,
 כקבוע בחוק העתיקות ובתיאום עם רשות העתיקות: ו)
 הכשרת השטח לשבילי טיול, מצפורים, חניונים לציבור

 הקהל הרחב.

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

 יזרעאלים, עפולה 8120ו, טלי 04-6520038.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מקרקע
 חקלאית לאתר למיתקני ביוב: ב) הקמת מיתקנים לטיפול
 בשפכים ולאגירת קולחים: ג) קביעת הוראות הקמת

 המיתקנים והוראות בניה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 31.8.2001 ובילקוט הפרסומים 5018, התשס״א, עמי 4033.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 04-6508554, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר, טל׳ 04-9879621, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

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

 מקומית מס׳ ג/6505״, שינוי לתבניות ג/3760 וג/987ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סער - גוש 19931
 בשלמות.

 עיקרי הוראות התבנית: הרחבח שטה אזור התעשיה,
 הפיכת אזור מגורים וחקלאי לאזור תעשיה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.10.1993 ובילקוט הפרסומים 4176, התשנ״ד, עמי 1202.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 6508555 - 04, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה חבל אשר, טל׳ 04-9879621, וכל
 מעוניין רזןזאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תבנית
 מיתאר מקומית והודעה מתוקנת

 בדבר הפקדתה
 נמסרת בזה הודעה, על ביטול פרסום הודעה על
 הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/7337, שהתפרסמה
 בילקוט הפרסומים 5038, התשס״ב, עמי 712, וכי בהתאם
 לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון ובמשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים מופקדת ״תכנית

 מיתאר מקומית מס׳ ג/7337״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלונים - גושים
 10340, 10351 בשלמות: גוש 10317, ח״ח 12, 18; גוש 10327,
 חלקה 30, ח״ח 11, 16, 29: גוש 10332, ח״ח 4, 8-6; גוש
 10335, ח״ח 31; גוש 10337, חלקות 5-1, 9-7, 18-16, 30-20,
 ח״ח 12-10, 15, 19, 31; גוש 10338, חלקות 24-2, 27, 29, 37-
 39, 45-42, 49, 58-52, ח״ח 1, 25, 26, 28, 30, 31, 36, 40, 41,
 48-46, 51; גוש 10339, חלקות 27, 28, 30, 40-32, 44-42, ח״ח
 10, 16, 17, 21-19, 26, 31, ו4; גוש 10341, חלקות 6-4, 10-8,
 ח״ח 2, 7, 11, 12, 16-14; גוש 10342, ח״ח ו, 2; גוש 10343,
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 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: תחום מחוזי גלילי,
 צומת ערד - גוש 100025/1, ח״ח ו,

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת יקב, מוקד תעסוקה
 ותיירות על ידי איחוד וחלוקה, שינויים בייעודי קרקע

 וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר
 23, באר שבע 100'84, טל׳ 08-6296435. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית־מחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מחוז הדרום
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

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

 מחוזית לתכנון ולבניה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי.
 9/105/02/11״, שינוי לתכניות 151/03/11 ו־05/02/11ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תחום מחוזי גלילי
- גוש 100026, ח״ח 2; גוש 100025/1, ח״ח ו.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 חווה חקלאית לגידול בעלי חיים על ידי: א) שינויים
 בייעודי קרקע: ב) איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים:
 ג) התוויית דרכי גישה וקביעת זכויות׳, ד) הנחיות ומגבלות

 בניה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר
 23, באר שבע 84100, טלי 08-6296435. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית־מחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

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

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדות תבניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מסי ג/12062״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 11182, חלקה
 79, ח״ח 17-10, 45, 84: גוש 11243, ח״ח 3.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הסטת דרך גישה ברוחב
 6 מ׳ לפי חלקה מאושרת של ממ״י: ב) הצרת קטע דרך
 מ־6 מ׳ ל־4 מי: ג) שינוי ייעוד מדרך הולכי רגל לדרך

 משולבת.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/2320ו״, שינוי לתבנית ג/במ/
.163 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית -
 גוש 11495, חלקה 13, ח״ח 14.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת אחוזי הבניה שטח
 עיקרי מ־00%ו ל־150% שטחי שירות מעל לקרקע
 מ־20% ל־55% ותוספת 150% שטחי שירות לשלושה
 מרתפים לחניה מתחת למפלס הכניסה הקובעת

 לבניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,
 נצרת עילית 17511, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא
 העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית 17000, טלי 6468585-

.04 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ןז׳ בטבת התשס״ב (20 בדצמבר 2001)

 יגאל שחר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

ז הדרום  מחו
 מרחב תכנון מקומי מחוז הדרום

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי •הועדה המקומית־
 מחוזית לתכנון ולבניה מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ ו03/1/

 1/151״, שינוי לתכניות 105/03/11 ו־51/03/11ו.
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 38166 (בהסדר), חלקות ארעיות 3, 4; גוש 38170 (בהסדר),
 חלקות ארעיות 17, 18; גוש 38172 (בהסדר), חלקות ארעיות
 17, 18; גוש 38175 (בהסדר), חלקות ארעיות 47, 48; גוש
 38176 (בהסדר), חלקות ארעיות 35, 36; מגרשים: 186,
, A , 4 2 8 ,42A 75 , ( 2 / 7 2 / מ ב / 5 , 46A) י תבנית מסי  466לפ
/ מ ב / 5 , 1 1 2 4 6 ,1124A) י תכנית מם׳ פ ל A 1165, 11656 ,756 

.(4/75 

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטחי בניה באזור
 מגורים א׳ על ידי הגדלת זכויות הבניה ושינויים בקווי

 בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.7.2001 ובילקוט הפרסומים 5021, התשם״ב, עמי 55.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצחק רגר 23, באר שבע
 84100, טל׳ 08-6296435, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה באר שבע, רח׳ מנחם בגין 15, באר שבע, טל׳

^ ^ ע ש ב  08-6463807, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 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 שמעונים מופקדת ״תכנית מפורטת מסי

 1/342/03/7״, שינוי לתכנית 328/02/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מערבית לנתיבות
- גוש 100285/1, ח״ח 1; גוש 100286, ח״ח 15; גוש 100278,

 ח״ח 11, 27; גוש 100279/1, ח״ח ו.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 מכון לטיפול בשפכים ומיתקן לאספקת קולחין על ידי שינוי

 בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

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

 רשאי י להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה ש^^|
^ ^ ז ר ש מ  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, ל

 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצחק רגר
 23, באר שבע 84100, טל׳ 08-6296435. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים,

 שדרות, טלי 08-6899696.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

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

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

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה באר שבע מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳

 79/177/03/5״, שינוי לתבנית 8/177/03/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, העיר
 העתיקה, רח׳ החלוץ 113 - גוש 38001, ח״ח 16.

 עיקרי הוראות התבנית: תוספת בניה באזור מסחרי א׳
 על ידי הגדלת זכויות בניה, קביעת הנחיות ומגבלות בניה

 וביטול קולונדה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר
 23, באר שבע 84100, טל׳ 08-6296435. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע,

 רת׳ מנתם בגין.15, באר שבע, טל׳ 08-6463807.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

 128/108/03/5״, שינוי לתבנית 3/108/03/5.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ ג׳

- גוש 38029, חלקות 94, 95, ח״ח 130, 132.

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מסגרת תבנונית לאזור
 מגורים מיוחד על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת
 הנחיות ומגבלות בניה ועל ידי איחוד מגרשים בהסכמת

 בעלים.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.5.2001 ובילקוט הפרסומים 4989, התשס״א, עמי 2847.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר 23, באר שבע
 84100, טל׳ 08-6296435, וכן במשרד•׳ הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה באר שבע, רח׳ מנחם בגין 15, באר שבע, טלי
 08-6463807, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי באר שבע
 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ 17/206/03/5״, שינוי לתבניות 5/במ/4/75 ו־5/

 במ/2/72.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח׳
 נחל עשן - גוש 38164 (בהסדר), חלקות ארעיות 13, 14: גוש
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 הודעות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת ו ע ד ו  ה

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

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

 515 שפ אסתר 14.10.1983 הרמל נתה
 317 בוקובזה חנון 27.1.1996 בוקומה ניטים

 202 עמרני שרית 20.9.2001 עמתי שי
 505 שטיינר פנינה 25.10.2001 שטיינר יחצקאל

 יצחק
 יעקוב נטלה 450 ציציאשוילי יעקוב נטלה

 לוסיה
 450 גיהן לילי 232.2001 גיהן ויטוריו
 880 נעמד צבי 1532000 נאמן חיים
 924 לאזענגא יעקב 4.102000 לזנגה ליאן

 695 סמיל דוד 1.12.2001 אברהמוף מזל
 703 סמיל לילה 221999 אברהמוף מזל
 833 שפירא רחל 18.102001 בהנא בנימין
 465 מרגלית חוה 5.11.2001 גבאי יוכבד
 124 זיידמן וידה 11.122001 סעדיה חנה

 867 קליימן משה 11.112000 קליימן מרדכי
 392 קמנצקי לב 57.2001 קמינצקי ודים

 698 קוזלינר מוטל 8.122001 קוזלינר שמואל
 259 ריגלר פרידל 682001 לימור ברוך רפאל

 572 רפאל שמואל 12.9.2001 רפאל אילנה

 ט״ז בטבת התשס״ב (51 בדצמבר 2001)
 בן ציון נהוראי, ממלא מקום המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב
ת ו ע ד ו  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה.

 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת
 548 וקסלמן חנוך י״ח חשון ס״ב וקסלמן ברוניה

 925 אינגל משה א׳ אדיב נ״ה דוידי מרים
 816 אינגל לאה ר כסלו ס״ב דוידי מריס
 551 נניקאשווילי מנחם י״א תשרי מ״ז נאור משה
 549 עיקאשווילי מירי כ״ה בסלו תש״ס נאור משה
 764 שחר אורי־יובל י׳ סיון ס״א שחר מדלן
 499 כהן אברהם ב׳ כסלו מ״ט כהן שמחה

 201 ראוכוורגר רובין 251.1964 ראוכוורגר יזאק
 495 מרמור אברהם י״ח סיון ניט מרמור זאב

 S41 לוגי סמירה כ״ג חשון מ״ח לוגי ציון
 102 ישכרוב בכור י״ב תשרי ס״ב ישכרוב בלה

 527 פרסיאדו נסים י״ח שבט נ״ה פרסיאדו שרה
 274 אלברג אברהם ב״ב סיון ניט רבינוביץ־אלברגובה

 527 שיטרית פאני י״ז שבט ס״א שיטרית מימון

 (ו) ״תבנית מפורטת מם׳ 2/175/05/7״, שינוי לתכנית 05/7/
.173 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 39605, ח״ח
.14 ,13 ,7-5 

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד במגרש מם׳ 3, אזור
 התעשיה מרחבים משטח לבניני ציבור לאזור התעשיה

 וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.8.2001 ובילקוט הפרסומים 5018, התשס״א, עמי

.4038 

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 427/03/7״, שינוי לתכנית 02/7/
.2/248 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כסייפה - גוש
 100073 בהסדר: ח״ח כ-77, ג-9, ג-29, ג-27, שטח

 התכנית הנ״ל מהווה ח״ח 6 מגוש שומה 11.

 ן עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 שטח לבניני ציבור על ידי קביעת הנחיות זכויות

 ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.8.2001 ובילקוט הפרסומים 5006, התשס״א, עמי

.3457 

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצחק רגר 23, באר שבע
 84100, טל׳ 08-6296435, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שמעונים, שדרות, טל׳ 08-6899696, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תמר-ערבה תיכונה
 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

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

 מקומית מסי 43/100/02/10״, שינוי לתכנית 100/02/10.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מישור רותם -
 ^ש 100112 (5), 100113 (2).

 עיקרי הוראות התכנית: איתור וייעוד של שטחים
 למטרות אלה: א) כריית חול: ב) דרך גישה לאזור הכריה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.9.2001 ובילקוט הפרסומים 5021, התשס׳׳ב, עמי 55.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר 23, באר שבע
 84100, טל׳ 08-6296435, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תמר-ערבה תיכונה, נוה זהר, טל׳ 6688809-
 08, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ה׳ בטבת התשם״ב (20 בדצמבר 2001)

 מתתיהו חותה
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 מם׳ תיק שמ המנוח/ה הפטירה

 3901 אשואל סעיר 9.12.2001 אשואל ישעיהו
 6037 אטיה חפםיה 286.1975 ח חנה

 1299 שמש אהטרם 313.2000 שמש יצחק
 7465 פינטל רבקה 24.9,2001 יונה נוקד

 1034 סגל רחל 89.2001 סגל חיים אריה
 4609 לנגזם צפורה 2551996 הוטמאיר ברוריה

 6875 קראוס אודליה 8.102001 זילבר רות
 רחל

 1383 ברנס שלום 14.1.1980 בתט ניסים
 9312 בלושטין אורי 15.11.2001 בלושטין שושנה

 7545 אליאש משה 18.101999 פישר צפורה
 1274 גרגרן יעקב 28.11.2001 גרנון יוליה
 1753 חייטמן זינאידה 173.1996 גרנו[ סופיה
 1696 חייטמן מאיר 451997 גרנון סופיה
 1757 אביב שלמה 22.4,2001 אביב סימה

 6377 פוטש צבי 247.2001 פוטש שרה 1

 ט״ו בטבת התשם״ב (30. בדצמבר 2001)
 משה הלוי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת ו ע ד ו  ה

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

 תאריך
 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה שמ המבקש/ת
 8195 ריםיאטניק פרידה 241.1999 קרייזילמן אמה
 2356 םמט ארתור 1.9.2001 קורץ םוא אלן

 5550 קרספי יצחק 7.12.2001 קו־ספין יעקב
 2815 דוחני רחמים 10.122001 דוחני חמדה
 0522 וקסמן בלנקה 7.122001 ראכלץ רבקה

 6418 ברנובסקי שלמה 205.1999 יעקבסברג עדינה
 5343 ברנובםקי גיטה 311999 יעקבסברג עדינה

 9346 גכמן גדעון 20.11.2001 גכמן צילה
 1381 מעודה יפת 16.11.2001 מעודה מצוה ^
» ר  5822 צחור צ׳חגובר 111.2001 צחור צ׳חנובר ג

 מרים
 3020 רחימי ביביגן 286.2000 אחרוני עזרא

 5955 שיף שושנה 552001 בךעמי צפורה־
 שושנה

 6511 שיך משה 5111993 בךעמי צפורה־
 שושנה

 ט״ז בטבת התשט״ב (31 בדצמבר 2001)
 חנון גרנביץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב

ת (המשך)  הו ־עו
 תאריך

 מסי תיק שט המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת
 922 חורי זוליאט ב״ח אלול תש״ס יפרח שושנה
 721 לחאם זהבה 2311.2001 לחאם יעקב

 222 סגל זישה ז׳ אד״א תש״ס טרופר שושנה
 722 שמוחה יוסף כ״ח אלול נ״ו סמוכה זמיר
 730 שמוחה אהובה ביט אב ם״א סמוכה זמיר

 031 קופפרשמיד כ״ט אדר ם״א קופפרשמיד מיכאל
 קלאוד איבון

 359 רוזנבאום חיים נרו אדר ס״א רוזנבאום אלחבט
 טוביה

 365 גלט סליק כ״ח בסלו נ״ט גלט אהק
 373 גלט שרה י״ד אייר תש״ם גלט אהק

 419 ח חן ניט תשרי ס״ב רוזגבוים ראובן
 37.0 לוי רות כ״ה סיון תש״ם לוי משה

 545 פרנקל שמואל־ ב׳ טבת נ״ו שפיר אסתר
 דוד

 273 זיציק צפורה י׳׳ג כסלו ס״ב תימור עופר
 985 עמית יחזקאל י״ג אלול נ׳יו ארמון שולמית
 039 אליאם גול־ 14.2001 אליאס נוריאל

 שושן
 024 כדורי צביה י״ז טבת תש״ס בדורי אברהם
 592 בוארון קלמנט ז׳ שבט נ״ה בוארון לידיה
 889 שאשא נעים י ניסן נרו שאשא נסים
 833 אדלר אהרון י״ט כסלו ם״ב אדלר שושנה

 724 שלף תזין כ״א אב ניט מנדלוביץ ענת
 358 קוט שלמה כ״א כסלו ניד קוט עמי
 360 קוט הילדה ד׳ תשרי ס״ב קוט עמי

 388 איזק משה ב״ה טבת וזלר יהודית
 »89 איזק רבקה יולי 1976 הלר יהודית
 8.38 אייזנמן משה־ ז׳ כסלו ס״ב אייזמן רחל

 צבי־יחיאל
 493 הרצליך מליטה ב׳ חשץ ס״ב הרצליך אוסקר

 774 וקטלו־ מתתיהו כ״ד חשון סיב וקסלר יהודה
 117 פריד אטיל ט׳ תשרי ם״ב פינק הדסה

 537 קסטרו אסתר כ״א תשרי מ״ח אשכנזי רינה
 949 יעקב עזיזה ט״ז חשון ס״ב יעקב עוז
 451 דוידוביץ דוד כ״ח בסלו ס״ב גולן רב
 477 דוירוגיץ דבורה־ ד בסלו נייח גולן רב

 ורה

 ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר 2001)
 יצחק פרץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
ת ו ע ד ו  ה

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

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

 9124 שרעבי כרמלה 20.1,1974 עובד צפורה
 3076 שועבי דוד 39.2000 עובד צפורה
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 בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
ת ו ע ד ו  ה

 להווי ידוע בי הוגשו לבית היין, בתיקים המפורטים

 בית הדין הרבני האזורי בנתניה
ת ו ע ד ו  ה

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

 תאריך תאריך
 מסי תיק שם ה;:נוח/ה הפטירה שם המבקש/ת מם׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 5577 מגאלאשווילי יוסף 128.1993 מגאלאשווילי ציאלה 4672 חזן משה י״ג תשרי ס״ב חזן עמרם
 6865 אילוז ליאור 812.2001 אילת סמדר 4360 זירדקר בנימין 81.2000 זירדקר דניאל

 8739 זונטג זכריה 1211.2001 זונטג שרה 8725 רבי אסתר כ״ו אב ם״א רבי עבדאללה
 7995 הכט רגינה 52.2001 הבט ישראל עובדיה

 6726 דרעי הנרי 9.11.2001 דרעי אירים 3951 ארטל נתן א׳ כסלו ם״ב בן שטרית פנינה
 1552 טווסיפר עזיזה 27.9.1978 טוויספר פרגיז 1720 בן הרוש סימון כ״א סיון נ״ג אסרף אנט
 4102 קרן מגינה 29.8.2001 קרן משה 4472 בן סוסן פרהה י׳ כסלו 0״ב ממן אנט

 8280 דורון שרה 27.8.2001 נשר דבורה 6234 סטמקר חנה כיט תשרי ס״ב סיזמקר דויימ
 5270 עמרגי בדרה 14.12.2000 עמתי אברהם 9693 חיזגילוב מיכאל כ״א כסלו ס״ב חיזגילוב נדדדה

 רחנשטיישר הדסה ט״ו בטבת התשס׳׳ב (30 בדצמבר 2001)
 סלע שרה

3Q11.2001 
27,1.2001 

 רוזגשטיישר אוסיאס
 סלע שמעון

0170 m 
 w שחר וילי 147.2001 שחר"םילביה יצחק דהאן, המזכיר הראשי

 5692 שלג חיים 238.2001 שלג יעקב

 וס20) בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 יהושע ישראל כ״ץ, המזכיר הראשי

 י בטבת התשס״ב (25 בדצמבר

ת ו ע ד ו  ה
 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים

 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מם׳ תיק שמ המנוח/ה הפטירה

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ת ו ע ד ו  ה

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

 רובין אברהם
 ברקאי יהודית

 עמר שלמה
 טפטוז בלטה

 לוי לאה
 מחלוף בכור

 צפוני מאייר
 ברגר אלכסנדר-

 אבטה קונזיט

30.61988 
241.1981 
9.122001 

10,11.2000 
11.12.2001 
9.122001 

39.2001 
10.102000 
28.11.2001 

 רובץ פול
 ברין ישראל
 אפללו תמר
 טפטה יטקטו

 לוי סילס
 מחלוף מנטינה

 ביידה
 צפוני רמי

 ברגר אידל
 גטה היילו

3015 
9969 
1653 
0412 
6539 
5920 

6715 
6668 
8547 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 רדון שרית
 גבאי עליזה

 אוריאל אשרה
 איפרגן מרדכי
 בן ברוך אליס

 וייס ישעיהו

1212.2001 
47.2000 

17.10.1945 
254.2001 

29.11.2001 
2810.2001 

 חבר חשופה
 פרץ יחיה

 מזרחי יעקב
 איפרגן אברהם
 בן ברוך שמעון

 וייס רחל

6225 
8410 
1371 
2718 
9010 
9216 

 י״ב בטבת התשם״ב (27 בדצמבר 2001)
 שלמה דידי, המזכיר הראשי י״ח בטבת התשס״ב (2 בינואר 2002)

 אברהם פרץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
ת ו ע ד ו  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
ת ו ע ד ו  ה

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

 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

 תאריך
 מם׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת
 0046 סימצקי מניה 1032001 סימצקי לאוניד

 8412 פרדימן פני 282001 פרידמן הרמן
 3809 זנו רוחמה 7.9.20O1 זנו יעקב זק

 4092 בקר ולדימיר 29.10.2001 צ׳רשטםקי םבטלנה

 9685 גנדניקוב קלרה 10.82001 גנדניקוב נאום

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 בוקובזה זינה
 אנוך מעוז יעל

 זוהר מבס

19.9.2001 
1610.2001 

 4915 בוקובזה נסים
 0108 אנוך מעוז ניר

 יצחק
 67.2001 5921 זוהר סולטנה

 ד בטבת התשס״ב (19 בדצמבר 2001)

 נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

 ילקוט הפרסומים 5047, ד׳ בשבט התשם״ב, 17.1.2002 ו19ו



 בית הדין הרבני האזורי באשדוד צוואות
ת (המשך) 39/01 פארס סלים שאער 8.10.2000 מגיד פארס שאער ו ע ד ו  ה
 תאריך 41/01 תופיק סעיד איוב 212001 פאיז תופיק איוב

 הפטירה
 סלימאן עלי Z.320O1 םעיד םלימאן מסעוד

 מסעוד
 שם המבקש/ת 49/01

 תאריך
 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה

 5142 בויארסקי אסתר 88.2001 פאלנקר ראיסה 305/01 אוםאמה שביב 14.10.2001 חיאת תופיק מנםור
 2829 גולדשטיין מריה 2.10.2001 גולדשטיין יורי מנםור •

 8910 קוזוקרו ברקו 158.2001 קוזוקרו חנה 308/01 עבדאללה אסעד 128.2001 חסין עבראללה

 5514 כהן הרשקו 1312.2001 כהי מרים חוסין חוסין

 וכמן יעקב 320/01 יוסף חוסין חנגיר 2522001 פרחה סלמאן חע׳ר
 פלר מרה

288.1994 

1O8.2000 
 ובמן משה ליב

 גרקר פתיל
5298 
3851 

 ביטון שלום כ״ו בכסלו התשס״ב (11 בדצמבר 2001)
 פלאם חיים

87.2001 
382001 

 ביטון אייל
 פלאם סימה

8525 
9716 

 7425 זיו משה 412.2001 זיו סוזנה נעים הנו, קאדי
 3241 הטמן שמעון 2311.2001 רוטמן אנדריאה מר׳הב בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפק

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 211/01

 ובענין פירוק עמותת משתכני הר שמואל, מסי העמותה
,58 -010219 -2 

 והמבקשת: לינוי בניה ותשתית בע״מ, ח״פ 174898-0-
 51, ע״י ב״כ עו״ד משה דובר, מרח׳ המעלות 10, ירושלים

 94263, טל׳ 02-6221188, פקס 02-6222044.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 15.10.2001 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפו־ק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 18.2.2002 בשעה 9.00.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, א1 לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00

 ביום 11.2.2002.

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

 משה דובר, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1409/01

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,
 ובענק פירוק חברת מוסך מיקי פחחות וצבע 92׳ בע״מ,

 ח״פ 51-173201-1,

 והמבקשים: םמיח אלעוקבי, עמנואל חן, לימור חמאווי,
 עיסם אלעוקבי וחסן אבן ברי, ע״י ב״כ עו״ד ש׳ לוי ו/או א׳
 ברק ו/או י׳ לוי ו/או א׳ לוי ו/או ו׳ מנסור ו/או גיא לוי ו/או

 ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר 2001)

 ניסים אדרי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי באריאל
ת ו ע ד ו  ה

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

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מם׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה
 סמיט רחל

 שטמר גיטה (קיטה)

 חביבה ערגי, המזכיר הראשי

29.10.2001 
2310.2001 

 סמיט אליהו
 שטמו־ משה

4608 
4368 

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)

 בית הדין הדרהי בעכו וברמת הגולן
ת ו ע ד ו  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה או צווי קיום צוואה:

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה

 אסעד נמר בטחיש
 םאלח פארחאן

 בטחיש
 אבתיםאם
 סראיאלדין

 םאבר שחאדה זיר
 סעיד מחמד חטיב

 ספא עבוד בן ופיק

21.4.2001 
11.7.1998 

1611.2000 
244.1982 

 מיה נמר בטחיש
 נאגי סאלח

 בטחיש
 נזיה סלימאן

 סראיאלדין
 שחאדה חסן זיר

 מיאסה מוחמר
 חטיב

 ופיק עבוד עבוד

 ירושות
37/01 
42/01 

306/01 
313/01 

323/01 
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 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד יצהר הס,
 מרח׳ ויצמן 42, בפר סבא 44247.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.6.2001 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.3.2002 בשעה 0ב.8.

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

 שלו, לאתר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 3.2002.ג.

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

 יצהר הס, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 מ׳ קרן, מרח׳ ז׳בוטינסקי 155, בית נח, רמת גן 52575, טל׳
 03-7528182, פקס 03-7528183.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.5.2001 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 4.3.2002 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 16.00 ביום 25.2.2002.

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

 שלמה לוי, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 694/01 ו

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

 ובענין פירוק חברת מדיה א.מ.קומ. תקשורת ויעוץ
 בע״מ, ח״פ 51-312420-6,

 והמבקשת: םילביה אטיאס, ע״י ב״כ עו״ד יחיאל ירון,
 מרח׳ החשמונאים 88, תל אביב 67133, טל׳ 03-6242015, פקס

.03-6242014 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.8.2001 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 13.2.2002 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 30.1.2002.

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

 יחיאל ירון, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-י&ו

 תיק אזרחי 1507/01

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

 ובענין פירוק חברת אי.די.אס.אל נטוורקס בע״מ, ח״פ
,51-260861-3 

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו״ד חגית בלייברג,
 ממשרד עו״ד גולדפרב, לוי, ערן ושות׳, מרח׳ אבן גבירול 2,

 תל אביב 64077.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2001 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 12.3.2002 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

 :יום 5.3.2002.

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

 חגית בלייבדג, עו״ד
 באת כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1957/01

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

 ובענין פירוק חברת יהלומי שיר בע״מ, ח״פ
,51-1389923-1 

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 חיק אזרחי 1528/01

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

 ובענין פירוק חברת טכנולוגיות תפעול מערכות (ט.ת.מ)
 בע״מ, ח״פ 51-143180-1,
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 נבייה סטוקם אנד קומפני בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 . נמסרת בזה הודעה שהאסיפה הכללית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 28.2.2002, בשעה 10.00, ברחי בדנר 5, רמת
 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסי ובניירות

 החברה ושל המפרק.

 יוסף שמעוני, רו״ח, מפרק

 גיימסופט בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה שהאסיפה הכללית של החבר^
 הנ״ל תתכנס ביום 22.2.2002, בשעה 10.30, ברח׳ בדנר 5, רמת
 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסי ובניירות

 החברה ושל המפרק.

 יוסף שמעוני, רו״ח, מפרק

 ק. משוש לבניה והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-177257-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה בללית סופית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית סופית של
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום 3 במרס 2002, בשעה 18.00, ברחי

 ז׳בוטינםקי ב/א, רמת גן.
 על סדר היום: הצגת דין וחשבון הסוקר את פעולות

 המפרק מיום מינויו וחיסול החברה.
 רם יולוס, עו״ד, מפרק

 אלי חי בניה והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-175015-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוט אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית סופית של
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום 3 במרס 2002, בשעה 18.00, ברח׳

 ז׳בוטינםקי 3/א, רמת גן.
 על סדר היום: הצגת דין וחשבון הסוקר את פעולות

 המפרק מיום מינויו וחיסול החברה.
 דם יולום, ער׳ד, מפרק

 והמבקש: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ, ע״י
 ב״כ עו״ד משה גלר, מרח׳ ויצמן 102, כפר סבא, טל׳

 09-7658750, פקס 09-7672920.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 15.11.2001 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 12.5.2002 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 18.00

 ביום 1.5.2002.

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

 משה גלר, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי ז 492/0
 בענין פקודח החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת ר.ח. אייזנקוט מתכת (1988) בע״מ,
 ח״פ 51-134835-1,

 והמבקשים: חטיב אחמד ח׳אלד ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד
 כמאל כמאל, מרח׳ שמריהו לוין 3, ת״ד 44407, חיפה 31044,

 טל׳ 04-8644179, פקס 84ו04-8622.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.10.2001 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 28.2.2002 בשעה 8.50.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 3.00ו ביום 21.2.2002.

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

 כמאל כמאל, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 1194 ילקוט הפרסומים 5047, ד׳ בשבט התשס״ב, 17.1.2002

 המחיר 10.72 שקלים חדשים ISSN 0334-3030 סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי



 רשומות

 ילקוט הפרסומים
5 17 בינואר 2002 0 4  ד׳ בשבט התשס״ב 8

 עמוד
 הודעה על מיזוג חברות 1198

 הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 1198

 הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, לפי
 תקנות סוכני המכס, לפי תקנות מס קניה (טובין)

 ולפי תקנות הבלו על הדלק 1199

 הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום
 שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת
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 הודעות מאת הכונס הרשמי 1219

 הודעות מאת הציבור 1221

 עמוד
 הודעה על מינוי מנהל כללי 1196

 הודעה על מינוי חברים למועצה לשידורי כבלים
 ולשידורי לוויין 1196
 הודעה על מינוי שופט 1196

 הודעה על מינוי •לפי חוק בחי המשפט ולפי חוק
 בית משפט לענינים מינהליים 1196

 מינוי יושב ראש לועדה מיוחדת לפי פקודת
 האריסים (הגנה) 196 ו
 מינוי שופטים בביח משפט לענינים מקומיים 1196
 מינוי חבר במועצת בתי דין מינהליים 1197

 מינוי יושבי ראש נוספים לועדת עררים לפי חוק
 התגמולים לנפגעי פעולות האיבה 1197
 הודעה על מועד סיום תכניות חיסכון שונות 1197
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 הודעה על מינוי
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 ולפי חוק בית משפט לענינים מינהליים, התש״ס-2000

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
, אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)  התשמ״ד-984וי
 לחוק האמור ולפי סעיף 5(ג) לתוק בתי משפט לענינים
 מינהליים, התש״ס-22000, ובהסכמת נשיא בית המשפט
 העליון, הארכתי את מינויו של השופט יוסף גולדברג, ת״ז
 008499162, לסגן נשיא של בית משפט לענינים מינהליים
 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לתקופה של שלוש שנים
 נוספות, מיום י״ב באב התשס״א (ו באוגוסט 2001) עד יום

 י״ג באב התשס״ד (31 ביולי 2004).

 מאיר שטרית
 שר המשפטים

 י׳ בטבת התשס״ב (25 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-60)

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
 סייח התש״ס, עמי 190.

 מינוי יושב ראש לועדה מיוחדת
 לפי פקודת האריסים (הגנה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(1) לפקודת האריסים
 (הגנה)', אני ממנה את כליל עבוד, ת״ז 35576073, שופט
 בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש של הועדה
 המיוחדת למחוז הצפון, עד יום ב״ו בטבת התשס״ג (31

 בדצמבר 2002).

 מאיד שטרית
 שר המשפטים

 ח׳ בטבת התשס״ב (23 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-38)

 הודעה על מינוי מנהל בללי
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות
 המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו', מינתה הממשלה את
 יאיר מעין לתפקיד המנהל הכללי של משרד התשתיות

 הלאומיות.

 גדעון סער
 מזכיר הממשלה

 י״ט בטבת התשס״ב (3 בינואר 2002)
 (חמ 3-56)

 סייח התשי״ט, עמי 86.

 הודעה על מינוי חברים למועצה לשידורי בבלים
 ולשידורי לוויין

 לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-982ו

 מודיעים בזה, כי לפי'הצעת שר התקשורת, בהתאם
 להוראות סעיף 6ב לחוק התקשורת (בזק ושידורים),
 התשמ״ב-1982', מינתה הממשלה חברים למועצה לשידורי

 בבלים ולשידורי לוויין, כדלקמן:

 (ו) דוד עמר, נציג ציבור, מומלץ מרכז השלטון המקומי
 (במקום מאיר ניצן)2:

 (2) שרון הדוש, המייצגת לדעת שר התקשורת את
 הצרכנים (במקום ירון כץ)5.

 גדעון סער
 מזכיר הממשלה

 י״ט בטבת התשס״ב (3 בינואר 2002)
 (חמ 3-1990)

 חוקי א״י, כרך א; עמי 476.

 ם״ח התשמ״ב, עמי 218: התשס״א, עמי 530.
 י״פ התש״ס, עמי 3120.

 י״פ התשנ״ט, עמי 2936.

 מינוי שופטים בבית משפט לענינים מקומיים
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57(א) לתוק בתי המשפט
, ובהסכמת נשיא בית  [נוסח משולב], התשמ״ד-984וי
 המשפט העליון אני ממנה את אפרים דורון, ת״ז 2648038,
 שופט בקצבה של בית משפט שלום, ואת דוד מועלם, ת״ז
 43648450, שופט בקצבה של בית משפט שלום, למלא תפקיד
 של שופט בית משפט לענינים מקומיים עד יום ב״ו בטבת

 התשס״ג (31 בדצמבר 2002).

 כל אחד מהשופטים יישב בדין אף לאחר שעות
 העבודה הרגילות בבתי המשפט ויהיה זכאי לגמול, לכל יום

 ישיבה, בשיעור שייקבע מזמן לזמן.

 מאיר שטרית
 שר המשפטים

 ח׳ בטבת התשס״ב (23 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-1653)

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

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-984ו', אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(אץ2) לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
 מיניתי את אשר דן גרונים, ת״ז 007352982, שופט של בית
 משפט מחוזי, ובהסכמתו, לכהונה בפועל לשופט של בית
 המשפט העליון, מיום י״ט בניסן התשס״ב (1 באפריל 2002)

 עד יום כ״ו בטבת התשס״ג (ו3 בדצמבר 2002).

 מאיר שטרית
 שר המשפטים

 י״ב בטבת התשם״ב (27 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-60)

 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.
 סייח התשמ״ד, עמי 198.

ו ילקוט הפרסומים 5048,-ד׳ בשבט התשס״ב, 17.1.2002  96 ו


