
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 ב׳ באב התשס״ג 5212 31 ביולי 2005

 עמוד
 מינוי קציני מבחן למבוגרים 5662
 מינוי פקידי סעד 5662
 שינוי מינוי פקידי סעד 5663

 מינוי פקידי בחירות לפי חוק הרשויות המקומיות
 (בחירות) 3665

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור
 ממם הכנסה מהשכרת דירת מגורים 5665

 הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה
 (מועצה אזורית מנשה) 5665
 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 5665
 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 5672

 הודעות מאת רשם הירושה 3685"
 הודעות סופיות בדבר מחיקה מפנקס האגודות

 העותומניות 3691
 הודעה בדבר פירוק אגודות עותומניות בעבר 3692
 הודעות מאת רשם האגודות השיתופיות 3693
 הודעות מאת הציבור 3693
 דין וחשבון חודשי׳ של בנק ישראל 3696

 עמוד
 תיקון תקנון הכנסת 3658
 הודעות על מינוי סגני נשיא בבתי משפט 3658
 הודעות על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט ... 3660

 הודעות על מינוי שופטים בבתי משפט לעניני
 משפחה 3660

 מינוי חברים נוספים לועדות שחרורים מיוחדות לפי
 חוק שחרור על־תנאי ממאסר 3660

 מינוי יושב ראש לועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין
 (שבח, מכירה ורכישה) 3661

 מינוי יושב ראש מותב נוסף לועדת ערר לפי חוק
 הרשויות המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין

 מינהליים 3661
 הודעה בדבר קביעת סכומי עירבון לפי חוק

 הרשויות המקומיות (בתירות) 3661
 הכרה במוסדות ובתארים לענין כשירות

 לעבודה סוציאלית 3661
 מינוי מומחה להערכת מסוכנות לפי חוק כלי

 היריה 3662
 מינוי קציני מבחן לנוער 3662



 חוק, לאחר הקריאה הראשונה, הוראה
 שבביצועה כרוכה עלות תקציבית כאמור
 בסעיף קטן (ב) - תוגש ההערכה בעת
 הדיון בהבנת הצעת החוק לקריאה
 השניה ולקריאה השלישית או בתוך זמן

 סביר שקצב לבך יושב ראש הועדה:

 (2) לענין עלות תקציבית של הסתייגות -
 בעת הדיון בהבנת הצעת החוק לקריאה
 השניה ולקריאה השלישית או בתוך זמן

 סביר שקצב לכך יושב ראש הועדה.

 (ו) בדברי ההסבר להצעת חוק תצוין עלותה
 התקציבית: קבעה הועדה כי הצעת החוק
 היא הצעת תוק תקציבית כהגדרתה בסעיף גג
 לחוק היסוד, תציין זאת בדברי ההסבר לחוק:
 כן תציין הועדה, על נוסח הצעת החוק
 המונחת על שולחן הכנסת לקריאה שניה
 ולקריאה שלישית, את קביעתה כי הצעת
 החוק או הסתייגות היא,תקציבית כהגדרתה
 בסעיף בג לחוק היסוד: בנוסח החוק או בדברי
 ההסבר לו תצוין גם דרך המימון באמור

 בסעיף 39א לחוק יסודות התקציב.

 (ז) הסכמתה של הממשלה לעלות התקציבית
 כאמור בסעיף 3ג(דץ5) לחוק היסוד תינתן

 בכתב או בהודעה לכנסת.״

 תיקון םעיף 8ב1ב
 '2. בסעיף 138ב לתקנון הכנסת, במקום סעיף קטן (ב)

 יבוא:
 ״(ב) בפנייתה למזכיר הכנסת כאמור בסעיף קטן (א/
 תציין הועדה אם להצעה יש עלות תקציבית ואם היא
 הצעת חוק תקציבית כהגדרתה בסעיף 3ג לחוק־יםוד:

 משק המדינה.״

 תיקון סעיף 138ג
 3. בסעיף 138ג לתקנון הכנסת, במקום ״הוראות סעיף

 58וא(ב) ו־(ג)״ יבוא ״הוראות סעיף 138א(0״.

 ח׳ בתמוז התשם״ג (8 ביולי 2003)
״ ראובן ייבלין ־ 8 * מ 4 ח ) 

 יושב ראש הכנסת

א י ש ן נ י סג ו נ ל מי דעה ע  הו
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף «ב)
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי
 את דבורה ברלינר, ת״ז 008422354, שופטת של בית משפט
 מחוזי לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום
 ד׳ באלול התשם״ג (ד בספטמבר 2003) עד יום י״ז באלול

 התשם־ז (ו3 באוגוסט 2007).
 ט״ו בתמוז התשסיג (15 ביולי 2003)

) יוסף m לפיד ! ־ M מ ח ) 

 שר המשפטים

ן הכנסת ו ן תקנ  תיקו

 לפי חוק־יםוד: הכנסת

 לפי סעיף 155 לתקנון הכנסתי, מתפרסם בזה תיקון
 לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום ח׳ בתמוז

 התשס״ג (8 ביולי 2003<

 החלטת סעיף 38וא

 1. במקום סעיף 38וא לתקנון הכנסת יבוא:

 ״חקיקה הצריכה תקציב
 138א.(א) בהכינה הצעת חוק לקריאה ראשונה, תזמין
 הועדה לדיוניה את שר האוצר או את מי
 שהוא הסמיך לכך (בסעיף זה - השר), כדי
 לברר את הערכתו לגבי העלות התקציבית של
 הצעת החוק, לצורך קביעתה על ידי הועדה,
 לפי הוראות סעיף 3ג לחוק־יסוד: משק
(בסעיף זה - חוק היסוד), וכדי לברר  המדינה2
 אם חלות לגבי הצעת החוק הוראות סעיף
 39א לחוק יסודות התקציב, התשמ־ה-11985

 (בסעיף זה - חוק יסודות התקציב).

 (ב) הערכת השר לגבי העלות התקציבית של
 הצעת חוק שבביצועה כרוכה, לדעתו, עלות
 תקציבית של 5 מיליון שקלים חדשים או יותר
 בשנת תקציב כלשהי, תוגש בכתב ותהיה
 מנומקת, ויצורפו לה נתונים ואמדנים שהיוו

 בסיס להערכה.

 (ג) חבר הכנסת רשאי להגיש לועדה הערכה לגבי
 העלות התקציבית של הצעת חוק (בסעיף זה
- הערכה אחרת)•, הערכה אחרת תהיה בכתב
 ותוגש, אם לא קבעה הועדה אחרת, על ידי
 מרכז המחקר והמידע של הכנסת: ההערכה
 האחרת תהיה מנומקת, יצורפו לה נתונים
 ואמדנים שהיוו בסים לה, ויצוין בה המקור
 לנתונים: הועדה תזמן את מגיש ההערכה
 האחרת כדי לברר את הערכתו, וכן רשאית
 היא לזמן את מי שנתן לו נתונים לצורך
 ההערכה האמורה, אלא אם בן הזימון אינו
 נחוץ או אינו אפשרי בנסיבות הענין: הוגשה
 הערכה אחרת, תאפשר הועדה לשר להגיב

 עליה.

 (ד) סעיפים קטנים (א) עד >ג) יחולו, בשינויים
 המחויבים, גם על הכנת הצעת חוק לקריאה
 השניה ולקריאה השלישית ועל הדיון

 בהסתייגות להצעת חוק.

 (ה) הערכת השר והערכה אחרת יוגשו לועדה -

 (ו) לענין עלות תקציבית של הצעת חוק -
 זמן סביר, בנסיבות הענין, לפני הדיון
 בהכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה,
 ואם לא ניתן למסרן לפני הדיון - בעת
 הדיון או לאחריו, בתוך זמן סביר שקצב
 לכך יושב ראש הועדה: הוספה להצעת

 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 י״פ התשכ״ח, עמי 590: התשס־ג, עמי 2802.
 ם״ח התשל״ה, עמי 206; התשס״ג, עמ׳ 498.

 ם״ח התשמ״ה, עמי 60: התשמ״ח, עמי 58.

 3658 ילקוט הפרסומים 5212, ב־ באב התשס־ג, 31.7.2003



 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, הארכתי
 את מינויו של אורי בן־דור, ת׳׳ז 001014505, שופט של בית
 משפט שלום לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז
 ירושלים, לתקופה של ארבע שנים נוספות, מיום n באלול
 התשם־ג (1 בספטמבר zoos) עד יום י־ז באלול התשם־ז

 (51 באוגוסט 2007).

 ט־ו בתמוז התשם״ג (15 ביולי 2005)

 יוסף (סומי) לפיד
 שר המשפטים

 (חמ 3-60)

א י ש ן נ י סג ו נ ל מי ה ע ע ד ו  ה

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-1984', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, הארכתי
 את מינויו של חנוך פדר, ת־ז 045207834, שופט של בית
 משפט שלום לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז
 המרכז, לתקופה של ארבע שנים נוספות, מיום ד׳ באלול
 התשס״ג (1 בספטמבר 2003) עד יום י־ז באלול התשס־ז

 (31 באוגוסט 2007).

 יוסף (טומי) לפיד
 שר המשפטים

 ט״ו בתמוז התשס״ג (15 ביולי 2003)
 (חמ 3-60)

 ם״ח התשמ״ד, ענד 198.

א י ש ן נ ג י ס ו נ ל מי ה ע ע ד ו  ה
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-1984', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
 לחוק הזןמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי
 את חיים חדש, ת־ז 09100086, שופט של בית משפט שלום
 לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, לתקופה
 של ארבע שנים, מיום ט־ו בתמוז התשס״ג (15 ביולי 2003)

 עד יום כיח בתמוז התשם׳־ז (14 ביולי 2007).

 ט״ו בתמוז התשם־ג (15 ביולי 2003)

) יוסף (טומי) לפיד ג - 6 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים
 י ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

א י ש ן נ ג י ס ו נ ל מי ה ע ע ד ו  ה
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-1984י, אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי
 את אבי זמיר, ת־ז 057097222, שופט של בית משפט שלום
 לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, לתקופה

א י ש ן נ ג י ס ו נ ל מי דעה ע  הו

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי
 את רות אליעז, ת״ז 001410091, שופטת של בית משפט מחוזי
 לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי• בתל אביב, מיום ד׳
 באלול התשם״ג (1 בםפטניס־ 2003) עד יום ו׳ בתמוז

 התשס״ה (13 ביולי 2005).

 ט־ו בתמוז התשס־ג (15 ביולי 2003)

) יוסף (טומי) לפיד ג ־ * מ ° ח < 

 שר המשפטים
 ס־ח התשמ־ד, עמי 198.

א י ש ן נ ג י ס ו נ ל מי דעה ע  הו

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-984ו', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף «ב)
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי
 את ברוך אזולאי, ת־ז 063439459, שופט של בית משפט
 מחוזי לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, מיום
 ט־ו בתמוז התשם־ג (15 ביולי 2003) עד יום כ״ח בתמוז

 התשס־ז (14 ביולי 2007).

 ט־ו בתמוז התשםיג (15 ביולי 2003)

) יוסף (טומי) לפיד ג ־ * מ ° ח ) 

 שר המשפטים
 ס״ח התשמיד, ענד 198.

א י ש ן נ ג י ס ו נ ל מי דעה ע  הו

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-984ו', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, הארכתי
 את מינויו של חיים לוחוביצקי, תיז 000815050, שופט של
 בית משפט שלום לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז
 ירושלים, מיום ד׳ באלול התשםיג(ו בספטמבר 2005) עד יום

 כ־ה בטבת התשסיד (19 בינואר 2004).

 ט־ו בתמוז התשס׳־ג (15 ביולי 2005)
) יוסף (טומי) לפיד ג - 4 מ ° ת ) 

 שר המשפטים
 ס״ת התשמיד, עמי 198.

 םיח התשמ״ד, עמי 198.

א י ש ן נ י סג ו נ ל מי דעה ע  הו

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-1984', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9

 ס־ח התשמ־ד, עמי 198.

 ילקוט הפרסומים 5212, ב׳ באב התשם״ג, 31.7.2005 3659



ה ח פ ש י מ נ י ט לענ פ ש מ ת ה י ב פט ל י שו ו נ  מי

 לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-995 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט
 לעניני משפחה, התשנ״ה-995וי, ובהסכמת נשיא בית
 המשפט העליון, אני ממנה בזה את יעקב וגנר, ת־ז
 064036400, שופט של בית משפט שלום, לדון בבית משפט
 לעניני משפחה, החל ביום ט״ו בתמוז התשם״ג (15 ביולי

.(2003 

 ט־ו בתמוז התשם־ג (15 ביולי 2003)
 (חמ 3-2666) יוסף (טומי) לפיד

 שר המשפטים
 ס״ח התשנ״ה, עמי 393.

ה ח פ ש י מ נ י ט לענ פ ש מ ת ה י ב פט ל י שו ו נ  מי

 לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ־ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט
 לעניגי משפחה, התשנ־ה-995וי, ובהסכמת נשיא בית
 המשפט העליון, אני ממנה בזה את תמר שרון נתנאל, ת״ז
 052196813, שופטת של בית משפט שלום, לדון בבית משפט
 לעניני משפחה, החל ביום ד׳ באלול התשס־ג (1 בספטמבר

.(2003 

 ט־ו בתמוז התשס־ג (15 ביולי 2003)

) יוסף (טומי) לפיד 5 ־ 2 " מ 6 ח ) 

 שר המשפטים
 ס״ח התשנ־ה, עמי 393.

חדות ו ם מי רי ו ת שחר ו ד ע ו ם נוספים ל י חברי ו נ  מי
 לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס־א- 2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק שחרור על־ תנאי
 ממאסר, התשס״א-2001' (להלן - החוק), ובהתייעצות עם
 נשיא בית המשפט העליון, לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט
 [נוסח משולב], התשמיד-984ו2, אני ממנה את הרשומים

 מטה לחברים בועדות השחרורים:

 יושבי ראש:

 השופט דוד בר אופיר, ת־ז 7738438 - תוקף המינוי עד יום
 17 בספטמבר 2004

 השופט בדימ׳ אפרים לרון, ת־ז 9378720
 השופט בדימ׳ יצחק בנאי, ת־ז 106088

 השופט בדימ־ אריה אבן ארי, ת״ז 10910362
 השופט בדימ׳ אהרן מלמד, ת״ז 990192

 השופט בדימ׳ אמנון סטרשנוב, ת״ז 9819977000
 חברים:

 השופט בדימ׳ מרדכי בלזר, ת״ז 1947126
 השופטת בדימ׳ דניאלה וכסלר, ת״ז 26064095

 השופטת בדימ׳ חיה חפץ, ת״ז 8625873

 של ארבע שנים, מיום ט״ו בתמוז התשס״ג (15 ביולי 2003)
 עד יום כ״ח בתמוז התשס״ז (14 ביולי 2007).

 ט־ו בתמוז התשס־ג (13 ביולי 2003)

< יוסף (טומי) לפיד ג _ 6 מ ° ח ) 

 שר המשפטים

י שופט ו נ ל מי דעה ע  הו

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-984ו

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמיד-1984י, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(אץ2) לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
 מיניתי את אסתר חיות, ת״ז 052045044, שופטת של בית
 משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית
 המשפט העליון, מיום ד׳ באלול התשס־ג(1 בספטמבר 2003)

 עד יום ז׳ באדר התשם״ד (29 בפברואר 2004).

 ט״ו בתמוז התשם״ג (15 ביולי 2003)

" יוסף (סומי) לפיד ־ מ ״ ח ) 

 שר המשפטים
 ס״ח התשמ־ד, עמי 198.

פט י שו ו נ דעה על מי  הו
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-984ו', אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(א^ לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
 מיניתי את עדי אזר, ת־ז 053560595, שופט של בית משפט
 שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה
 בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום
 ד׳ באלול התשס״ג (ו בספטמבר 2003) עד יום ז׳ באלול

 התשס״ו (31 באוגוסט 2006).

 ט־ו בתמוז התשס־ג (15 ביולי 2003)

, יוסף (טומי) לפיד 5 ־ מ ״ ח ) 

 שר המשפטים

 ס״ח התשס״א, עמי 410.

 ס־ח התשמ״ד, עמי 198.

 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

פט י שו ו נ דעה על מי  הו
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(אץ3) לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
 מיניתי את רות שרון לבהר, ת־ז 000651346, שופטת של בית
 משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה,
 לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי בתל
 אביב, מיום ד׳ באלול התשס־ג (1 בספטמבר 2003) עד יום

 זי באלול התשםיו (31 באוגוסט 2006).

 ט״ו בתמוז התשס״ג (15 ביולי 2003)
 >חמ 3-60) , ,

 יוסף (טומי) לפיד
 סייח התשמ״ד, עמי 198. שר המשפטים
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 התשס־ג (ו בספטמבר 2003) עד יום כ־ו באב התשס״ה
 (ו3 באוגוסט 2005).

 י״ג בתמוז התשס־ג (13 ביולי 2003)

) ייסן־ (טומי) לפיד ג ־ ג 2 מ 4 ח ) 

 שר המשפטים

ר ר ת ע ד ע ו ב נוםףו ל ת ו ש מ א ב ר ש ו י י ו נ  מי
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכיב-962ו

 ולפי חוק בתי דין מיגהליים, התשנ־ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות
 (ביוב), התשכ״ב-1962' (להלן - החוק), סעיפים 5 ו־12 לחוק
 בתי דין מינהליים, התשנ״ב-992ו2, ובהסכמת נשיא בית
 המשפט העליון, אני ממנה את שלמה לבנוני, ת*ז 7770316,
 שופט בית משפט שלום, ליושב ראש מותב לועדות ערר לפי

 החוק במחוז חיפה.

 י־ג בתמוז התשם״ג (13 ביולי 2003)

) יוסף (״ומי) לפיד ג ־ 8 1 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים
 ס־ח התשכ״ב, עמי 96.
 ס״ח התשנ״ב, עמי 90.

ן ו ב ר י מי ע ו עת סכ ר קבי ב ד דעה ב  הו
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-965ז

 בהתאם לסעיף 38א(דץ4) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ־ה-1965', אני קובע כי סכומי העירבון
 המעודכנים לקראת הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות
 שיתקיימו ביום ב׳ בחשון התשם־ד (28 באוקטובר 2003) הם

 כדלקמן:

 מספר התושבים סכום העירבון
 ברשות המקומית בשקלים חרשים

 עד 5,000 3,450
 5,001 עד 25,000 6,890

 25,001 עד 100,000 17,240
 למעלה מ־100,000 20,680

 כ׳ בתמוז התשס״ג (20 ביולי 2003)
 (חמ 3-709)

 אברהם פורז
 שר הפנים

 ם״ח התשכ״ה, עמי 248: התשנ״ח, עמי 270.

ה ד ו ב ע ת ל ו ר י ש ן כ י נ ע ם ל י ר א ת ב ת ו ו ד ס ו מ  הברה ב
ת י ל א י צ ו  ס

 לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ־ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9>א)(2) לחוק העובדים
 הסוציאליים, התשנ״ו-1996', ולאחר התייעצות עם מועצת
 העובדים הסוציאליים, אני מכיר במוסדות להשכלה גבוהה
 מחוץ לישראל, המפורטים להלן ובתארים בעבודה

 השופט בדימ׳ דוד מועלם, ת״ז 43648450
 השופט בדימ׳ עמירב רנד, ת־ז 2517076

 השופט בדימ׳ גבריאל שטרםמן, ת״ז 5421326
 השופט בדימ׳ אלי שרון, ת״ז 9242181

 השופט בדימ׳ עמירם שרון, ת״ז 9813866

 תוקף המינויים מלבד מינוי השופט דוד בר אופיר,
 לשנתיים.

 ט־ז בתמוז התשס״ג (16 ביולי 2003)

) יוסף mm לפיד ג ־ ו ס מ י ח ) 

 שר המשפטים

חדות ו ם מי י ר ו ת שחר ו ד ע ו ם נוספים ל י חברי ו נ  מי

 לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשם״א-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 53(ב) לחוק שחרור על־תנאי
 ממאסר, התשס״א-ו200' (להלן - התוק), ובהתייעצות עם
 נשיא בית המשפט העליון, לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט
 [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני ממנה את הרשומים

 מטה לחברים בועדות השחרורים:

 יושבי ראש:

 השופט דוד בר אופיר, ת״ז 7738438 - תוקף המינוי עד יום
 17 בספטמבר 2004

 השופט בדימ׳ אפרים לרון, ת־ז 9378720
 השופט בדימ׳ יצחק בנאי, ת־ז 106088

 השופט בדימ׳ אריה אבן ארי, ת״ז 10910362
 השופט בדימ׳ אהרן מלמד, ת״ז 990192

 השופט בדימ׳ אמנון םטרשנוב, ת״ז 9977000ו98
 תוקף המינויים מלבד מינוי השופט דוד בר אופיר,

 לשנתיים.

 ט־ז בתמה התשס־ג (16 ביולי 2003)

 יוסף (טומי) לפיד
 שר המשפטים

 (חמ 3-101)

 י ס״ח התשס־א, עמי 410.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

ר ר ת ע ד ע ו ש ל א ב ר ש ו י י ו נ  מי

 לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה),
 התשכ״ג-ג96ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין
 (שבח, מבירה ורכישה), התשכ־ג-1965' (להלן - החוק),
 ולאתר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, לפי סעיף
 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-21984, אני
 ממנה את עבד אל רחמן זועבי, ת״ז 20232500, שופט בגמלה,
 ליושב ראש בועדת ערר לענין סעיף 88 לחוק מיום ד׳ באלול

 סייח התשנ״ו, עמי 152.

 ס־ח התשכ״ג, עמי 156; התשנ״ב, עמי 45; התשנ״ט, עמי
.130 

 ס־ח התשמ״ד, עמי 198.
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 סיגל אלעזר, ודז 28683605
 טללית אילני, ת־ז 023971575
 ג׳ בתמוז התשס״ג (3 ביולי 2003)

) זבולון אורלב ג ־ י 4 מ י ח ) 

 שר הרווחה

רים ג ו ן למב ח ב ני מ י קצי ו נ  מי

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח
 חדש], התשכ״ט-969ו', אני ממנה את הרשומים מטה

 לקציני מבחן למבוגרים:

 דליה אבן, ת״ז 022915995 - מחוז באר שבע והדרום
 טל אמיר, ת״ז 31436587 - מחוז באר שבע והדרום
 אמאל חיתי, ת־ז 037302650 - מחוז חיפה והצפון

 צבי גל, ת״ז 27496303 - מחוז חיפה והצפון
 לימור להב, ת־ז 27978469 - מחוז תל אביב והמרכז

 פאתנה עאבד, ת״ז 58159260 - מחוז תל אביב והמרכז
 ראידה חליחל, ת״ז 02336805 - מחוז חיפה והצפון

 ג׳ בתמוז התשם״ג (3 ביולי 2003)
 זבולון אודלב
 שר הרווחה

 (חמ 3-141)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312: ס־ח
 התשל־א, עמי 88.

ד ע י ס ד י פקי ו נ  מי
 לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש

 ונעדרים), התשט־ו-955ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין
 בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט״ו-955ו', אני
 ממנה את הרשומים מטה לפקידי סעד לענק החוק

 האמור:

 קירה גלוזמן, ת־ז 306846239, עיריית בית שאן
 דינה שטרית, ת״ז 55567929, מועצה מקומית אור עקיבא

 שלומית פישר, ת־ז 053359063, עיריית נשר
 ג׳ בתמוז התשס״ג (3 ביולי 2003)

) זבילין אורלב ג ־ ו 4 מ ג ח < 

 שר הרווחה
 ם״ח התשט״ו, עמי 126.

ד ע דת ס י פקי נו  מי
 לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש

 ונעדרים), התשט״ו-955ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין
 בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט־ו-1955', אני

 סוציאלית הניתנים על ידם לענין בשירות לעבודה
 סוציאלית:

 (1) אוניברסיטת בואנום איירם, הפקולטה למשפטים,
Universidad de Buenos Aires Facultad) ארגנטינה 

;(de Derecho, Argentina 
 (2) אוניברסיטת וירגייניה קומונוולת/ ריצ׳מונד, ארה״ב
Virginia Commonwealth University, Richmond,) 

,(Virginia U.S.A 
Al-Quds), (3) אוניברסיטת אל קורס הפתוחה, בית לחם 

;(Open University, Bethlehem 
University of) (4) אוניברסיטת דנוור, קולורדו, ארה״ב 

.(Denver, Colorado U.S.A 
 י״ג בתמוז התשם׳־ג (13 ביולי 2003)

) זבולון אורלב ג ־ " 9 מ 5 ח ) 

 שר הרווחה י

כנות ת מסו כ ר ע ה מחה ל י מו ו נ  מי

 לפי חוק כלי היריה, התש״ט-949ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א(בץ3) לחוק כלי היריה,
 התש־ט-1949', אני ממנה את רונית צור, תיז 58320250,
 לממונה להערכת מסוכנות אשר תייעץ למנהל משרד
 הרווחה לענין העברת ידיעות כאמור בסעיף 11א(בץ2) לחוק

 האמור.

 י־ג בתמוז התשס־ג (13 ביולי 2003)

 זבולון אודלב
 שר הרווחה

 (חמ 94<-3)

 ס״ח התש״ט, עמי 143; התשם״א, עמי 131.

ער ו ן לנ ח ב נת מ י קצי נו  מי
 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשב־ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח
 חדש], התשכ־ט-969ו', אני ממנה את ניצן רמתי, ת״ז

 033213471, מחוז תל אביב, לקצינת מבחן לנוער.

 ג׳ בתמוז התשס״ג (3 ביולי 2003)

 זבולון אורלב
 שר הרווחה

 (חמ 3-141)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, 'עמי 312; ם־ח
 התשל־א, עמי 88.

ער ו ן לנ ח ב י מ נ י קצי נו  מי

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח
 חרש], התשכ״ט-969וי, אני ממנה את הרשומים מטה

 לקציני מבחן לנוער במחוז חיפה:

 אריג׳ (רבאב) חסון, ת־ז 034160903
 רות קולטון, ת־ז 14496152

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס־ח ם״ח התשט״ו, עמי 126.
 התשל־א, עמי 88.
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ד ע ת ס ד י ק י פ ו נ י מי ו נ  שי

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התשץ־-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), התש־ך-960ו', אני ממנה את אורה אלמשעלי,
 ת־ז 57410268, לפקידת סעד במועצה האזורית קדומים לענין

 החוק האמור.

 מינויה הקודם1 - בטל.

 י־ג בתמוז התשס״ג (13 ביולי 2003)

 זבולון אורלב
 שר הרווחה

 (חמ 3-142)

 י םיח התש־ך, עמי 52.
 2 י־פ התשם׳ג, עמ׳ 716.

ד ע ד ס י פקי ו נ י מי ו נ  שי
 לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש

 ונעדרים), התשט״ו-955ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין
 בעניני קטינים, תולי נפש ונעדרים), התשט״ו-1955', אני
 משנה את מינויה של לובוב דומוב2, ת״ז 306116377, ובו

 במקום •נשר״ יבוא ״עיריית קרית מוצקיך.

 ג׳ בתמוז התשס״ג (3 ביולי 2003)

) זבולון אידלב ג ־ ו 4 מ ג ח < 
 שר הרווחה

 ס״ת התשט־ו, עמי 126.
 י״פ התשס־ג, ענד 715.

דות י בחי ד י פקי ו נ  מי
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ־ה-1965 י

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ־ה-1965', שהועברה אלי על ידי שר
 הפנים2, אני ממנה את האנשים הרשומים מטה לפקידי
 בחירות ברשויות המקומיות המצוינות ליד שמם, לקראת
 הבחירות הכלליות שיתקיימו ביום ב בחשון התשם־ד (28

 באוקטובר 2003):

 שם הרשות המקומית שם פקיד הבחירות
 מיכל קורנבלום
 מירי מוםקוביץ
 מחמוד עבאס

 טל פודים
 אפרים שבירו
 צילה ליטבק
 חיים שניצר

 רייק שחייבר
 יהודית שמידט

 יעקב נסאר
 אלי יפרח
 יוסי אלבז

 אבו גוש
 אבן יהודה

 אום אל פחם
 אופקים

 אור יהודה
 אזור

 אילת
 אכסאל
 אליכין
 אעבלין
 אשדוד

 אשקלון

 ס״ח התשכ־ה, עמי 248; התשג״ט, עמי 57.
 י־פ התשל־א, עבר 1523.

 ממנה את אמאל מחאמיד, ת״ז 026398669, לפקידת סעד
 בעיריית אום־אל־פחם, לענין החוק האמור.

 ג׳ בתמוז התשס״ג (3 ביולי 2003)

) זבולון אורלב ג ־ י 4 מ ג ח ) 

 שר הרווחה

ד ע ת ס ד י ק י פ ו נ  מי
 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-960ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), התש־ך-960ו', אני ממנה את עפרה שטיינר, ת״ז
 059648022, לפקידת סעד במועצה האזורית מרחבים, לענין

 החוק האמור.

 ג׳ בתמוז התשס״ג (3 ביולי 2003)

 זבולון אורלב
 שר הרווחה

 (חמ 3-142)

 ס״ח התש־ך, עמי 52.

ד ע ד ס י ק י פ ו נ  מי

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התשץ־-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), התש״ך-1960', אני ממנה את חסן םעיד, ת״ז
 024742637, לפקיד סעד במועצה המקומית בענה, לענין

 החוק האמור.

 ג׳ בתמוז התשס־ג (3 ביולי 2003)

) זבולון אודלב ג ־ ו 4 מ 2 ח < 

 שר הרווחה
 ם־ח התש־ך, עמי 52.

ד ע ת ס ד י ק י פ ו נ  מי
 לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ״ו-966 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק ההגנה על חוסים,
 התשכ־ו-1966', אני ממנה את ענבר מיבאלי, ת־ז
 027983139, לפקידת סעד בעיריית ראשון לציון, לענין החוק

 האמור.
 י־ג בתמוז התשם״ג (13 ביולי 2003)

< זבולון אורלב ג ־ י 7 מ י» ח < 
 שר הרווחה

 ם־ח התשכ־ו, עמי 56.

ד ע ת ס ד י ק י פ ו נ  מי
 לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-969ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ג) לחוק הסעד (טיפול
 במפגרים), התשב״ט-969ו', אני ממנה את טל ענבר אלטמן,

 ת״ז 024506917, לפקידת סעד ברמלה לענין החוק האמור.

 ג׳ בתמוז התשס״ג (3 ביולי 2003)
 (חמ 3-228) זבולון אורלב
 שר הרווחה

 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 132.

 ילקוט הפרסומים 5212, ב׳ באב התשם״ג, 31.7.2003 3663



 שם הרשות המקומית שם פקיד הבחירות

 כנרת (מושבה) לילאן אטיאס
 כפר ברא עבדאללה אבו־קישק

 כפר ורדים רחל פרץ
 כפר יאםיף לורה אשקר

 כפר יונה ויקי ממן פוטרמן
 כפר כמא פירוז םבאג
 כפר כנא סלים זידאן
 כפר מנדא באמל חסן

 כפר סבא חיים וילבל
 כפר קאסם נשאת כיוף

 כפר קרע סלימאן בדריה
 כפר שמריהו שפרה שינברג

 כפר תבור מירי הדוש
 כרמיאל לאה ספיר, סימה וקם

 להבים לאה אלקיים
 לוד סאמי תלאוי

 מבשרת ציון יעקב דהן
 מגיד אל־כרום ג׳מיל שלבי

 מגאר סוהיל אסילא
 מגדל צפורה אלימלך

 מגדל העמק יהודית רובין
 מודיעין ששי דקל

 מזכרת בתיה משה קיריה
 מטולה בנימין טרבלסי

 מיתר אורית מימון־שפירא
 מכבים-רעות יששכר דור

 מעיליא םלמאן חשאן
 מעלות-תרשיחא יוסי מלכה

 מצפה דמון רחל קטשובסקי
 משהד עזאם אליאס

 נהריה יוסף עודד, שרה לוי
 נווה אפרים ורדה בת־גדי
 גחף אחמד טאהא
 נס ציונה נאדיה ואזה

 נצרת םוהיל אבו־אחמד,
 מרדכי לחיאני
 נצרת עילית רומן טביקמן,

 שולה יחזקאלי
 נשר שלומית גונן

 נתיבות אליםיה סיבר
 נתניה שירלי אמיר גוטוירט,

 רותי ברבי
 םאג׳ור נאסר חיר

 סביון רוחמה נגר
 סח ׳נין רקאד טאפש
 ע׳ג׳ר טארק ספדי
 עומר יפה אפרתי

 עיילבון םעיד נבואני
 עילוט נימר חביב

 עין מאהל אחמד שמסי
 עכו ניטים קטלן, חנה מרקו

 עוספיא פרג׳ עיד
 עפולה אבינועם יחזקאלי,

 אביבה ריינם
 עראבה יוסף אבו־עטא

 ילקוט הפרסומים 5212, ב׳ באב התשס״ג, 31.7.2005

 שם הרשות המקומית שם פקיד הבחירות
 באקה אל־גרביה וליד מנםור

 באר יעקב פנינה גולדנברג
 באר שבע עלי פורטי, יצחק קיקוס

 בועיינה-נוג׳ידאת עלי חרייב
 ביר אל־מכםור חמוד םייאח

 בית גץ חסן גדעון
 בית דגן מלכה בורגנה

 בית שאן דני קpליס, ליאור אהרון
 בית שמש שמואל אורן
 בני ברק יעקב עמית
 בני עייש יונה יצחק
 בנימינה חנה ויסמן

 בםמת טבעון אמין מוקטרן
 בענה יאםר עומר

 בת ים אירית רם, אורלי צרפתי
 ג׳דיידה־מכר יעקב הרוש
 ג׳ולס נזיר רבאח
 ג־לג׳וליה יוםף עאמר
 ג׳סר א־ זרקא זאהר זאהר

 ג׳ש (גוש חלב) ג׳מיל עוודה
 ג־ת םלימאן נסראלדין

 גבעת עדה חנה הרשקוביץ
 גבעת שמואל סיגל ניר

 גבעתיים אברהם מירד
 גדרה עדנה קריטי
 גן יבנה הילה חאיק
 גני תקוה פרח קוצ׳רו

 דלית אל־כרמל ריאד אברהים
 דבוריה םאמי םירחאן

 דייר אל־אסד הינו ג׳מאל
 דייר חנא םלימאן זוהיר
 דימונה עטרה מרכוס

 הוד השרון רינה קונפורטי
 הרצליה רחל דוד, שמעון בוחבוט

 זכרון יעקב שרה שושן
 זמר מוחמד גאטור

 חדרה אבנר לנדאו, משה חזות
 חולון דוד עצמון
 חורפיש סלים סיף

 חצור הגלילית אלכם שפול
 טבריה עדינה אגמון
 טובא־זנגריה ניזאר גיובראן

 טוראן לביב טריף
 טירה אוסאמה חמארשה

 טירת הכרמל מרים גלזר
 טמרה ראפע חג׳אג׳רה

 יבנאל מירה שיידר
 יבנה ליאור רגב
 יהוד ירוחם כהן

 יסוד המעלה מדי בייר
 יפיע ראמז שחייבר

 יקנעם עילית דורית בן־עזרא
 ירוחם מאהר מסעוד

 ירכא סמירה אבו־עקל
 כאוכב אבו־אל־היג׳א םיהאם מלחם

 כוכב יאיר עמליה לגו
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ת ל ב ך ק ר ו ע ם ל ד י א ר בג ב עת ח ל קבי ה ע ע ד ו  ה
ם י ר ו ת מג ד י ת ד ר כ ש ה ם הכגסה מ מ ר מ  פטו

 לפי חוק מם הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת
 מגורים)(הוראת שעה), התשץ-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה •דמי שכירות־ בסעיף 1(3)
 לחוק מם הכנסה (פטור ממם על הכנסה מהשכרת דירת
 מגורים) (הוראת שעה/ התשין-1990' (להלן - הוראת
 שעה/ אני קובע את החברה מזור ומרפא - ערד בעימ, חיפ
 51-050251-1, כחבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שבר
 הדירה שהיא משלמת בשל שבירות דירות המשמשות דיור

 לחוסים החולים במחלת הקצרת (אסטמה).

 תוקף הקביעה מיום כ״ז בטבת התשםיג (1 בינואר
 2003) עד יום ל׳ בכסלו התשם־ו(31 בדצמבר 2005) וכל עוד

 הוראת השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 כיס בםיון התשסיג (29 ביוני 2003)

< אוסקר אבורזק ג ־ 2 4 0 מ ד ח ) 

 סגן נציב מם הכנסה

 שם הרשות המקומית שם פקיד הבחירות

 ם־ח התש״ן, עמי 148; התשםיג, ענו 143.

ד ד ת ע ד ע ש ו א ב ר ש ו י י ו ג ל מי ה ע ע ד ו  ה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
 כללית/ התשל־ו-1976

 נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית/ התשל״ו-1976',
 מינתה המועצה האזורית מנשה בישיבתה מיום כיד באייר
 התשם״ג (»2 במאי 2003) את איציק לשם, ת״ז 00539963-9,
 ליושב ראש ועדת הערר לארנונה' במקום אברהם בראל1

 שנפטר.

 ייד בתמוז התשס״ג (14 ביולי 2003)

} אילן שדה 3 ־ 2 מ מ ח ) 

 ראש המועצה האזורית מנשה
 י ס״ח התשל״ו, עמי 252.

 2 י״פ התשמ־ה, עמ׳ 2847.

 1 י״פ התשנ־ז, עמ׳ 41.

־ ד פים 5 ו י סעי פ ה ל ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכיה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ*ה-1965', ובהתאם לתכנית בנין ערים מם׳
 לד/6/360, שינוי לתכנית לד/000ו (להלן - התכנית/
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4942,

 ערד דב גלברט •
 עתלית חנה דרי

 פורדייס חליל סאלם
 פםוטה פאדל הינו

 פקיעין(בוקייעה) עימאד עראידי
 פרדם־חנה-כרכור אלון פלד

 פרדסיה אריק שפיר
 פתח תקוה חנה זיכל, יהודית נאדלר

 צפת דוד אוחיון
 קדימה צילה עדני רוםמן
 קלנסווה טארק אבו־חג׳לדז

 קציר-חריש משה שמש
 קצרין אורלי שוורץ
 קרית אתא ניםים רקדזון
 קרית ביאליק גדעון פרידמן

 קרית גת דניאל סלומון, תורה בנין
 קרית טבעון חיים ג׳יבלי

 קרי ת ים חיים יחיאלי
 קרית מוצקין אורי דניאלה

 קרית מלאכי מרים אלימלך
 קרית עקרון דינה אדלהיינ)

 קרית שמונה אסתר מיניקיטה, נחום דוד
 ראמה עאטף חורי

 ראש העין שגיא רייזנר
 ראש פינה תרצה קוסן

 ראשון לציון מלי חג׳בי, רונית חגיגי
 רהט יואב מורג, ח משה

 רחובות אלי והבה, חנה אליאםף
 ריינה עבד־אל־פאתח יונס

 רכסים אלי תמיר
 רמות השבים שלמה וקנין
 רמלה אהוד לשם

 רמת גן יוסף ברון
 רמת השרק עפרה ליבנה, גילה אורון

 רמת ישי לאה מרקו
 רעננה שלומית יצחקי

 שדרות דיאנה קורץ
 שוהם אלון מדהלה
 שלומי יוסי בהלול

 שעב ראמז ג׳ובראן
 שפרעם מוחמד קראקרה

 תל־אביב-יפו שמואל לסקר
 תל מונד עדית בר־יוסף

 תל שבע אילן שגיא

 טרדכי מרדכי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 כ*ג בתמוז התשס״ג (23 ביולי 2003)
 (חמ 3-1278)

 ס״ת התשכ״ה, עמי 307.

 ילקוט הפרסומים 5212 ב׳ באב התשס׳ג, 51.7.2005 3665



 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 959ג, חיח 109, מקודם ח״ח 71; הייעוד: דרך,

 כמסומן בתכנית.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית לוד,

 ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ט׳ בתמוז התשס׳־ג (9 ביולי 2003)
< בני רגב ־ג מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לוד

פים 5 ו־ ד י סעי דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), ג194

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית בנין ערים מס׳
 לד/6/360, שינוי לתבנית לד/1000 (להלן - התכנית),
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4942,
 התשס״א, עכר 827, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה לוד (להלן - הועדה/ בהתאם לסעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקpעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943', הודעה כי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
 ציבור וכי הועדה מובנה 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
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת
 גוש 3959, ח״ח 113, מגרש 20 (כ־995 מ־ר), מקודם ח״ח

 70; הייעוד: שטח לבניני ציבור, כמםומן בתכנית.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית לוד,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 ט׳ בתמוז התשם״ג (9 ביולי 2003)

( ג ־ מ 2 ח < 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לוד

 התשס״א, עמ׳ 827, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה לוד (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ל, 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 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 3959, ח״ח 107, מקודם ח״ח 72; הייעוד: דרך,
 כמםומן בתכנית.

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

 ט׳ בתמוז התשס־ג (9 ביולי 2003)
מ 2־־ג< בני רגב ז  >י

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לוד

 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

־ ד י סעיפים 5 ו דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית בנין ערים מס׳
 לד/6/360, שינוי לתכנית לד/000ו (להלן - התכנית),
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4942,
 התשס״א, עמי 827, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה לוד (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו ־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943־, 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.

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

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

 3666 ילקוט הפרסומים 5212, ב׳ באב התשס״ג, 31.7.2003



 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.

 בן 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 3846, חלקות 100, 132, 134, 136.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בנם
 ציונה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ג׳ בתמוז התשס־ג (3 ביולי 2003)
 (חמ 3-2)

 יוסי שבו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נם ציונה

ד ־ פים 5 ו י סעי דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי 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׳ נס/1/1 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, התשל־ג, עמ׳ 427, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נם ציונה (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
, הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 943 ו2
 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
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

־ ד פים 5 ו י סעי ה לפ ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ-ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשביה-965ו', ובהתאם לתכנית מפורטת נס/1/72
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2625, התשים, עמ• 1557, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה (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 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 3641, חלקה 372, ח־ח 2.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בנס
 ציונה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ג׳ בתמוז התשם־ג (3 ביולי 2003)
) יוסי שבו ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נס ציונה

 י ם־ח התשכ־ה, עמי 307.
 2 ע־ר 1943, תום• ו, עמי 32.

־ ד פים 5 ו י סעי ה לפ ע ד ו  ה
 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 מם׳ נם/
 1/1 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1874, התשל״ג, עמ׳ 427, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נם ציונה (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 943 ו2
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.
 ס״ח התשב־ה, עמי 307.

 ס־ח התשכ״ה, עמי 307. עייר 1943, תום׳ ו, עמי 32.
 ע־ר 1943, ת1ס׳ 1, עמ׳ 32.
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־ ד י סעיפים 5 ו דעה לפ  הו

 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 מקומית
 מם־ נס/05ו/א (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 4549, התשנ״ז, עמי 4698, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943', 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
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 3750, ח״ח 41.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בנס
 ציונה, יוכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 ג׳ בתמוז התשס״ג (3 ביולי 2003)

) יוסי שבי ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נם ציונה

 ם־ח התשב־ה, עמ׳ 307.
 י ע־ר 1943, תוס׳ ו, עמ׳ 32.

ד ־ פים 5 ו דעה לפי סעי  הו
 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-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ נם/61 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2545, התשל־ט, עני 1691, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943', הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 תוספת
 גוש 4641 חלקות 291, 293.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בנס
 ציונה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ג׳ בתמוז התשס־ג (3 ביולי 2003)
 (חמ 3-2)

 יוסי שבו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נם ציונה

י סעיפים 5 ו־ ד דעה לפ  הו

 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 מיתאו־ מקומית
 מס׳ נם/96 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר. אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3511, התשמ־ח, ענד 526, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נם ציונה (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו ־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943', הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא ולי תן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 בל 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 חובע 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

 גוש 3641, חלקות 119-115, 134, ח״ח 57, 108, 109, 131,
 132; הייעוד: דרך: ח־ח 132, 133, 135, 136: הייעוד: שצ־פ:

 ח״ח 56, בשטח של כ־1,672 מ״ר: הייעוד: שב־צ.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בנם
 ציונה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 יוסי שבו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נס ציונה

 ג׳ בתמוז התשם״ג (3 ביולי 2003)
 (חמ 3-2)

 ס־ח התשכ־ה, עמי 307.
 ע־ר 1943, תוס־ 1, עמי 32.

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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 תוספת
 גוש 3644, תלקות 96-94, 158, 163, 168, ח״ח גוו,

.122 

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בנס
 ציונה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ג׳ בתמוז התשס״ג (3 ביולי 2003)
 (חמ 3-2)

 יוסי שבו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נס ציונה

ל ־ ם 5 ו פי י סעי פ דעה ל  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-5»19

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר מסי נס/
 86/א (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4374, התשנ־ו, עמי 1421, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נם ציונה (להלן - הועדה/
 בהתאם לסעיפים 5 ו־ד 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 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 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

 גוש 3846, ח־ח 30.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בנס
 ציונה, ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 ג׳ בתמוז התשס־ג (3 ביולי 2003)

, ״ < ״ ג ־  (חני 2
 יוסי שבו

 יושב ראש הועדה המקומית
 ס־ח התשכ־ה, עמי 307. לתכנון ולבניה נם ציונה

 ע־ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך תודשיים 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 3846, ח־ח 62, 128, 131.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בנס
 ציונה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ג׳ בתמוז התשםיג (3 ביולי 2003)
( ג ־ מ 2 ת < 

 יוסי שבו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נס ציונה

־ ד פים 5 ו י סעי דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
, ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית  והבניה, התשב־ה-965וי
 מס׳ נס/96 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3511, התשמ־ח, עמי 526, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה (להלן -
 הועדה/ בהתאם לסעיפים 5 ו־ד 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 לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל 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.

 ס־ח התשכ־ה, עבר 307.
 עיר 1943, תום׳ ו, עמי 32.
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 הפרסומים 5177, התשם־ג, ענו 2167, ובילקוט הפרסומים
 5193, התשס־ג, ענו 2728.

 תוספת

 רמת גן - גוש 6235, מתחם DI, חלקות 356 ו־357
 בשלמות, חית 338, 350-347, 355-353, 358, 359 ו־456 בשטח

 כולל של 5,886 מ״ר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן, רח׳ המעגל 26, רמת גן, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים

 לקהל.

 ט״ו בתמוז התשם־ג (15 ביולי 2003)

) צבי בי ג ־ מ ג ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן

י סעין1 19 דעה לפ  הו
 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-965וי, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
 2855, שינוי מם׳ 1/91 לתכניות המיתאר המקומיות
 לירושלים מסי 62, 992, 1002, 1012א, 1042, 042וא, 1078,
 1083, 1252ב, 1252ג, 1299, 1413, 1413א, 1413ב, 1505א, 1505ג,
 1505ד, 1719, 1733, 1762, 2002, 2005/6, 2081, 2524, 2675,
 2675א, 2860 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 4279, התשנ־ה, עמ׳ 1707,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
 (להלן - הועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור/ 1943* (להלן - הפקודה/ כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוטי הפרסומים 4299, התשנ״ה,
 עמי 3011; ו־4690, התשנ״ט, ענד 223; ו־4828, התשים, עמי
 1524, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 (ו) ירושלים - גוש 30137, ח״ח 52, 53, 69, 75; גוש 30138,
 ח״ח 30, 54, 61, 115-113; גוש 30147, חלקה 61 בשלמות,
 ח״ח 6, 7, 16, 18, 57, 60, 64, 109, 132: גוש 30155, חלקות
 1, 53, 56 בשלמות, ח״ח 7-3, 12, 42, 55, 57; וכמםומן
 בצבעים חול, אדום, אדום וירוק לסירוגין בתשריט

 תבנית 2855 המאושרת.

 (2) ירושלים - גוש 30138, ח״ח 35, 56; גוש 30153, ח־ח 48
 47; וכמסומן בצבע חול ואדום בתשריט תכנית 2855

 המאושרת.

 (3) ירושלים - גוש 30147, ח״ח 57, 65, 109, 126, 128:
 כמםומן בצבע חום מתוחם בקו חום כהה בתשריט

 תכנית 2855 המאושרת.

־ ד פימ 5 ו י סעי דעה לפ  הו

 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 רג/865,
 בית חולים תל השומר, שינוי לתבנית מיתאר אזורית 6
 ושינוי לתכנית מפורטת מס׳ תמ־מ 89 (להלן - התכנית/
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4445,
 התשנ־ז, עמ׳ 65, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רמת גן (להלן - הועדה/ בהתאם לסעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן -
 הפקודה), הודעה כי הקרקע המתוארח בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה סבורה כי בשל
 הוראות סעיף 20 לפקודה אין פיצויים או פיצויים מופחתים

 עשויים להישלם בשל אותה קרקע.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, בין מכוח זכות ובין
 מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
 מופחתים 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: ואם נתבעים
 פיצויים מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או
 פיצויים מופחתים - ראיות התומכות בטענה כי 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
 שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת
 רמת גן - גוש 6235, מתחם 1ם, חלקות 356 ו־357
 בשלמות, ח״ח 338, 346 -350, 352, 354, 355, 358, 359 ו־456,

 בשטח כולל של 5,886 מ־ר.

 ט״ו בתמוז התשם״ג (15 ביולי 2003)
 (חמ 3-2)

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן

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

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

ף 14 י סעי דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה, לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943', החליטה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן, בישיבתה מס׳
 2003012, מיום 13.7.2003, לחזור בה מהפקעת הקרקע,
 המתוארת בתוספת ואשר לגביה פורסמה הודעות בילקוט

 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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 הפרסומים 5146, התשס״ג, עמי 1118, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה בני ברק (להלן - הועדה), בהתאם
2  לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו
 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו ־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 5175, התשס־ג, עמי 2091, תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.
 תוספת

 גוש 6190, מלקה 111; הייעוד: בניני ציבור.

 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעיריית בני
 ברק, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י״ד בתמוז התשם״ג (14 ביולי 2003)

< מרדכי קרליץ ג ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בני ברק

 2 ע״ר ג194, תוס׳ ו, עמי 2ג.

ף 19 דעה ליפי סעי  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו
 בתוקף םמכ1תה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת
 תכנית בנין ערים הר/640ו (להלן - התבנית/ שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים נ287, התשמ־ג,
 עמי 375, ותכנית בנין ערים הר/488, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 961, התשכ״ב, עמי 2208,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה,
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 ג2194 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סע־פים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 5162, התשס״ג, עמי 1649, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.
 תוספת

 חטיבת ביניים סמדר - גוש 6517, ח״ח 9; הייעוד:
 שב״צ ודרכים.

 ח׳ בתמוז התשס״ג (8 ביולי 2003)
) יעל גרמן ג ־ מ 4 ח < 

 יושבת ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה

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

ף 19 י י סע פ ה ל ע ד ו  ה
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת מסי

 העתקי תשריטי התכנית מופקדים במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהם בשעות העבודה הרגילות.
 ז׳ בתמוז התשס״ג (7 ביולי 2003)

 אורי לופוליאנסקי (חמ 3-4)
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

ף 19 י סעי פ ה ל ע ד ו  ה

 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 לתבנית מפורטת מסי
 1772 - הרחבת קטעים משדי הרצל בגושים 30138, 30155,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1893,
 התשל־ג, עבר 965 ולתכנית מפורטת מס־ 933 (התוויית
 והרחבת קטע משד־ הרצל), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 791, התש־ך, עמ־ 2114 (להלן -
 התכניות); מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים (להלן - הועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי
 הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוטי הפרסומים 5013,
 התשס־א, עמי 3855; ו־5137, התשם״ג, עמי 725, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 (ו) ירושלים, שד־ הרצל - גוש 30138, ח״ח 56; וכמסומן
 בצבע חול בתשריט תכנית 1772 המאושרת.

 (2) ירושלים, שדי הרצל - גוש 30138, בשטח של כ־ 661
 מ־ר (הידוע כיום כחלק מחלקה 56 בגוש 30138):

 וכמםומן בצבע ירוק בתשריט תכנית 933 המאושרת.

 העתקי תשריטי התכניות מופקדים במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהם בשעות העבודה הרגילות.

 זי בתמוז התשם״ג (7 ביולי 2003)

) אודי לופוליאנסקי ג ־ ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
 2 עיר 1943, תוס׳ ו, ענד 32.

ף 19 י סעי דעה לפ  הו

 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-965ו', ובהתאם לתכנית מסי בב/מק/744
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 סייח התשכ־ה, עמי 307. סייח התשכ״ה, עמי 307.
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 הודעות למי חוק התכנון והבניה,

 התשב״ה-965 ז

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

ות מי ר מקו א ת י ת מ ו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 5957״, שינוי לתכנית

.4699 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ־
 גבעת קומונה, רח׳ דובר שלום 9, השטח שבק
 קואורדינטות אורך 219.670-219.620 לבין קואורדינטות
 רוחב ss820-6.ss770.6: במלואה20ג, חלקה 0299גוש .

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 2 מיוחד לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי
 לתוספת קומה עליונה לשם תוספת שתי יחידות דיור:
 ג) קביעת בינוי לתוספת בניה בתחום חלק מקומת
 העמודים המפולשת, לשם הרחבת יחידת דיור קיימת:
 ד) קביעת בינוי לתוספת בניה בקומות שניה, שלישית
 ורביעית, לשם הרחבת יחידות דיור קיימות: ה) קביעת
 קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור: ו) הגדלת
 שטחי הבניה המרביים בשטח החלקה וקביעתם
 ל־2,286 מ־ר: ז) הגדלת מספר הקומות המרבי מ־5
 קומות ל־6 קומות, נוסף על קומת מסך ומבנה יציאה
 לגג: ח) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר
 בניה בשטח: ט) קביעת הוראות בגין גדר ומבנה
 להריסה: י) קביעת שטח לחניה פרטית והוראות

 לביצועה.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7964״, שינוי לתכניות 11

 5/22 1713 ו־3907.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ נווה
 יעקב, רח׳ מאיר בלבן 11, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 00-223.044ו.223 לבין קואורדינטות רוחב 638.800-

 638.881: גוש 30645, חלקה 13 במלואה, ח״ח 44.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 5 מיוחד ומאזור מגורים 4-3 קומות לאזור
 מגורים מיוחד: ב) ביטול תוספות הבניה שאושרו לבנין
 על פי תכנית 3907 וקביעת בינוי לתוספות בניה חדשות
 לשם הרחבת יח־ד הקיימות בשטח בהתאם לקיים
 בשטח: ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספוח הבניה
 כאמור: ד) הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח
 וקביעתם ל־097,ו מ־ר, מתוכם 783 מ״ר שטחים
 עיקריים: ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
 היתר בניה בשטח: ו) קביעת הוראות בגין גדרות

 ומבנים להריסה.
 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8690״, שינוי לתכנית במ/

 4309/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב
 גילה, רח׳ המחנכת 23, 25, השטח שבק״קואוידינטות

 טב/במ/2503 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 4089, התשג״ג, עמי 1881,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה (להלן
- הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים 5166, התשם־ג, עמי 1821,
 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית טייבה מיום

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 גוש 8048, ח״ח 20, 21, 23, 24: הייעוד: שב־צ, המסומן
 בצבע חום מתוחם חום כהה ודרך המסומנת בצבע חום

 ואדום, והכל במסומן בתשריט התכנית המאושרת.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טייבה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.
 י• בסיון התשס״ג (10 ביוני 2003)

) סלאח ג׳בארה ג ־ מ 4 ז י < 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טייבה

 2 עיר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

יות ני טעו  תיקו
 (ו) בהודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5189,
 התשס״ג, עמי 2548 (לוד), במקום •תכנית לד/10/214״

 יבוא ״תכנית בנין עיר מם׳ לד/214/א״.
 (2) בהודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3451,
 התשמ־ז, עמי 1668, לענק תכנית מם׳ 851 - נהריה,
 בתוספת בגוש 18208 בחלקה 339, במקום ״שטח של

 25.407 דונם״ יבוא ״שטח של 12.142 דונם״.
 (חמ 3-2)

 (3) בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4510,
 התשנ״ז, עמי 2911, לענק תכנית מפורטת מם׳ 114/03/3/
 32 (אשדוד), בתוספת, בגוש 2453, במקום חלקה ״94־
 בשטח של ״2,303״ מ־ר צריך להיות ח־ח ״94״ בשטח של

 ־1,741״ מ־ר.
 תיקון הטעות שפורסם בילקוט הפרסומים 5177,

 התשם״ג, עמי 2177 לענין תבנית זו - בטל.
 (4) בהודעה לפי סעיף 19, לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5053,
 התשס־ב, עמי 1417, לענין תכנית מם׳ זמ/2/263 (זמורה),
 בתוספת, במקום ״גוש 3898, ח״ח 28-15, 33, 39־ יבוא

 ״גוש 3900, ח־ח 5ו-28, 33, 39״.
 (5) בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3552, עמי
 1967, לענק תכנית מיתאר מם׳ 851 (נהריה), בתוספת
 בגוש 18148, השורות שבהן מופיעות חלקות ־111״,
 ״146־ ו־־25״ - יימחקו, ובגוש,8150ו, השורות שבהן

 מופיעות חלקות •37״ ו־״85־ - יימחקו.
 (חמ 3-4)
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 אורך 32.800ו-132.860 לבין קואורדינטות רוחב 171.320-
 171.410; גוש 30088, חלקה 83 במלואה, ח־ח 32, 231,

.232 
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספות בניה
 בקומות אי, ב׳ וגי לשם הרחבת בית הספר הקיים
 בשטח; ב) קביעת בינוי לתוספת שתי קומות, לשם
 הרחבת בית הספר באמור: ג) קביעת קווי בנין חדשים
 לתוספות הבניה, כאמור, לרבות קו בניה אפס בקומות
 בי, ג׳ ודי; ד) הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח
 לבניני ציבור וקביעתו ל־3,706.40 מ־ר: ה) הגדלת מספר
 קומות מרבי מ־4 קומות ל־6 קומות מעל קומת המקלט:
 ז) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
 בניה בשטח, ח) קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות

 להריסה-, ט) קביעת הוראות בגין חלוקה חדשה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.1.2002 ובילקוט הפרסומים 3045 התשס־ב, עמי 1092.
 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6660״, שינוי לתכניות 4685

 3685/א ו־4928.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ הר
 נוף, רח׳ הקבלן 43, 45, השטח שבין קואורדינטות אורך
 216.925-216.825 ובין קואורדינטות רוחב 633.025-

 633.100¡ גוש 30333, חלקות 20, 21 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לשם תוספות
 להרחבות דירות קיימות; ב) קביעת שטחי הבניה
 המרביים לתוספות הבניה כאמור בבנין 43 בחלקה 21
 ל־627.28 מ־ר ולתוספת כבנין 45 בחלקה 20 ל־527.62
 מ־ר; ג) קביעת תנאים למתן היתר בניה והוראות לבינוי

 ופיתוח בשטח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5122, התשס״ג, עמ׳

.295 
 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6805/א״, שינוי לתכנית

.6805 
 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 גונן א׳, רח׳ יוסי בן יועזר 37 - השטת שבין
 קואורדינטות אורך 219.725 מערב, ל־219.775 מזרח לבין
 קואורדינטות רוחב 5דו.629 דרום ל־629.225 צפון: גוש

 30173, חלקה 2 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 1
 מיוחד לאזור מגורים 2; ב) קביעת השינויים האלה
 בשטח: ו) תוספת בניה בקומות מרתף, קרקע וקומה א׳
 להרחבות דיור: 2) תוספת קומה שלישית חלקית
 להרחבת הדירות שבקומה בי: 3) שינוי מספר הקומות
 מ־ 2 קומות ל־3 קומות: ג) קביעת קווי בנין חדשים
 לתוספות הבניה כאמור: ד) הגדלת שטחי בניה מרביים
 בשטח וקביעתם ל־786 מ״ר, ה) קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.5.2002 ובילקוט הפרסומים 5070, התשס־ב, עמי

.2133 
 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7209/א״, שינוי לתכנית

.1358 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳ כרם
 אברהם, רח־ צפניה 23, השטח שבין קואורדינטות אורך

 אורך 217.025-216.950 לבין קואורדינטות רוחב 627.225-
 627.275: מגרש 301 בהתאם לתכנית במ/4309.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 3
 מיוחד לאזור מגורים 2: ב) קביעת הכינויים האלה
 בשטח: קומה עליונה המובלעת בתוך חלל גג רעפים
 לשם הרחבת יח־ד קיימות בקומה שמתחתיה, פתיחת
 חלונות חדשים בגמלוגים של קומת הגג: ג) קביעת קווי
 בנין תדשים לתוספות הבניה כאמור: ד) הגדלת שטחי
 בניה מרביים בשטח וקביעתם ל־1,947.25 מ־ר: ה)
 הגדלת מספר קומות מרבי מ־4 קומות ל־5 קומות מעל
 קומת חניה (קומה עליונה מובלעת בתוך חלל גג
 הרעפים): ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין 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 תודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון
 המלכה ו, ירושלים 0ו0ו9. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1,

 ירושלים, טל׳ 02-6296811.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
ות מי ר מקו א ת י ת מ ו י ר תכנ ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 5199״, שינוי לתכנית
.2691 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳ גיבל
 מוכבר, השטח שבין קואורדינטות אורך 173.225-173.075

 לבין קואורדינטות רוחב 129.825-129.700.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח משטח
 ציבורי פתוח ומשטח לדרך, לאזור מגורים מיוחד: ב)
 שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח לדרך: ג) קביעת
 בינוי לבנין מגורים בהתאם לקיים בשטח: ד) קביעת
 שטחי הבניה המרביים באזור מגורים מיוחד ל־ 131 מ״ר
 בהתאם לקיים בשטח: ה) קביעת מספר הקומות המרבי
 לקומה אחת בהתאם לקיים בשטח: ו) קביעת קווי בנין
 חדשים בהתאם לבנין הקיים בשטח: ז) קביעת תנאים
 למתן היתר בניה וקביעת הוראות בניה: ח) קביעת
 הוראות בדבר גדרות להריסה: ט) ביטול שטח דרך

 מאושרת והרחבת שטח דרך מאושרת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.3.2002 ובילקוט הפרסומים 5051, התשס־ב, עמ׳ 1344.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 6151״, שינוי לתכניות

 3572/א, 4326 ו־958/ג.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית
 ישראל, רח׳ בית ישראל 12, השטח שבין קואורדינטות

 ילקוט הפרסומים 5212, ב׳ באב התשסיג, 31.7.2003 3673



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 פסגת זאב מזרח, השטח שבין רח׳ דן פגים לבין רח׳
 פדרמן, השטח שבין קואורדינטות אורך 224.075 - 224.150
 לבין קואורדינטות רוחב 636.525-636.475: גוש 30590,

 ח־ח 28, 172.
 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת הכינויים האלה
 בבנין מסי 1: ו) תוספת בניה בקומת מרתף במפלסים
 2.80- ו ־3.06-: 2) תוספת עזרת נשים במפלס 3.50+: 3)
 תוספת רמפה לנכים לגישה לעזרת הנשים: 4) הגבהת
 הבנין ב־1.33 מ׳ ממפלס 7.65+ למפלס 8.98+: בל האמור
 לעיל לשם הרחבת בית כנסת קיים: ב) קביעת קווי בנין
 מרביים לתוספת הבניה כאמור: ג) הגדלת שטחי הבניה
 המרביים לבנין מס׳ 1 וקביעתם ל־596 מ־ר: ד) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5120, התשס־ג, עמי

.208 

 (9) ־תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8448־, שינוי לתכניות 2/
 5/22, 3907, 978ו/א ומק/5907/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ נווה
 יעקב, רח׳ אליעזר לבנה 304, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 223.155-223.090 לבין קואורדינטות רוחב 638.530-

 638.570; גוש 30644, חלקה 7 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 1 ומאזור מגורים 4-3 קומות, לאזור מגורים
 מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת הקרקע
 ובקומות כניסה ב׳ ו־ג׳ לשם הרחבות יח״ד קיימות: ג)
 קביעת קווי בנין חדשים לתוספת המוצעת, באמור: ד)
 הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעת שטחי
 הבניה העיקריים לתוספת בניה ל־459 מ״ר: ה) קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5122, התשס״ג, עמי 296.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו,
 ירושלים 91010, טל׳ 02-6290222, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים,
 טל׳ 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הראל

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

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

 מקומית מם׳ הל/ 381״, שינוי לתבניות מי/320 ומי/250.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מבשרת ציון, דחי
 השלום 60, השטח שבין קואורדינטות אורך 214.950-214.925
 לבין קואורדינטות רוחב 634.625 - 634.650: גוש 30474, חלקה

 14 במלואה: מגרש 47 בהתאם לתכנית מי/320.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמת
 בעלים של מגרש מם׳ 47 וחלק ממעבר להולכי רגל; ב)

 170.725-170.675 לבין קואורדינטות רוחב 133.150-
 133.200; גוש 30084, חלקה 46 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 3
 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת הכינויים האלה בשטח:
 הריסת מבנה קיים בחלקה 46 ובניה במקומו בנין בן 4
 קומות מגורים, קומת עמודים (חניה) וקומת מרתף לשם
 יצירת 4 יח־ד ומחסנים: ג) קביעת קווי בנין חדשים
 לבנין, כאמור: ד) קביעת גובה בניה ומספר קומות מרבי:
 ה) הגדלת מספר יח־ד בבנין שבחלקה 46 מיח״ד אחת
 ל־4 יח־ד: ו) הגדלת שטחי בניה מרביים בשטה: ז)
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח: ח) תוספת מחסנים: ט) עקירת עצים מהשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 S.2002.19 ובילקוט הפרסומים 5082, התשם״ב, עמי

.2638 
 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7600״, שינוי לתכנית 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 כנסת, רח׳ יזרעאל 6, השטח שבין קואורדינטות אורך
 170.350-170.300 לבין קואורדינטות רוחב 132.030-

 132.070; גוש 30047, חלקה 83 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 3
 לאזור מגורים 2 מיוחד: ב) קביעת הכינויים האלה
 בבנין: איחוד שתי דירות במפלסים 340+ ו־6.95+,
 לדירה אחת: ג) קביעת קווי בנין חדשים לבניה, כאמור:
 ד) הגדלת מספר קומות מ־3 קומות ל־4 קומות: ה)
 הגדלת שטחי בניה מרביים ל־4ו6 נדר: ו) קביעת
 הוראות בגין מבנים להריסה: ז) קביעת הוראות בינוי
 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח: ח) קביעת

 הוראות בדבר שיפוץ חזיתות וניקוי הבנין.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 15.9.2002 ובילקוט הפרסומים 5114, התשס״ג, עמ׳ 42.
 (7) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 7834״, שינוי לתכנית

.1042 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ• בית
 וגן, רח׳ בית וגן 26, השטח שבין קואורדינטות אורך
 217.525-217.465 לבין קואורדינטות רוחב 638.815-

 638.850: גוש 30164, חלקה 126 במלואה.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 1
 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת הוראות להריסת בנין
 קיים, וקביעת הוראות בינוי חדשות כמפורט להלן: ו)
 בניית בית כנסת בחזית הקדמית לרח׳ בית וגן וחניה
 תת־קרקעית מאחור במפלס 3.40—, 2) בניית 4 קומות
 נוספות לשם יצירת 8 יח״ד חדשות: ג) קביעת קווי בנין
 חדשים לבניה כאמור: ד) קביעת גובה בנין ומספר
 קומות מרבי; ה) קביעת שטחי הבניה המרביים בשטח
 ל־393.00,ו מ״ר: ו) קביעת השימושים המותרים; ז)
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה
 בשטח: ח) קביעת הוראות בגין הריסת מבנה, מדרגות

 וגדרות.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.6.2002 ובילקוט הפרסומים 5097, התשס״ב, עמ׳

.3401 
 (8) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8079״, שינוי לתבניות 3603

 ובמ/3603/א.

 3674 ילקוט הפרסומים 5212, ב׳ באב התשס״ג, 31.7.2003



 הבניה שנקבעו לעיל; ה) קביעת דרכים חדשות, הרחבת
 דרכים קיימות ופיתות מעברים להולכי רגל; ו) קביעת
 הוראות בינוי, עיצוב אדריכלי ופיתוח של השטחים
 הכלולים בתכנית; ז) קביעת הוראות למימוש התכנית
 בשלבים והבטחת ביצוע מטלות תחבורתיות ומטלות פיתוח

 בכל שלב.

 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 שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחלת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד
 העם 9, תל־אביב-דפו 290 ו6. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, שד־ בן

 גוריון 68, תל־אביב-יפו, טל׳ 05-5217162.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
ות מי ר מקו א ת י ת מ ו י ת תכנ ד ק פ ד ה ב ד דעה ב  הו

 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 מופקדות תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס• הר/1721/ג״, שינוי לתכניות

 הר/מק/1721/א והר/ו172.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רח־ זבולון

- גוש 6517, חלקה 19 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת של 1,465.88 מ־ר
 לשטחים עיקריים-, ב) שינוי ייעוד קומה חלקית עליונה
 מחדר מכונות למגורים: ג) קביעת קווי בנין וגובהם
 בתלקי בנין: ד) קביעת תנאים למתן היתר בניה: ד.)
 הקטנת רוחב מעבר מקורה לרכב (זיקת הנאה לציבור

 בשטח פרטי) מ־14 מ׳ ל־ 11 מי.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מם׳ הר/1819״, שינוי לתכניות
 הר/253/א, הר/1819/א והר/1764.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, הרחובות
 פינסקר, אבן עזרא, הרב קוק וז׳בוטינסקי - גוש 6525,
 חלקות 25, 31-28, 33, 34, 38, 39, 41, 68, 69, 86-79,

 168-132 במלואן, ח־ח 5ו, 42, 51.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור חקלאי
 א־ ואזור לבניני ציבור ושטח לחניה ציבורית לאזור
 מגורים מיוחד, לשטח פרטי פתוח, לאזור מסחרי, לשטח
 לבניגי ציבור, לשטח ציבורי פתוח ושבילים, לכיכר
 ציבורית, להרחבת דרכים ויצירת דרכים חדשות, לחניה
 ציבורית מגוננת וכן שינוי תלק משטוז התכנית מחניה
 מגוננת לשצ־פ: ב) קביעת חלק משטח התכנית לאיחוד
 וחלוקה מחדש, ללא הסכמת הבעלים: ג) קביעת
 הוראות ותנאים לבניית שכונת מגורים הכוללת 620
 יח־ד, במבנים בני 6 קומות עד 12 קומות מעל מפלס

 הקרקע, מבני ציבור ומבנה מסחרי.

 ב) קביעת קווי בנין חדשים: ג) הגדלת שטחי השירות
 ב־49.55 מ־ר בעבור חניה מקורה מ־84.75 מ־ר (מצב קיים)
 עד ל־134.10 מ־ר המהווים 19% אחוזי בניה לשטחי השירות:

 ד) קביעת קו בנין חדש לחניה מקורה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.2.2003 ובילקוט הפרסומים 67ו5, התשם־ג, עמי 1865.

 התכנית האמו1 ה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טל־ 02-6290222, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הראל, רח׳ החוצבים 2, מבשרת
 ציון, טל׳ 02-5333125, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 ט׳ בתמו! התשס־ג (9 ביולי 2003)

 מתתיהו חותה
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 מחוז תל־אביב
 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ב ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנץ ולבניה תל־אביב-יפו מופקדת •תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ תא/3000״, שינוי לתכניות תא/2746/ב, תא/מק/

 2746, תא/2595 ותא/2270.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו -
 גוש 7099, ח״ח 79, 98, 107, 111: גוש 7100, חלקות 9-6
 במלואן, ח״ח 4, 5 13, 103-99, 109: גוש 7101, חלקות 1, 3, 4,
 169 במלואן, ח״ח 2, 139, 140, 168-156, 173-171, 75ו, 176:
 גוש 7102, ח־ח 5-3, 11-7, 18, 43: גוש 7104, ח״ח 112: גוש
 7106, ח־ח 29: גבולות התכנית: בצפון - רח׳ קפלן, בדרום -
 רח׳ החשמונאים ורח׳ הארבעה, במזרח - דרך בגין (דרך

 פתח תקוה), במערב - רח׳ ליאונרדו דה וינצ׳י.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות ותנאים
 להקמת מרכז עסקים ומגורים הדש, המשלב בתוכו שטחים
 ציבוריים פתוחים ובנויים ושימור מבנים ועצים קיימים,
 ובכך לתת אפשרות לשיקום של אחד האזורים המרכזיים
 בעיר. בל זאת על ידי: א) הגדלת זכויות הבניה מ־287,000
 מ־ר שטחים עיקריים בתכנית הראשית ל־498,000 מ״ר,
 מתוכם ייבנו 363,740 מ־ר למשרדים 24,400 מ״ר למסחר,
 9,400 מ־ר לשימושים ציבוריים, 60,460 מ־ר למגורים (כ־650
 יחיד), 40,000 מ־ר למלונאות ו־00ו,5 מ־ר למיתקן הנדסי: ב)
 קביעת גובה מרבי של 220 מ׳ מפני הים בתחום התכניח
 ובכפוף לאישור משרד הביטחון והמינהל לתעופה אזרחית:
 ג) הגדרת שטח ציבורי פתוח בהיקף של כ־39 דונם בתחום
 התכנית כפארק מרכזי ובו עצים ומבנים לשימור כמפורט
 בסעיף ד׳ להלן: ד) הוספת מבנים לשימור ולשימור משולב
 בבניה החדשה על המבנים שנקבעו לשימור בתבנית
 הראשית. מתוכם ייועדו 12 מבנים לצורכי ציבור והיתר
 לשימושים מסחריים, שטחי המבנים לשימור ייתוםפו לשטחי
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 לתכנון ולבניה קרית טבעון מופקדת ״תכנית מפורסת מס׳
 טב/202־, שינוי לתכנית טב/גו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית טבעון, שכ׳
 קרית עמל, רח׳ משה שרת - גוש 11394, חלקות 423-419

 במלואן, ח״ח 61, 412, 414.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת עקרונות בינוי
 מחייבים לתוספת בניה להרחבת דירות קיימות ללא תוספת
 יחידות דיור: ב) קביעת זכויות בניה כדי לאפשר את הבינוי

 המוצע.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניה, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15,
 חיפה. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית טבעון, קרית טבעון 36100, טל׳

.04-9539249 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תירק אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

רטת ת מפו י ר הפקדת תבג ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳

 מכ/129/ג״, שינוי לתכנית מכ/129/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נשר, דרך בר
 יהודה - גוש 11228, תלקות 35, 36 במלואן, ח־ח 28, 32, 34,

 37, 38, 48, 86, 92, 98, 99; גוש 11232, ח־ח 67, 76, 81.

 עיקרי הוראות התכנית: א) העתקה והרחבה של השטח
 המיועד לשצ״פ לפי המצב הקיים כדי לאפשר חיבור להולכי
 רגל בין דרך השלום לדרך בר יהודה: ב) הגדלת שטח

 המיועד לתחנת דלק בהתאם למצב הקיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניץ 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 חיפה, שד׳ הפלי־ם 15,
 חיפה. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, רח׳ כורי 2, חיפה 33093, טל׳

.04-8676296 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9,
 תל־אביב-יפו 61290. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, רח׳ סוקולוב 22,

 הרצליה, טל׳ 6591545 - 09.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט׳ בתמוז התשס״ג (9 ביולי 2003)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

 מחה חיפה
 מרחב תכנון מקומי חיפה

רטת ו ת מפ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 חפ/2166״, שינוי לתכניות חפ/416, חפ/423 וחפ/400ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, כרמל
 מערבי בין רח־ שושנת הכרמל לבין רח׳ רקפות - גוש 10806,

 חלקה 61 במלואה, ח״ח 118, 126.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד קרקע מאתר
 לבנין ציבורי(שלפי היתר בניה.כחוק בנוי עליו בנין מגורים)
 למגרש שייעודו מגורים מיוחד: ב) תגבור זכויות בניה
 במגרש שייעודו מגורים במטרה להקים מבנה מגורים בן 9
 יחידות דיור תוך יצירת מקומות חניה בתחום המגרש
 בהתאם לתקן: ג) הרחבת הרחובות שושנת הכרמל ורקפות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.12.2002 ובילקוט הפרסומים 5147, התשס״ג, עמי 1152.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

רטת ת מפו י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זברון יעקב - גוש
 ו2גוו, ח־ח ג8ו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד קרקע מאתר לבניני
 ציבור לאזור מגורים אי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5137, התשם־ג, עמי 743.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳
 04-8633448, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שומרון, זכרון יעקב 30950, טל׳ 04-6305522, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתותים לקהל.

 ט׳ בתמוז התשם־ג (9 ביולי 2003)

 אדס קולמן
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי טייבה

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ ת תכ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
 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 טייבה מופקדת -תכנית מיתאר מקומית מס׳

 טב/2960־, שינוי לתכנית טב/2717.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש

 7850, ח־ח 71, 72, 74.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שב־צ למגורים
 ג׳ ולשביל: ב) שינוי ייעוד שצ־פ לשב־צ: ג) חלוקת מגרשים:

 ד) קביעת הוראות בניה.
 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, 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 המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלה 72430. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה טייבה, טייבה 40400, טל׳ 7992808-

.09 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי טייבה
ת מי ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור •תכנית מיתאר
 מקומית מם־ טב/2492״, שינוי לתבניות טב/2143 וממ/1257.

 מרחב תכנון מקומי'שומרון

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שומרון מופקדת ־תכנית מפורטת מס׳

 ש/094ו״, שינוי לתכנית ש/במ/5ו2/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב - גוש
 11287, ח־ח 27.

 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטח לדרך משולבת
 שתירשם על שם המועצה המקומית זברון יעקב כדי לאפשר

 מתן שירותים עירוניים לדיירי הסג^זה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי־ם 15,
 היפה. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שומרון, זכרון יעקב 30950, טל׳ 04-6305522.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

ת רטו ו ת מפ ו י נ ר תכ ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:

 (ו) ־תכנית מפורטת מם׳ ש/935־, שינוי לתכניות ש/במ/
 558, ש/747 וש/11.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פוריידים, בכניסה
 הדרומית ליישוב - גוש 11288, חלקה 2 במלואה: גוש
 11323, חלקות 4-1, 25, 27 במלואן: גוש 11325, חלקות 1,

 4, 43 49, 50 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: התוויית דרך כניסה מזרחיח
 ליישוב פרדים מדרך מם׳ 70.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.7.2002 ובילקוט הפרסומים 5104, התשם־ב, עמי

.3692 
 (2) ־תכנית מפורטת מם׳ ש/958־, שינוי לתכנית ש/188.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: זכרון יעקב, רח׳
 יגאל אלון - גוש 11321, חלקה 84 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד קרקע מאתר לבניני
 ציבור לאזור מגורים אי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.11.2002 ובילקוט הפרסומים 4137 התשם־ג, עמי 743.

 (3) *תכנית מפורטת מס׳ ש/970־, שינוי לתכניות ש/107,
 ש/207 וש/53ו.
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 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת קו בנין לדרך 1.8 מ׳
 במקום 5 מי: ב) קביעת קו בנין אחורי 2.9 מ׳ במקום 4 מ־: ג)
 קביעת קווי בנין צדדיים בהתאם לקיים: ד) קביעת אחוזי
 בניה בקומת קרקע 40%, בקומה א־ 41%, ובקומה ב׳ 41%,
 במקום 30% לקומה: ה) קביעת הבנינים הקיימים בהתאם
 לקיים: ו) הריסת המסומן להריסה: ז) קביעת הוראות

 בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.9.2001 ובילקוט הפרסומים 5018, התשם־א, ענד 4024.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 טירה, טירה 44915, טל׳ 09-7938914, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתניה
ות מי ר מקו א ת י ת מ ו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

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

 לתכנון ולבניה נתניה מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/3/650ו״, שינוי לתכניות
 נת/3, נת׳,7/400 ותרשצ/3/14/21.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, צפון העיר
 עין התכלת - גוש 8322, חלקה 63 במלואה, ח־ח 80.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד ממגורים
 למגורים מיוחד: ב) הגדלת מספר יח־ד מ־ ו יח־ד קיימת
 ל־5 יח״ד: ג) הגדלת שטחים - עיקריים ושירות: ד)
 הוספת קומת מרתף: ה) קביעת הוראות ומגבלות בניה:
 ו) שינוי תכסית: 1) קביעת ויקת הגאה הדדית למעבר
 ליחידות הדיור: ח) שינוי קווי בנין: ט) קביעת מבנים

 להריסה.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/68/800״, שינוי לתכניות
 נת/100/ש/1, נת/24/289 ונתי,7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח׳ דוד
 רמז 4 - גוש 8263, ח״ח 83.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד ממגורים מיוחד
 לאזור מלונאות: ב) שינוי תכסית מ־30% לקומה
 ל־30.5%: ג) הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות: ד)
 תוספת קומות, מרתף + 7 קומות ע״ע + קומת ביניים +
 גג טכני למרתף + 8 קומות מעל קומת קרקע חלקית

 וקומת ביניים + גג טכני; ה) שינוי קווי בנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד• הרצל 91, רמלה
 72430. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה, רחי תל חי 8, נתניה 42439, טלי

.09 - 8603159 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש
 7849, חלקות 54, 58, 59 במלואן, ח״ח 57; מגרשים 3/54, 4/54,

 א, ב, A בהתאם לתכנית ממ/ד125 + טב/2143.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול שביל והמרתו
 למגרש חניה: ב) ביטול חלק משב״צ והמרתו לשביל ציבורי;
 ג) ביטול חזית מסחרית באזור מגורים גי: ד) קביעת הוראות

 בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.10.2002 ובילקוט הפרסומים 4051, התשנ״ג, עמי 251.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל ו9, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 טייבה, טייבה 40400, טל׳ 09-7992808, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי טירה

מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טירה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 טר/2545־, שינוי לתכנית ממ/920/ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה - גוש 7758,
 ח״ח 3.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול שטח לבניני ציבור
 והמרתו לאזור מגורים גי; ב) קביעת בנינים בהתאם לקיים:

 ג) קביעת הוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91,
 רמלה 72430. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה טירה, טירה 44915, טל׳ 7938914-

.09 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי טירה

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 מקומית מסי טר/2495״, שינוי לתכנית טר/במ/004ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה, רח׳ טירה -
 גוש 7760, ח״ח 34: מגרש 34/5 בהתאם לתבנית טר/במ/

.3004 
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 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 א׳ מיוחד, במגרש הכולל 5 קוטג׳ים ועוד 10 יח־ד בניה
 רוויה לאזור מגורים ג׳ מיוחד, במגרש הכולל 26 יחיד

 בבניה רוויה: ב) קביעת הוראות ושטחי בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה
 72410. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתת תקוה, רח׳ העליה השניה ו, פתח תקוה

.49100 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון פתח תקוה
ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ר תכ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ פת/22/1204ו״, שינוי לתכניות פת/14/1204

 ופת/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתת תקוה, רח׳
 אחד העם - גוש 6383, חלקה 96 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 ג׳ לאזור מגורים ג׳ מיותר; ב) קביעת הוראות בניה לאזור

 מגורים ג׳ מיוחד: ג) קביעת 25 יח־ד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.8.2002 ובילקוט הפרסומים 5105, התשם־ב, עמי 3744.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה
 פתח חקוה, רח׳ העליה השניה 1, פתח תקוה 00ו49, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון
ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מס׳ שד/16/524״, שינוי לתכניות שד/000ו, שד/

 4/524 ומשמ/69.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חגור - גוש 7585,
 חלקות 46, 103 במלואן, ח״ח 49, 50.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי נתניה
מית ר מקו א ת י ת מ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ נת/12/750/א״, שינוי לתבניות נת/7/400 ונת/

.750 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה - גוש חדש
 9901, חלקה ארעית 19: גוש 8006, ח״ח 13: מגרש 300

 בהתאם לתכנית נת/750.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 ב׳ צפיפות בינונית קטע \\ לאזור מגורים מיוחד: ב) הקצאת
 שטת לשב־צ; ג) תוספת יח־ד מ־59 יחיד ל־75 יח־ד: ד)
 תוספת קומות - מ־4 קומות ע־ע וקומה תלקית בבנין פינתי
 ל־7 קומות ע״ע: ה) תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות
 למגורים: ו) קביעת שטחים עיקריים, שטחי שירות ושימושים
 לשב־צ: ז) שינוי הוראות תכנית בינוי: ח) קביעת קווי

 בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5150, התשס־ג, עמי 1290.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נתניה, רח־ תל חי 8, נתניה 42439, טלי 8603159 - 09, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

ות מי ד מקו א ת י ת מ ו י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה פתח תקוה מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי פת/9/407״, שינוי לתכניות
 פת/407, פת/מק/7/407/ב ופת/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פחח תקוה,
 הרחובות החמישה ושפרינצק - גוש 6388, חלקה 501

 במלואה, ח־ח 500, 505.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משב״צ לייעוד
 מסחרי ושצ־פ: ב) קביעת הוראות וזכויות בניה.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ פת/1216/ו3״, שינוי
 לתכניות פת/במ/216ו/10/ה, פת/2000.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳
 העצמאות - גוש 6712, ח־ח 55, 56: מגרש 41 בהתאם

 לתכנית פת/במ/216ו/0ו/ה.

S679 31.7.2003 ,ילקוט הפרסומים 5212, ב׳ באב התשס־ג 



 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד הקרקע מייעוד
 אזור משק עזר למגורים אי; ב) חלוקת מגרש 92 ל־5 מגרשי
 מגורים בהסכמת בעלים: ג) קביעת הוראות ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 24.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5159, התשס-ג, עמי 1513.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכ!, שד־ הרצל 91, רמלה 72430, טלי
 06-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 לב השרון, תל מונד 40600, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור -תכנית מיתאר
 מקומית מסי בר/8/40־, שינוי לתכניות בר/4/40, בר/2/40

 ומשמ/144.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: קדרון - גוש 4707,
 ח־ח 4, 5, 23: גוש 4708, ח־ח 25: מגרש 69 בהתאם לתכנית
 בר/2/40 ומגרשים 400, 547-545 בהתאם לתבנית בר/4/40.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 לשטח חקלאי, ב) שינוי ייעוד משביצ לשצ־פ: ג) שינוי ייעוד
 מדרך משולבת לדרך: ד) שינוי ייעוד משציפ לשביצ ולאזור
 מגורים אי: ה) שינוי מדרך משולבת לשצ־פ: ו) שינוי
 בחלוקת המגרשים 545 ו־547: ז) קביעת זכות מעבר לרכב

 לעיבוד חקלאי לנחלות הגובלות מצפון בשצ-פ 410.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5139, התשס־ג, עמי 822.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שורקות, גבעת ברנר, גבעת ברנר 60948, ובל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

מית ד מקו א ת י ת מ י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס־

 הצ/38/1/4ו/ג״, שינוי לתכניות הצ/30ו והצ/138/1/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדימה - גוש
 8037, חלקות 74 - 76 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים
 בהסכמת בעלים למגורים: ב) שינוי ייעוד ממגורים א׳
 למגורים א׳ מיוחד: ג) הגדלת מספר יח״ד בתחום התכנית
 מ־2ו יח״ד ל־24 יח״ד סך הכל: ד) שינוי בגודל המגרשים: ה)
 תוספח שטחי בניה עיקריים ושטחי שירות: ו) שינוי בקווי
 בניה: ז) הוראות והגבלות בניה: ח) ייעוד דרך גישה למעבר
 כלי רכב והולכי רגל על ידי רישום זיקת הנאה/זכות מעבר

 הדדית.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 לבעלי מקצוע לאזור מנורים אי: ב) שינוי ייעוד מאזור
 מגורים לבעלי מקצוע ואזור תעלת ניקוז לדרך משולבת
 למעבר מעל תעלת ניקוז: ג) העתקת מיקום מעבר מעל
 לתעלת הניקוז: ד) קביעת הוראות למתן היתרי בניה
 ומגבלות בניה: ה) חלוקה בהסכמת הבעלים: ו) קביעת

 זכויות בניה והוראות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.3.2003 ובילקוט הפרסומים 5172, התשס״ג, עמי 2021.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 דרום השרון, כפר מל״ל 00ו45, טל׳ 7476047 - 09, ובל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חוף השרון

מית ת •מיתאר מקו י נ ר הפקדת תכ ב ד דעה ב  הו

 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 חוף השרון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית

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

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

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

 קביעת הוראות ומגבלות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין אי בכד פרט תכנוני 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
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלה 72430. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון, שפיים 60990, טל׳

.09-9596S05 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכגון מקומי לב השרון

רטת ת מפו י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשביה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס־

י לתכנית צש/25ו. ו נ  צש/22/5׳,2ו״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצני עז - גוש
 8165, ח״ח 23, 31: מגרש 92 בהתאם לתכנית צש/25ו.

 3680 ילקוט הפרסומים 5212, ב׳ באב התשס״ג, 31.7.2003



 עיקרי הוראות התכנית: א) הקלה מתמ־א בו לחופי
 כנרת בנושאים האלה: א) התוויית דרבים חדשות וביטול
 דרבים קיימות: ב) שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח יישוב
 עירוני ולשטח ציבורי פתוח: ג) קביעת מסגרת תכנונית
 ליצירת מתחם שמרביתו מיועד לשכונת מגורים רגילה
 וחלקו הממוקם סמוך לחוף הים מיועד לאזור מגורים משולב
 מסחר: ג) ייעוד שטחים וקביעת זכויות בניה לאזור מגורים
 אי, ב׳ וגי, לאזורי מגורים מיוחד ומסחר, בניני ציבור, שירותי
 דרך, שטחים פתוחים, דרכים, תנויות ותקני תשתיות: ד)
 קביעת תכליות המותרות בייעודי הקרקע: ה) קביעת
 הוראות בניה: ו) קביעת הוראות למתן היתרי בניה: ז) איחוד

 וחלוקה מחדש.

 כל מעוניין ר.שאי לעיין בתבנית, 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 0» ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה, חד טבור

 הארץ, טבריה, טל׳ 04-6719526.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עכו

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ד ה ב ד דעה ב  הו
 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 עכו מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
 ג/10895״, שינוי לתכניות ג/1440, ג/849, ג/6585, ג/1415, ג/

 84ב, ג/7904 וג/ב1024.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו - גושים
 18014-18009 בשלמות: חלקי גושים 18007, 18015.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת התכליות לכל ייעוד
 קרקע: ב) קביעת הוראות שימור ושחזור אדריכלי ואורבני: ג)

 קביעת הנתיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו, רח׳ ויצמן 5ב,

 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.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלה 72450. העתק ההתנגדות •יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שרונים, אזור תעשיה דרום, נתניה

.42504 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי שרונים

מית ר מקו א ת י ת מ י נ ב ד ת ו ש י ד א ב ד ה ב ע ד ו  ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ הצ/9/1/4בו/ב״, שינוי לתכנית הצ/139/1/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדימה - גוש
 8037, חלקה 55 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד ממגורים א•
 למגורים א׳ מיוחד למגרש 2452: ב) קביעת זכויות בניה

 והוראות בניה לבית מגורים דו־משפתתי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.7.2002 ובילקוט הפרסומים 5104, התשם״ב, ענד 3700.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שרונים, אזור תעשיה דרום, נתניה 42504, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים

 לקהל.

 ט׳ בתמוז התשט״ג (9 ביולי 2003)
 שוקי אמרני

 יושב ראש הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי טבריה

מית ד מקו א ת י ת מ י נ ב ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מם׳

 ג/10910״, שינוי לתכניות ג/287 וג/975ו.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: טבריה - גוש
 15041, ח״ח 4, 30: גוש 15071, חלקות 14, 15, 17, 19, 23, 24
 במלואן, ח״ח 12, 16, 20, 29-27: גוש 15083, חלקות 1, 7

 במלואן, ח״ח 6, 10, 73.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מקיבלה - גוש
 20012, חלקה *4 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בהוראות בניה למתן
 לגיטימציה לבניה קיימת ולתוספת בניה: ב) שינוי בקווי

 בנין: ג) שינוי באחוזי בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5150, התשס־ג, עמ׳ 1299.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל־ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע, עין חרוד (מאוחד/ טל־
 04-6533237, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב חכנון מקומי הגליל המרכזי

רטת ת מפו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל המרכזי מופקדת •תכנית מפורטת מס׳

 ג/3247ו״, שינוי לתכניות ג/3699, ג/6766 וג/7506.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא - גוש
 18899, ח״ח 10.

 עיקרי הוראות התכניח: שינוי ייעוד הקרקע משטח
 חקלאי למגורים בי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכ1י,

 עכו, טלי 04-9912621.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי
רטת ת מפו י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 ג/2548ו״, שינוי לתכניות ג/7506, ג/9872 וג/2001ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא - גוש
 8898 ו, ח״ח 46, 47, 72, 73.

 עיקרי הוראות התכניח: א) שינוי ייעוד שטח של כ־7
 דונם משטח חקלאי לאזור מגורים בי, וכן התוויית דרכים: ב)
 שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים בי: ג)
 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד הקרקע: ד) קביעת

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

רטת ו ת מפ י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

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

 נ/12605״, שינוי לתכנית ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
 17573, ח״ח 23-15, 32, 80, 109, 110.

 עיקרי הוראות התכנית: הזזת תוואי כביש, שינוי תוואי
 כביש לפי תוואי קיים בשטח.

 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 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,

 שפרעם, טל׳ 04-9502017.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי גולן

רטת ו ת מפ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 ג/1924ו״, שינוי לתבנית ג/7084.

 השטחים הכלולים. בתכנית ומקומם: כפר תרוב - גוש
 200000, ח״ח 23, 31, 60.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הכנת תכנית מיתאר
 מקומית לקיבוץ כפר חרוב ולשכונה קהילתית הכוללת 115
 יח״ד, הצמודה אליו: ב) הסדרת תכניות אזור קיט ונופש

 קיים והבללתו בתחום הקיבוץ.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.4.2002 ובילקוט הפרסומים 5075, התשס״ב, עמי 2378.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 12900, טל• 04-6969712,
 וכל מעוניין רשאי לעיין •בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 ג/13434״, שינוי לתכנית ג/6462.
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 מגורים חדשה בת 69 יחידות דיור; ג) קביעת הוראות למתן
 היתרי בניה.

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

 ראש פינה 12100.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
ת ט ר ו פ ת מ י נ ר תכ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 ג/12183״, שינוי לתכניות ג/26ב2 וג/297.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית -
 גוש 11098, ח״ח 178.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות ווכויות בניה
 לייעוד תעשיה •שנקבע בתכנית ג/297.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.4.2002 ובילקוט הפרסומים 5075, התשס־ב, ענד 2382.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרתב תכנון מקומי מעלה הגליל
ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ת תכ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 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 מעלה הגליל מופקדת ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי ג/6ו22ו״, שינוי לתכנית ג/4271.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל תפן - גוש
 18721, ח״ח 12, 18, 38.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד קרקע מיוחד
 'לקרקע לתעשיה ולתכנון מיוחד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
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 הוראות בניה: ה) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב לביצוע: ו)
 קביעת הנחיות סביבתיות: ז) קביעת השלבים הסביבתיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5154, התשס־ג, עמי 1374.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז צפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל המרכזי, עכו, טל׳ 04-9.912621, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרתי

ת ט ר ו פ ת מ י נ ב ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 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/3758ו״, שינוי לתכנית ג/6516.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג׳אר - גוש
 15623, ח״ח 5, 15, 74.

 עיקרי הוראות התבנית: תיקון נקודתי לגבול תב״ע ג/
 6516: שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים לצורך מתן
 לגיטימציה להריגת חלק ממבנה קיים מחוץ לגבולות תכנית

 ג/6516.

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

 כפר תבור, טל׳ 04-6772333.

 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 העליון

ת ט ר ו פ ת מ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל העליון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי

 ג/12887״, שינוי לתכניות ג/7299, ג/4662 וג/1938ו.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: משגב עם, נ״צ
 2516/7974 - גוש 14006, חלקוח 26, 27, 32, 38, 39 במלואן,

 ח״ח 21, 24, 25, 31-29, 37-33: גוש 14007, ח״ח 9, 14, 16.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון מחדש של ייעודי
 קרקע קיימים וקביעת ייעודי קרקע חדשים: ב) תכנון שכונת

 ילקוט הפרסומים 5212, ב׳ באב התשס״ג, 31.7.2003



 מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום מופקדת ׳תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ 255/02/11״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תחום מחוזי גלילי,
 מול אזור התעשיה רמת חובב, נ״צ 181507/560755 (מזרחית

 לדרך מסי 40) - גוש 39774, ח״ח ו.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסנרת תכנוניה להקמת
 פסל סביבתי בשטח בעל חשיבות למטרופולין על ידי קביעת

 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 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
A הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 
 באר שבע 84100. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
A מקומית־מתוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 

 באר שבע 84100, טלי 08-6263795.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מצפה רמון

רטת ת מפו י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 5/117/03/27׳, שינוי לתכנית 4/117/03/27.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפה רמון, שכ׳
 רמת ספיר - גוש 39596, חלקות 31, 94, 96 במלואן, ח״ח 32,

 38, 95, 97: גוש 39597, חיח 31.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 להרחבת שטח לבניני ציבור על ידי איחוד וחלוקת מגרשים
 בהסכמת בעלים, שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות,

 זכויות ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.3.2003 ובילקוט הפרסומים 5172, התשס״ג, עמ׳ 2034.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רת׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מצפה רמון, שד־ בן גוריון 8, מצפה רמון 80600, טל׳
 08-6586493, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט׳ בתמוז התשם״ג (9 ביולי 2003)

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

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל, ד״נ

 מעלה הגליל, מעונה, טל׳ 04-9979659.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 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 עמק הירדן מופקדת ׳תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ נ/2577ו״, שינוי לתכניות ג/4972, ג/1593 וג/11812.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דגניה ב׳ - גוש
 15166, ח״ח 98, 09ו: גוש 15167, ח״ח 30: גוש 15168, תלקות
 79-65, 81, 85, 90, 98-95, 102, 103, 105, 109 במלואן, ח״ח
 64, 80, 84-82, 88, 89, 91, 101-99, 104, 108; גוש 15169, ח״ח

 35, 36, 40, 42: גוש 15717, חלקה 2 במלואה, ח״ח 3.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטח הקיבוץ: ב)
 הקמת שכונת מגורים חדשה בת 75 יחידות דיור: ג) הקמת
 אזור מסחר ושירותים, תעסוקה ושירותים: ד) התוויית

 מערכת דרכים והתקשרות למערכת הדרכים הקיימת.

 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
, b ק ו ח  ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 10 ל
 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. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן, טל׳

.04-6757636 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט׳ בתמוז התשם״ג (9 ביולי 2003)

 יגאל שחר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 מחה הדרום
 מרחב תכנון מחוז הדרום

מית ר מקו א ת י ת מ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית־

 3684 ילקוט הפרסומים 5212, ב׳ באב התשם״ג, 31.7.2003



 שש המבקש/ת
 תאי־יך

 שם הבבזח/ה הפטיחז
 בטי
 תיק

 יוספון אוה אביבה
 אבו רמילה מנאל ר<
 מרגולין נעמי בת ש.
 עיסאווי ריוואב אחו

 יאיר רבקה
 לוי מאיר

 שכטר בלנקה
 תבור משה

 אלישיב הרי
 חוברה יהודית
 רפואה מאירה
 וידלנסקי צלה
 קמינסקי הלנה
 מזרחי שושנה

 שישנקו אלבטינה 1
 יהל דולי

 אלדג׳ים נמרא
 בירמן רוזה

 בן לחסין דוד
 לאופר יהושע
 בריסקמן חיימ

 ישראל ערן
 מיוחס מדים

 קדמאני יחיא
 נחום משה
 דהן רואי
 פיק קרל

 אטיק שרה
 יהל שלמה

 כהן אלישע אברה
 חזן איזה

 אמסלם אהוד(דוד)
 צור (צצשוילי לבן

 וולינסקי אולגה
 שבת יחיאל
 ברגר אורית

 גילמן סב טליה

28/02/2002 
09/01/2003 
01/07/2002 
10/05/2001 
28/07/2001 
18/09/2000 
21/10/2000 
09/09/1983 
13/03/2003 
05/03/2003 
01/04/2003 
19/03/2003 
11/03/1999 
27/02/2003 
31 /05/2001 
07/10/2002 
21/11/2001 
30/10/2002 
1 7/04/2003 
22/12/2002 
01/07/1979 
21/04/2003 
28/03/2003 
08/09/1977 
20/09/2000 
20/12/2002 
09/04/2003 
12/04/2002 
26/01/1992 
25/11/2001 
16/08/2001 
19/02/1982 
24/04/2003 
06/06/1995 
04/03/2003 
18/06/2002 
21/11/2002 

 יוסיפון מוריס
 אבו רמילה מוחמז

 פרוש אליי!
 עיסאווי אחמד

 יאיר שמעון
 לוי שרה

 שכטר דוד
 צלח יהודה

 ליאצב סטריה
 חוברה דוד

 רפואה ראובן
 וידלנסקי ברק

 אלכסנדרוביץ־ יבנ
 מזרחי רחמים

 שישנקו סדגיי בן ו
 יהל ליאור

 אלדג׳ים מריס
 בירמן מטביי

 בן-לחסין שרה
 לאופר מרדכי
 בריסקמן חנה

 ישראל רתליה
 מיוחס יוסף

 קדאמאני זכריה
 נחום שמחה

 דהן ציון שמעון
 פיק פרנטיסק
 אטיק אלחנן

 יהל אסתר
 כהן דוד

 וחן אברהם
 אמסלם אליהו
 צצשווילי דוד

 גינזבורג בנימיו
 שבת סולטנה

 ברגר רפאל
 נובק סימה

 ריקין יוסף נחמיה 01/04/2003 ריקין עליזה פריד
 23/11/2001 בנבנשתי מרגלית

נוביץרות  10/03/2003 רבי
 27/01/2003 סגלבוריס

 26/03/2003 סברסקי אלן עמית

 בנבנשתי אברהם
 ליבר רחל

 בלומברג פני
 סברסקי שפרה

1/7381 
1/7383 
1/7384 
1/7386 
1/7389 
1/7390 
1/7391 
1/7392 
1/7394 
1/7397 
1/7398 
1/7399 
1/7401 
1/7402 
1/7403 
1/7404 
1/7405 
1/7406 
1/7407 
1/7408 
1/7409 
1/7410 
1/7411 
1/7412 
1/7416 
1/7417 
1/7418 
1/7419 
1/7420 
1/7422 
1/7423 
1/7424 
1/7430 
1/7435 
1/7437 
1 /7440 
1/7441 

 צוואות
1/7318 
1/7320 
1/7321 
1/7322 
1/7324 

1 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  הודעות לפי חוק הירושה, ה

אה או ו ו שה, זנו קיום צ ו ר ו י צ ת ל ו ש ק ל ב ת ע עו ד  הו
ן ו ב ז ל ע ה נ י מ ו נ  מי

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה,
 התשכ״ה-1965, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
 לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה, לצו

 קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

 הרשם לענתי ירושה בידושלים, דוד יטו 216, הזשליום

 תאריך
 שם הכבוזז/ה שם המבקש/ת

 םס־
 תיק

 עובדיה שושנה
 סדן בת שבע
 סדן בת שבע

 ניימן יצחק
 רבי אברהם

 תורזמן סימון
 בוארון רות

 קוטינה מיסון עבד
 בן ישי אברהם

 שרף אבנר
 לרד נעמי

 באנה זהבה
 פאעל חנה

 מסינס אליאס
 רביד בת שבע

 גאופטמן סופיה
 מירקין צלה
 שביט יצחק

 ניצקו שמואל
 כהן אבינמר מרד

 מנגיסטו דסלי שלמו
 אמסלם לבנה יונה

 בנט מיכאל
 מיקול אילנה

 שלו יצחק
 שלו יצחק

 ברגינסקי ורה
 משעלי יעקב מרז

 קנוהל ישראל
 לוי הלן
 לוי הלן

 טורנובסקי מרדכי
 טרבס דורית

 בצלאל צילה

19/08/1994 
07/03/2003 
07/03/2003 
04/09/1975 
02/04/2003 
1 7/04/2003 
27/12/2002 
07/10/2002 
26/02/2003 
18/01/2003 
06/08/1987 
28/01/2003 
19/03/2003 
06/03/2002 
06/03/2003 
1 7/07/2002 
11/06/2000 
19/10/1996 
04/04/2003 
18/04/2003 
04/10/1999 
29/06/1989 
31/07/2002 
18/04/2003 
18/04/2003 
08/10/1997 
07/11 /1996 
14/02/2003 
03/04/2003 
02/06/1987 
24/06/1988 
04/11/2002 
03/08/2002 
11/02/2003 

ת שו רו  י
 1/7315 עובדיה חיים

 1/7316 הורוביץ זברה רו
 1/7317 הורוביץ אלנתן

 1/7319 נוימן דורה
 1/7323 רבי מתון

 1/7325 תורזמן רגינה
 1/7326 בוארון טובה
 1/7327 קוטינה יאסין

 1/7330 בן ישיי מנטינה
 1/7332 שרף אלכסנדר

 1/7335 צדוק דבורה
 1/7336 נתן דיזי

 1/7339 כהן מאיר
 1/7340 מסינה סילבה

 1/7343 רבי חביב
 1/7346 ברקוביץ גלנה

 1/7347 גולובצ׳ינר זלדה
 1/7349 שביט אשל אסתר

 1/7350 ניצקו אלון
 1/7352 כהן תרצה הני
 1/7353 מנגיסטו אקאל

 1/7354 אמסלם רחל
 1/7355 בנט מרלה אן

 1/7357 קגנוביץ־ מידה
 1/7360 אמסלם מריס

 1/7361 אמסלם שמעון
 1/7362 ברגינסקי טמה
 1/7365 משעלי אברהם

 1/7373 קנוהל רבקה
 1/7376 לנדסמן איבון
 1/7377 לנדסמן סחנה

 1/7378 טורנובסקי הרטה(
 1/7379 טרבס יוסף

 1/7380 בצלאל שמואל

 ילקוט הפרסומים 5212, ב׳ באב התשסיג, 51.7.2005 3685



 מגו תאריו
 תיק שם המנ1דו/ה הפטירה שם המבקש/ת

 הרשם למביני ירושה בירושלים, רח׳ יפו 6ו2, ירושלים
 (הנושף

 1/7428 שטיין פאולין ד9 20/04/2003 שטיין אשד
לזבלטרחל  1/7429 גולדבלט משה צ1 18/03/2003 גו

 1/7431 זהבי שושנה 11/05/2003 זהבי דב
 1/7432 כהן נמל 25/04/2003 לוי רחל

 1/7433 ביליג סטוארט לו 03/05/2003 ביליג אלן
 1/7434 ניסימובה זלפה 9/03/2001 ו רפאילוב אליושה

ו 03/04/1985 רוק פיטר ג׳ ני  1/7436 רוקאנטו
 1/7438 קוליץצבי 29/09/2002 קוליץ מטילדה

 1/7439 נעמן שמואל 11/03/2003 נעמן נורית
 1/7442 בלדגריןלונה 03/04/2003 בלדגרין יגאל

 בת-שבע אברך בר־טוב, רשם

ז ו ד אלי  הרשם לענעי יחשה בתל אביב, דחי 1 ושלוש!! 2, י

 מם׳ תאריך
 תיק שם המנ1ח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירושות
 2/19995 כץשייה 29/11/1998 כץ הנריק

 1/48492 מזרחי רחמים 11/06/1992 מזרחי מיינו
 1/48496 אבוביץ אלדד 30/04/2003 אבוביץ עלתה

 1/48502 חרמן אידה 28/10/2002 הרמן פנחס
 1/48503 ברוך יוסף 28/09/2002 ברוך צביה

 1/48504 רפפורט קמליה 16/04/2003 רפפודט אירינה נאג
 1/48507 לוי ויקטור חיי 09/01/1989 מלר פניה רונית

 1/48508 שוהם בתיה 05/01/2000 שוהם מאיר
 1/48509 אבו כשק אמנה 08/03/2002 אבו קשק פאיק

 1/48510 נעמאן דוד 02/12/2002 גואטה רינה
 1/48512 אללי אברהם 25/08/1980 אללי יוסף

 1/48515 דאבוש משה 7/12/2002 1 דאבוש פורטונה
 1/48516 ברונסון יעקב 02/03/1994 ברונסון יצחק
 1/48518 גלסוב מרק 07/04/2003 גלסוב אספיר

 1/48519 יופה משה 06/08/1996 יופה אלכסנדר
 1/48520 רהב דניאל 24/02/2003 רהב יפה

 1/48522 בורנשטיין בן 22/09/2001 בורנשטיין פנינה
 1/48523 שמואל מיחה 11/09/2001 יצחק ליזה
 1/48526 שמואל ממוס 24/11/1995 יצחק ליזה

 1/48527 גולדשטיין בני 10/01/2000 טלמון י.
 1/48529 הלאלי גורגיה 12/02/1999 הלאלי יעקב

 1/48532 גולדשטיין רחל 27/08/2002 כהן רבקה
 1/48534• פורמן ויקטוריה 07/09/1997 זמיר שולמית

 1/48535 יום טוב נוסדת 15/01/2003 כה! שהין
 1/48539 זילברברג אביגיו 05/09/1994 דלאל גליה
 1/48541 רוס הלה 23/03/2003 שמואל דוס

 1/48542 עסיס יפה 18/05/1997 עסיס מרדכי

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

 צוואות
 1/7328 סייממדס קנט אי 13/03/2003 סיימונדס מינה שו

 1/7329 אבן חוה 08/04/1999 אבן אליעזר
 1/7331 כהן מתתיהו 10/11/1999 כהן בדיקה

 1/7333 דיאמנד גרטרוד 23/03/2003 בר און אשר יונתן
 1/7334 יצחק שרה 19/02/2003 יוגב רויטל

 1/7337 בלום קלרה 26/02/2003 פרנקל אירמה אוו)
 1/7338 ביאזי בתיה 03/12/2002 אלמוג יוסף

 1/7341 חופז ניסן 06/04/2003 הרפז רחל
 1/7342 ג׳בר מוסא 06/02/2003 ג׳בר מוסטפא

 1/7344 הולצמן שרלוט 04/03/2003 קאן שושנה
 1/7345 שתזן פניה 05/04/2003 •ברגמן תמר (יפה)

 1/7348 יחזקאל נעמי 25/08/2001 מרציאנו(יחז רבק|
 1/7351 גלד ריצ׳רד 25/09/2002 גלד לינדה
 1/7356 פרץ שלום 26/12/2001 פרץ עמרם

 1/7358 פרידמן סמואל 20/05/1995 פרידמן לואיס(מש
 1/7359 כהן אברהם 18/03/2003 כהן רבקה

 1/7363 ברנד חוה 02/10/2002 ממרוט ריקי(רבקו
 1/7364 ברנד יוסף 04/04/2003 ממרוט ריקי(דבקו

 1/7366 שביב יואנה 10/03/2003 שביב יוסף
 1/7367 פייגנבלט מיכאל 02/11/1997 פייגנבלט חביבה

 1/7368 לייבוביץ יהודיה 09/12/2000 לביא ראובן
 1/7369 ליבוביץ מאיר 09/04/2003 לביא ראובן

 1/7370 לוין אריקה 04/12/2002 יד שרה
 1/7371 אליצור גרינב יה 04/04/2003 אליצור מיכאל

 1/7372 אללוף חנה 22/04/2003 אללוף יעיש
 1/7374 רובין יהודית 24/03/2003 רובין יצחק

 1/7375 אלמוגי סנדל דב 06/04/2003 סנדל אדולף אבו
 1/7382 אברהם טורקיה 20/01/1996 עתרי(עמר) ציון

 1/7385 צוקרמן אלכסנדו 10/04/2003 צוקרמןמריה
 1/7387 מנשה אפרים 05/10/2002 מנשה אסתר

 1/7388 סמוט שרלוט 04/02/2003 צוקר ורוניקה
 1/7393 כהן שמואל 12/01/2003 כהו מרים

 1/7395 דוזיאן שלמה 08/11/2002 זוידא! מזל
 1/7396 רכניצר מרים 02/05/2003 רכניצר רפאל

 1/7400 סיאג נסים 09/02/2003 סיאג(אסייג) זהו
 1/7413 שניאור רתל 22/05/2003 שובל חווה

 1/7414 פילפול אנדרה מו 10/01/2003 אמבר ליליאן
 1/7415 מינץ ברטה 18/02/2003 ליפשיץ אנה
 1/7421 סופיר נני 11/04/2003 אוחנה טלי

 1/7425 בוצ׳ורט דסידריו 10/05/2003 קראוזה דוד
 1/7426 שצופק איווט שר 20/04/2003 שצ׳ופק אריאל

 1/7427 ברק פנחס 21/01/2003 שור גיורא
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 האריך
 הפטירה

 מסי
 שם דצ5וח/ה

ד אליו ז ד השלועוו! 2, י  הרש0 לעגעז ידושה בתל אביב, ח
 (המשך)

 פרי דב
 עמנואל מזל

 מוסקוביץ מאיר
 מוסקוביץ מאיר

 נתן אבליו
 סהר לב רוני

 נאים לידי קלודי
 פרלשסיין רנני

 מטיח אולגה
 קחי יוליה מטיל
 וויצחובסקי בלה

 טולדנו לאה
 חמו פרץ

 פרידמן רותי
 פרידמן רותי
 מאיר אריה

 כהן גליה
 מיזל סל

 ליבוביץ סימונה
 ויסנר מריוס

 הרדוף תורגמו אורי
 גרינבלט דניאלה יני

 לימוד יונה
 פכט לוטה לאה

 אליהו שרה
 חלפין טטיאנה

 יעקובי יצמק
 בבמנוב מרקיאל

 רגב יצחק
 יערי אמיר

 הרצוג משה
 גשורי שושנה

 מזרחי חיים
 גולצמן מיכל

 פינגולדימאיר
 בן נחום אמנון

 הלברשטם אלישע
 הופמיסטר טאודור

 בו נחום אמנון
 פופקו זהבה
 ברמן בריאן

 קראוס צפורה
 עובדיה חיים
 וקסלר דורית

17/09/1987 
23/07/1998 
04/02/1991 
22/11/1970 
22/04/2003 
22/07/2002 
26/11/2001 
12/05/2003 
05/04/2003 
07/10/1987 
1 7/01 /2003 
09/03/2003 
19/02/2002 
30/06/2000 
17/08/1998 
05/04/2003 
16/01/2003 
21/02/2003 
08/03/2003 
12/05/1995 
15/03/2003 
21/03/1991 
22/01/2003 
17/03/2003 
24/04/2003 
20/05/2003 
09/03/2003 
01/03/1994 

14/11/2002 
1 5/09/2002 
28/02/2003 
08/04/2003 
26/03/2002 
27/03/2003 
1 3/03/2003 
10/12/2001 
1 3/04/2003 
09/03/2003 
23/03/2003 
02/04/2003 
02/03/2003 
07/10/1999 
07/05/2001 
1 5/04/2003 

 1/48634 פרי יצחק
 ; 1/48636 חנם אמ־הם

 1/48638 מוסקוביץלילי
 1/48639 פרנצי אלכסנדר

 1/48$41 נתן נתן
 1/48642 ורדי ברוך
 1/48643 אסל לאון

 1/48645 פרלשסייו שמוא׳
 1/48653 דוד ניסים

 1/48654 הרשקוביץ בנימי
 1/48657 לב לאוניד

 1/48658 טולידנו אהרן
 1/48659 י חמו זריפה

 1/48669 אלגרבלי יצמק
 1/48670 אלגרבלי מרסז־ם

 1/48671 מאיר יוכבד
 1/48672 קלינינסקי גולדו
 1/48673 • מיזל דניאל מנחו

 1/48675 ליבוביץ אנגיל
 1/48679 ויטנר קלדה

 1/48680 תורגמו יעקב
 1/48681 גרינבלט מיכאל

 1/48683 יונה גדעון
 1/48684 פכט ברונו

 1/48685 נזריאן שמעון
 1/48687 מלפין בוריס

 1/48689 יעקובי עליזה
 1/48691 בבחנוב יעקב

ת ו א ו ו  צ
 3/44326 הרצפלד גרדה

 3/46443 יערי נתנאל
 2/47836 הרצוג פייגה צפ

 3/48024 יטח פריחה
 1/48493 מזרחי יפה

 1/48494 זאבי אניטה
 1/48495 פינגולז הרמו

 1M8497 בן נחום שבתאי
 1/48498 לקס רבקה

 1/48499 הופמיסטר בטי
 1/48500 בן נחום לבקו א1

 1/48501 3ופקויעקב
 1/48505 ברמן הרי

 1/48506 קראוס יהודה
 48511/ 1 עובדיה משה

 1/48514 שולץ רוזיה

 שם המבקש/ת
 חאויך

 שם המנדח/ה הפגידה
 מסי
 תיק

 05/02/2003 עסיס מרדכי
 01/01/2002 אוברספלד אוולין

 28/11/2002 ליבוביץפיצי
 28/01/2003 בנשלוס דני
 16/02/2003 געדי עינת

 18/04/2003 אלון יהודית
 12/07/1999 ברוך דורית

 17/04/2003 מוזר אברהם דוד
 24/06/1983 ציוני משה

 05/05/1994 וידבסקי עליזה
ו  28/02/2003 גוטר מיכאל ארי

 30/11/2000 יוסף שרה
 21/04/2003 ריקס מיכל
 06/11/2002 אופק אריה

 21/03/2003 ברמן דפנא חוה
 2002/ 09/11 חג־בי חממה

 01/08/1968 עבדאלחי מוצטפא
 19/09/2002 בואהרוןנירית

 12/04/2003 כהן רובין אורנית
 10/08/2000 שמילוביץאטי

 20/03/2003 נדלר שלמה
 989ו/23/08 שטיינמץטובה

 02/04/2003 כהן משה
 23/05/2001 שירי צבי

 14/11/2002 כהן אביבה
 2/02/2000 ו שירי צבי
 25/10/1990 לוטי ש1י

 26/02/2003 סולימןזמיר
 21/03/2003 סגל דורית

 07/05/2002 שהרבני דיזי
 16/04/2003 מנחם ישראל

 30/03/2003 דן-גור רות
 19/04/2003 גרשנזון אליהו

לף ו ו ל י  27/08/2000 פי
 11/02/2002 וורנר רפאל

 19/09/2002 גולדברג משה
 21/05/1960 הורוביץ צבי
 26/04/2003 ישעיה רבקה
 19/09/1955 הורוביץ צבי
 29/03/2003 דבוטון דינה

 05/03/2003 קוכן דפנה
 25/04/2003 אברהמוב יורם

 ירושות
 1/48543 עןזיסשלמה

 1/48547 אוברספלז־ גיוזף
 1/48557 ליבוביץ שמואל

 48563/ 1 בנשלוס תמר
 48565/ 1 מור יעקב

 48567/ 1 ויצמן סימי
 1/48570 פסטרנק הרש

 1/48573 מודזגבירישוי או
 1/48575 ציוני פלורה
 46576/ ו וידבסקי צבי

 48578/ 1 גומר רות
 48579/ 1 יוסף רחמים
 48580/ 1 אליגמ יוסף
 1/48581 אופק אלון

 2/48584 ליפשיץ יפה
 1/48585 . חגבי דוד

 48586/ 1 י עבד אל חיי סדי׳
 1/48588 בר-חיצבי

 48589/ 1 רוביו איתן חואנ
 1/48591 שמילוביץברקו

 1/48593 נדלרפסח
 1/48596 פרידמן שבתאי
 1/48597 כהן ויקטוריה

 1/48598 . שירי חביבה
 1/48599 כהן ניסים
 1/48600 שירי נעים

 48606/ 1 רודריק קלרה
 1/48609 סולימןסוהס
 1/48611 שמולביץחנה

 1/48614 שהרבאני מאיר
 1/48615 .וישנר אסתר מוני?

 1/48616 דן-גוריוסף
 1/48617 גרשנזון צפורה

יגה ילפי  1/48619 פי
תר הדש ו  1/48620 ו

 1/48625 גולדברג לאה
 1/48626 הורוביץ צפורה

 1/48627 ישעיה אמיר
 1/48628 הורוביץ שמואל

ןדוד  1/48629. דבוטו
 1/48631. קרינררחל

 1/48632 אברהמוב עדה
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•pxn TO < <ד א/'י , י i v f/ iv• 2 •  הרשם לעגתי יווחוח״ בתל אביב, רוד !
 (המשך) וזיק שם דמזדו/ה המיידה שם הנעקשעז

 מס ואריך 1/48592 להר קרל 23/03/2003 להר אסתר

 27/08/2002 9לג אילן
 להר קרל

 1/48594 פלג נימה 27/08/2002 9לג אילן תיק שם המטח/ה המיידה שם המבקש/ת 1/48594
 צוואות 1/48595 שמגר מרדכי מקם 11/11/2002 סבר חגית

 1/48517 ברונסון לויבה 06/01/2003 סורוקר אלכסנדר 1/48601 מערבי מרדכי 02/03/2003 בר טל ויקטוריה
 1/48521 אשכנזי חיים 16/04/2003 סדרסשרה 48602/ 1 קוק חיים 16/07/2002 קוק עמליהמלמה
 1/48524 בוטניק רגינה 27/02/2003 בוטניק משה 1/48603 מערבי אידה 31/12/2002 בר טל ויקטוריה

 1/48525 דרדיקמן צבי 10/05/2003 דרדיקמן אביבה 1/48604 ללה אברהם נג׳י 09/06/2001 ללה ג׳ויס חי
 1/48528 שנקר פייגה 17/04/2003 כץ חוה 1/48605 רייחן אהרון 19/10/2002 רייחן אסתר

 1/48530 שיליץ מיכאל 17/02/2001 שיליץ רחל 1/48607 לימן שמואל 18/04/2001 לימן נינה שרה
 1/48531 פנקס אליעזר 28/02/2003 פנקס דורה 1/48608 לדמן שיה 12/01/2002 לרמןרחה
 1/48533 ויסמן זהבה 04/02/1993 ויסמן גבריאל 1/48610 מנשה סלים 05/01/2003 מנשה צבי

 1/48536 רינקמן רעיסה 04/05/2003 אליאס זדה ראובן 1/48612 וינטר היינץ הרמ 29/04/2003 ריבנר תומס
 1/48537 וינשטוק יעקב 06/04/2003 קריזר אוה 1/48613 גוטפריד יהודית 02/05/2003 חלבי שרון
שו 1/48618 ריבק יחיאל 31/07/2002 מילס נגה  1/48538 גרינבאוס יעקב 06/04/2001 גזית אלי
 1/48540 שיין חבה 14/12/2001 שיי! דב 1/48621 שרפי משה 12/04/2003 שדפי מזל

 1/48544 שטח מרדכי 19/11/1983 עסיס מרדכי 1/48622 בורנשטיין יהודיו 01/05/2003 בורנשטיין צפורה ענבר
 1/48545 ברוך חוה 24/03/2003 פלינט נילי 1/48623 רחנטל יוסף 14/05/2003 רתנטל שמעון-נפתל
 1/48546 נחמן נתן 25/11/2002 נחמן אלעד 1/48624 קוספס רחל 09/05/2003 קוספט ארנסטו מרי

 1/48548 סליסרבסקי רחל 11/04/2003 לוי שרה 1/48630 ואדע׳ אריה 26/11/2001 ואדעי סלמה הדי
 1/48549 אלבהרי בלה 17/02/2002 אלמוג איריס 1/48633 ברות דוד 09/08/2002 ברות םבינה
ל 1/48635 סימונס פונק 28/04/2003 סימונסאנה  .1/48550 בש! שירי 10/04/2003 גאיל ש

 1/48551 בוטושיננו ליבה 07/04/2003 לביא יוכבד 1/48637 מריל נחמה 09/11/2001 מרילדב
 1/48552 אור תמר 27/04/2003 הוד עודד 1/48640 סולומון מרסל 27/08/2001 בן קיקי יהודית

 1/48553 ברוק גזלה 10/02/2003 ברוק אלון 1/48644 ויסמן עליזה 21/03/2003 ויסמן ולדי לוריאן
 48S54/ 1 פורתרחל 01/05/2003 פורתרמי 1/48646 אהרן סעדה 17/03/2003 ארדיטי דליה
 1/48555 חסיד מזל 02/03/2002 חסיד רחמים 1/48647 בילט ינקהנינטה) 05/05/2003 בילט סלומון
 1/48556 נקר גורגיה 06/04/2003 נקר מרדכי 1/48648 זמרי שושנה 11/01/2003 זמרי ישראל
 1/48558 קיבל סוסה 11/04/2003 שעיה טובה 1/48649 וסרמן חיה קלרה 12/09/2001 וינרוט ג־יזל

 1/48559 הלחמי שלמה 01/06/2001 הלחמי יהושע 1/48650 זקוביץ תמר 27/04/2003 זקוביץאלדד
 1/48560 לביא עזרא 26/11/2002 לביא חנה 1/48651 רסבש נתן מודיס 09/02/2003 רסבש רחל
 1/48561 פודוליר אטי 20/09/2002 יליה מריה 1/48652 ורדי ישעיהו 15/05/2003 ורדי מרים

 1/48564 לדרמו אריה 13/02/2003 עצמון דבורה 1/48655 הרשקוביץ שרה 10/02/2003 קחי יוליה מטיל
 1/48566 גורביץ ליאוניד 27/08/1997 גורביץאנרי 1/48656 סיגאלר דוברישח 3/02/2003 ו בוטנריו מינה

 1/48568 וייס עדה(אטיה< 03/05/2003 ספצק גניה 1/48660 מלץ מלדנה פאינו 24/03/2003 אבדייב סופיה
 1/48569 בן דוד עמנואל 28/04/2003 בן דוד חנה 1/48661 ברון מאיר 08/12/2001 ברון חנה

 1/48571 יסקולקה יעקב 27/04/2003 דרורי משה 1/48662 יעדי שאול 16/03/2003 יערי אהובה
 1/48572 מיכאלי יחזקאל 10/04/2003 מיכאלי ויקטוריה 1/48663 כץ רבקה 04/01/1990 כץ ליאור

 1/48574 אולקניצקי יונה 3 30/04/2003 אלקון ידין 1/48664 בלקשטיין שטי לי 23/05/2003 אלדן ורוניקח
 1/48577 אשור אאידה 04/12/2002 אשור הלל 1/48665 חוה גמיל 22/11/2002 חוה שולמית

 1/48582 בקרוביץ מניה 15/08/1996 בקרוביץיעקב 1/48666 אלמולי אברהם < 19/04/2003 אלמולי יעקב
 1/48583 גיאורגי ארינה 16/02/2003 דישון יהודית 1/48667 בדובר נטליה 19/11/2002 בדובר ליאון

 1/48584 ליפשיץ יפה 21/03/2003 דפנא אייל 1/48668 וינברגר אליהו 21/03/2003 וינברגר לולה
 1/48587 זוארץ גזלה 11/11/2001 זוארץ מרדכי 1/48674 ציליבי אורו 23/08/2002 ציליבי חיים

 1/48590 מודריק משה 26/03/2003 מודריק טובה 1/48676 לאוטמן אריה 23/04/2002 לאוטמן יגאל
 1/48677 צוקר מיכאל 26/02/2003 צוקר אני הילדה
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 שם ה&בקש/ת
 ואייך

 הפטירה

ד ו!•שלושה 2. יד אליהו _  הרשם לעתי יחשה בתל אביב, ת
 (המשך) תיק שם ועכוח/ה

 מם׳ תאריך 1/17511 חאג׳ פדל 23/04/1994 תאג׳ עאטף
ו נג׳יב 07/05/2003 אלשיך חסין  חיק שם המטח/ה הפטירה שם הםבקש/ת 1/17514 אל שי

 צוואות 1/17515 פצ׳טניקוב ישרא י 27/08/2002 גריגורייב רימה
 1/48678 . בחמינזן הדסה 22/03/2003 ליו תרצה 1/17521 חנוך דק 29/08/1991 חנוך דניאל

 1/48682 גרבי חי 31/05/2003 ברוך ירחמיאל 7523 1/1 ארם צבי 26/07/2002 ארס לאה
 1/48686 ברוך דוד 19/05/2003 ברוך יעקב 1/17525 קצב כדורי 17/01/1970 בן מיון שושנה
 1/48688 .' אוסטפלד קלמן 19/05/2003 וינקלר ריטה 7526 1/1 קצב סביחה 12/08/1986 בן חיוו שושנה
 1/48690 ידיד גחפפה ג׳ו 02/05/2003 ידיד פאולט 7527 1/1 הוקי אבליו 19/05/1997 בן חיוו שושנה
 1/17528 קצב דוד 08/01/2003 בן חיוו שושנה

 ירושות וצוואות 1/17530 בני יונה 18/03/2003 אביטל גת
 1/48513, עזרי שלמה 21/02/2003 עוזרי שלום 7532 1/1 כץ שלום 02/08/2000 כץרוזוליה

 7536 1/1 לביא זוהרה 31/07/2001 לביא אליעזר
גר. דשם 1/17537 הימל חנה 09/08/1997 שחק אליהו ילבי  •־וסף ז
 7538 \11 אלטרמן סמיון 12/03/2003 מלניק אלה

 vi ישם לעניני חדשה בחיפה, עודי פל־ים 5 ואי כחית 7539 1/1 אילון חנה 13/06/1998 רייטר סוניה
 המנושלו !, חיפה 7540 1/1 שסנשטיין איזק 07/08/1977 אביטל חיים

 1/17541 קן צפור עמירם 16/04/2003 קן ציפור רחל
 20/03/1996 משה משה םס־ תאריך 1/17545 משה אהובה 20/03/1996 משה משה םס־

 שם המבקש/ת 7546 1/1 פרדון אליהו 31/01/2003 פדדון פרנג׳ תיק שם המנוח/ה ה פנררה שם המבקש/ת 7546 1/1 פרדון אליהו

 ירושות 1/17547 בנמור יפה 06/04/2002 בנמור מתתיהו
 1/17468 חורי ג׳האד 10/04/2003 חורי לילי צוואות

 1/17470 פיבוברוב רחל 1994/ 7/01 1 ספיבק אנה 1/17467 זכאי דוד 10/05/2003 זכאי רות
 7471 1/1 איצקוביץ ברכה 09/03/2003 ברק מלכה 1/17469 שמיגלסקי הלנו 01/05/2003 גרויא נעמי
 .1/17472 צירינין יאליזבטו 02/04/2003 ציריניו אלה 1/17474 ויס בתיה 06/05/2003 וייס חרמן

 1/17473 מרקחן בתיה 26/02/2003 מרקמו גלינה 1/17476 קמחי ויקטוריה 06/03/2003 קמחי שלמה
 1/17475 אגרא צילה 07/04/2003 אגרא אליגמר 1/17477 קרויטורו יוסף 05/06/2002 גולן משה

 1/17478 פרידמן משה 28/08/2001 פרידמו מרים 1/17483 דנטס מריס 20/07/1992 דנטסדאק
 1/17479 שורץ ראובן 26/07/2002 גורנשטייןבתיה 1/17484 דנטס סלומון 06/05/2003 דנטס ז׳אק

 7480 1/1 גונן קרול 14/01/2002 גונן דפנה 7489 1/1 וישניצקי יהודה 23/10/2002 וישניצקי מרגלית
 7481 1/1 יעקבי יעקב (הו 22/02/2002 יעקבי שמעון 1/17494 שטרנפלד חוה 09/05/2003 ביאגס יהודית

 1/17482 עבאס מוחמד 24/06/2000 עבאס סמיר 1/17495 הדר אביבה 10/04/2003 ידון רינת

 7485 1/1 הכט צצילה 7/02/2003 1 פרומוץ פנינה 1/17496 רוטמו קרול 18/05/2003 רוטמן סוניה שושנ
 7486 1/1 קרמר פאולינה 10/04/2003 לוי יעקב 1/17497 שיבר שושנה 24/02/2003 שיבר שאול
 1/17487 ורסולקר משה 04/01/2003 ורסולקר ענת 1/17498 זיידמן ישראל 12/06/2002 זיידמן יעקב

 1/17488 ! ברג׳אס גזאלה 3/08/2002 1 בורגאס אסמהאן 1/17500 פרצובסקי בשה 09/12/2002 פרצובסקי זאב
 1/17490 קממי אברהם 27/04/1982 קמחי שלמה 7501 1/1 קאדריה אסעד 19/06/2002 קאזרייה סעיד

 1/17491 ג׳מאל ראשד 29/02/1988 גימל אחמד 1/17502 מאיר אוריאל 19/02/2002 מאיר סלימה
 1/17492 לוי יעקב 21/02/2003 לוי בלהה 1/17503 דיין סיקורי אלי! 17/03/2003 דייו אלברט
 7493 1/1 בלו יום טוב 16/03/2003 בלו שושנה 1/17505 אורו ישראל 27/04/2003 אורן מיכאל

 7499 1/ 1 הירש דוד 29/11/1997 הירש ויוריקה 1/17507 זיכרמן דב דוד 22/03/1980 זיכרמן קתרין
 7504 1/1 לופטינסקי סבטק 31/05/2002 לופטינסקי צבי 1/17512 גלזר יעקב 02/04/2003 גלזר יואל

 I 7506/1 אגבאריה רג׳א 01/07/1953 ג׳בארין פריד 1/17513 מריזון רבקה 26/03/2003 אגוזי יעקב
 1/17508 שור חיים 06/08/1998 שור מאיר 7516 1/1 בן ארי פנינה 11/03/2003 בן ארי אילן
 7509 1/1 לוין אתל 2O02/ 20/11 לוין גיאופרי 1/17517 י ליפוביצקיה סור 03/03/2003 פאביס ליבה

 7510 1/1 דבאח גמאל 05/07/1969 דבאח נג׳מה
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 שס המבקש/ת
 תאוץ־

 שם הנבולאה ועגהדה
 במי
 חיק

ו אנה י ל  וייחנסקי מיכאל 19/03/2003 אי
ו י  מהרט דניאל 09/03/2001 מינטווב י

 שפונגין חיה 27/11/2002 שפונגין י1סף
 מימון אלי 10/04/2003 מימון שלום

 ווינגרטן אנגל 02/04/2003 וינגרטו כהן ציפוי
 רפאל אברהם 09/03/2003 רפאל משה רם

 חורי שושן 10/05/1998 חורי אברהם
 זלמנוב ולדימיר 02/05/2003 זבז־ינסקי ארקדי

 סייחי חסה 22/02/2002 סייחי יורם
 דהן מריס 02/02/2003 אוחיון יעקב

 שושנה אנ^ור־שניר, רשם

1/6879 
1/6880 

 צוואות
1/6862 
1/6865 
1/6866 
1/6874 
1/6876 
1/6877 
1/6878 
1/6881 

 הרשם לעגעי יחישה בנצרת, דוד המלאכה 3, נצרת

 שם המבקש/ת
 תאריו

 הפטירה
 מסי

 תיק שם המנהח/ה

 לביצקי יורי
 ג־השאו גיורג־ית

 אבו ראס חוסיו
 בני רביעה זהרה

 עובדזנזיר
 נוג׳ידאת נעמאן
 ש מאדה מחמוד

 ריזק פאיזה
 חנן אביבה

 אבנס דגנית

10/10/2002 
14/02/2003 
24/02/2002 
20/03/2003 
05/03/2003 
21/06/2001 
09/12/1951 
23/03/2003 
19/05/2002 
08/12/2002 

 לביצקי נינה
 ג׳השאן שכיב
 אבו ראס דיב

 בני רביעה מוחמ
 עובד בארי

 נוגיידאת כאמל
 שחאדה פריד

 רתק ג׳מאל
 ון מירופ רוברני

 לוי עדית

 ח׳וטבא סלים 25/03/2003 ח׳וטבא מוחמד
 עמיחי פסר עמוס 11/08/2002 עמיחי גבע

 בניסטי ז׳ולי 09/05/2003 דהן דינה
 איזיקוביץ אסתר 31/03/2003 מאיר רחל

 סורדו רבקה 14/01/2003 פכטוביץדיאנה

 לבנה בר עוז, רשם

 ירושות
1/4723 
1/4724 
1/4725 
1/4726 
1/4727 
1/4728 
1/4729 
1/473J 
1/4734 
1/4736 

ת או ו ו  צ
1/4730 
1/4731' 
1/4732 
1/4735 
1/4737 

 הדש0 לעניני ירושה בחיפה, שד׳ פל־זם 5 ואי קהת
 הממשלה, חיפה

 (המשף

 מס• תאריו
 תיק שם דמ\ח/ה הפטירה שט המבקש/ת

 להב דוד
 להב דוד

 שני דליה
 מנור חיה

 שור חנניה
 גלנטי מרדכי

 קרמן איתן
 קרן אהרון

 ג׳באלי יוסף
 נסאר אחמד

 אדמון אלישבע
 פלד מיכל
 פלד מיכל

31/03/2000 
20/02/2003 
12/04/2003 
25/04/2003 
16/04/2003 
16/02/2003 
02/05/2003 
03/09/2002 
18/05/2003 
21/11/2001 
06/02/2003 
10/11/2002 
29/01/2003 

 בלוהוסקי חיים
 בלוהוסקי מנה
 מולבו סולדשי

 מנור יהודה
 שור סנדר

 גלנטה משה
 גורזל גאן ה נרי

 קלין יעקב
 כמורה אליעזר

 ח׳ליל עלי
 עדי בתיה

 פלד שטפניה פי
 פלד דניאל

 צוואות
1/17518 
1/1 7519 
1/17520 
1/17522 
1/17524 
1/17529 
1/17531 
1/17533 
1/17534 
1/1 7535 
1/1 7542 
1/17543 
1/17544 

 לבנה בר טח, רשם

 הרשם לעגיני יחשה בבאר שבע, רח׳ התקוה A באר שבע

 שם המפקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס־
 תיק

 נוביק לודמילה
 וסילייב ויקטור

 בלאיש לידיה
 בן סניור אליהו

 קליין משה
 נסימוב אינדה
 נסימוב אינדה

 מורד יעקב
 שיבז כהן יוסף
 שיבז כהן יוסף

 מילגרם קטלינה

22/01/2002 
18/03/2003 
24/01/2002 
16/07/2002 
25/05/2003 
16/05/2000 
25/08/1999 
23/12/2002 
23/12/1996 
10/09/1978 
18/01/1996 

 נוביק ולדימיר
 וסילייב ליובוב

 טייאר יעקב
 בן סיניור דינה

 קליין צבי
 בבייב מוזולטה

 בבייב יוסף
 דוד יחזקאל
 שיבז שמחה

 שיבז יחזקאל
 מילגרם לואיס

 ירושות
1/6860 
1/6861 
1/6863 
1/6864 
1/6867 
1/6868 
1/6869 
1/6870 
1/6872 
1/6873 
1/6875 
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 הודעות סופיות בדבר מחיקה מפנקס האגודות העותומניות
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 62 לחוק העמותות, התש־ם-1980, בי האגודות העותומניות הנזכרות להלן
 נמחקו מפנקס האגודות העותומניות, ואולם תבותו של כל נושא משרה ותבר בה תימשך ותיאכף כאילו לא

 חוסלה האגודה:

 מספר האגודה שם האגודה
 1036 / 61 אגוד העובדים הליברלים בישראל

 0899 / 61 אגודה חדשה של עולי רומניה
 0430 / 61 אגודה ישראלית להגיינת המשפחה, חיפה

 1076 / 61 אגודה לעזרה הדדית של העצמאים באיזור התעשיה מפרץ חיפה
 1032 / 61 אגודת ״מבצע מזכת את הרבים״
 1062 / 61 אגודת בית הכנסת ״נצח ישראל״

 0896 / 61 אגודת הסטודנטים מאתיופיה בישראל
 אגודת התזמורת הקאמרית וקדום המוסיקה הווקלית חיפה בנצוחה של דליה

 0884 / 61 אטלס
 0169 / 61 אגודת טכנאי הרדיו

 0025 / 61 אגודת מכבי אש מתנדבים חיפה
 0998 / 61 אגודת נאמני ישראל

 61/0171 אגודת נציגי סחר החוץ בישראל חיפה
 0406 / 61 אגודת נשים עזרה וחסד חיפה

 0427 / 61 איגוד הזקנים בישראל
ז חיפה והצפון  0879 / 61 ארגון הגננות המוסמכות של פא״י, אגו״י ואחיעור במחו

 0457 / 61 ארגון יוצאי טרנוב חיפה
 1055 / 61 ארגון עובדי אניות משא ״אל ים״

 1030 / 61 בית הכנסת ״שער העליה״
 0955 / 61 בית הכנסת תפילת ישרים, בן דור

 0054/ 61 בית כנסת משכן אהל מועד
 0409 / 61 בית ספר למלאכה ואמנות לנכה

 0721 / 61 גן ילדים דתי ״כרמל״ חיפה
 0474 / 61 ההסתדרות הכללית ־ קופח מרכזית לעזרה הדדית לפועלי חיפה

 137/1 / 61 הועד הבבלי בכפר עטה והסביבה
 0163 / 61 החברה הישראלית לפוטוגרמטריח

 0915 / 61 התנועה לשנוי שיטת הבחירות
 61/1000 ועד דיירי שכונת רח׳ הבסטיליה 7-5

 0952 / 61 חברת קדישא כללית אזור טירת הכרמל
 0445 / 61 חברת בקור חולים ־ שכון עמידר ־ קרית ים

 0526 / 61 חוג לתרבות ואמנות צרפתית
 0448 / 61 מועדון חאחוח החיפאי

 1026 / 61 מועדון העולה חיפה
 1108 / 61 מועדון הפולי קלוב הישראלי

 0378 / 61 מועדון כרמל הלטיני
 0993 / 61 מועדון ספורט החלוץ חיפה

 61/1064 מועצת פועלי כפר חסידים - רכסים
 0888 / 61 מכון שפיר

 61/0882 מרכז להכשרה מקצועית תיכונית ותורנית חיפה
 1271 / 61 מרכז לחינוך מתקן באמצעות מוסיקה על שם פאני ומקס טרג

 1139 / 61 משחקי מחשבה
 0934 / 61 משתכני בלוקים 22/23, תל חנן
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ם האגודה  מספד האגודה ש

 1044 / 61 פורת יוסף - ישיבת אליהו(ע״ש אליהו חבובא ז״ל)
 61/1309 קולות נשים

 0495 / 61 קופח לעזרה הדדית לתושבי כפר הנוער גלים
 1039/ 61 קופת ״אחוח״ אגודה לעזרה הדדית

 61/1121 קופת גמ״ח ע״ש ר׳ אשר זעלוג ז״ל ורעייתו רחל פריינדלין
 קופת גמילות חסדים ע״ש הרבנית טובח וינריב ו״ל ע״י המועצה הדתית-טירת

 T014 / 61 כרמל
 61/0090 קופת גמילות חסדים של פועלי אגודת ישראל

 0492 / 61 קופת גמילות חסדים שע׳׳י אגודת ישראל ע״ש חגרא״מ בלול ז״ל כפר אתא
 0985 / 61 קופת התלמיד חמתניתי בחיפה

 1066 / 61 קרן זאב
 61/1090 קרן לעזרה הדדית של הפועלים במפעלי פתץ לוי בע״מ

 1033 / 61 קרן מילגות לתלמידי ישיבות
 0921 / 61 קרן משפחת סאקס משיקאגו

 0452 / 61 שירות לשיקום פוליו בעכו
 61/1211 תיאטרון ״אלנאחד״ חיפת

 כ״ו בםיון התשס״ג (26 ביוני 2003)
 עמירם בוגט

 רשם העמותות

 הודעה בדבר פירוק אגודות עותומניות בעבר
 נמסרת בזה הודעה כי האגודות העותומניות הנזכרות להלן הודיעו על פירוקן מרצון:

ם האגודה  מספר האגודה ש
 0515 / 11 אגודה לחנוך ולתרבות ״מעלה"

 0525 / 11 בית נועם(נועם גרוסמן ז״ל< אכסניה לנוער
 0551 / 11 האיגוד הבינלאומי הפיסקלי הסניף הישראלי

 0569 / 11 אגודה לשיקום האסיר והעבריין, ירושלים
 0573 / 11 אחוד יוצאי פולסיה וסביבותיה, בישראל

 0576 / 11 אגודת עובדי פלשתין פוסט, קופת תגמולין
 0595 / 11 בית הכנסת ״אותל בנימין״ ירושלים

 0602 / 11 אגודה לביטוח ולעורה תדדית של פקידי הקרן הקיימת לישראל
 0617 / 11 האגודה למען פתוח הנפט בישראל
 0672 / 11 חינוך תורתי לנוער ״יוסף תחלות״

דה ו ם האג דה ש ו ד האג פ ס  מ
 0754 / 11 ״בית מרדכי״

 0815 / 11 אגודת חובבי הגן, ירושלים
 0831 / 11 אגודה לתמיכה במעוטי יכולת ועולים חדשים

 0897 / 11 רחל ויינר קרן הלואות חופשיות
 0986 / 11 קרן הלואות של היכל שלמה ומרכז ישיבות בני עקיבא

 וכ־ו בסיון התשס־ג (26 ביוני 2003)
 עמירם בוגט

 רשם העמותות
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 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עלי מאינץ, מרח־ הדקל 9, רכסים, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, רשאי
 להגיש את תביעתו, בצירוף הוכחות, בתוך ו 2 ימים מיום

 פרסום הודעה זו, למפרק.הניל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעתו בתוך
 המועד כאמור - לא ייענה.

 עלי מאינץ, מפרק

׳מ ת 1983 בע׳ ו י ש ע  בהק ת

 (ח״פ 51-096522-1)

 הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפיק

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 14.7.2003, נתקבלה החלטה
 מיוחדת של החברה הניל על פירוקה מרצון לפי סעיף 319(2)
 לפקודת החברות [נוסח חדש]; התשמ״ג-963ו, ועל מינויו

 של בנימין וקס, מרח׳ הבנאי 6, חולון, למפרק החברה.

 בנימין וקס, מפרק

מ ״ ע בנה ב ת תו ו ב ר ע ם מ ש מי ל  ד
 (ח״פ 51-218838-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית
 אחרונה של החברה הנ־ל תתכנס ביום אי, 7.9.2003, בשעה
 16.00, במשרדי עו״ד יוסף זלצמן ושות׳, ברח׳ החילזון 6,
 קומה 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי ההברה, וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקת ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה שבפירוק.

 שרה לשם, מפרקת

׳מ ד בע׳ ו י ת צ ק פ ס א ה ל ר ב ה - ח ד י  מ

 (ח־פ 056084-0-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983, כי אסיפה כללית
 אתרונה של בעלי המניות של החברה הניל תתכנס ביום 14
 בספטמבר 2003, בשעה 10.00, במשרדי החברה, אצל כור
 תעשיות בע־׳מ, בנין טלרד, רח׳ המלאכה 14, פארק אפק,

 ראש העין.
 על סדר היום: מסירת דוח סופי של המפרק המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, מתן
 ביאורים נוספים ככל שיידרש והחלטה על הנעשה בפנקסי

 החברה ובניירותיה.
 שלמה הלד, עו־ד, מפרק

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 תיק מם׳ 2210/116/2003

 בענין: אל טליעה - אגודה שיתופית לשיכון למורים
 במזרח ירושלים בע׳׳מ (מס׳ אגודה 57-002210-3) (להלן -

 האגודה),

 ובענין: החייאת האגודה.

 החלסה

 בהסתמך על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים
 מיום 21.2.2003 בתיק בש־א 3892/02 אל טליעה - אגודה
 שיתופית לשיכון למורים במזרח ירושלים בע־מ, נ. רשם
 האגודות השיתופיות ולאחר שהוריתי על פירוק אגודת אל
 טליעה אגודה שיתופית לשיכון למורים במזרח ירושלים,
 אגודה מם׳ 57-003730-9 אני מודיע, לפי סמכותי לפי סעיף
 59 לפקודת האגודות השיתופיות וסעיף 369 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמיג-1983, על רישום מחדש של

 שם האגודה בפנקס האגודות השיתופיות.

 כיב בתמוז התשם־ג (22 ביולי 2003)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

שים ו נ ה ל ע ד ו ה ק ו ר פ י מ ו נ ו פירוק, מי  ע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1), לפקודת האגודות
 השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק האגודה:

 שם האגודה: אבי שלום אגודה תקלאית שיתופית בע־׳מ.
 מס׳ האגודה: 57-003102-1.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת
 האגודות השיתופיות אני ממנה למפרקת את רויח יהודית

 קופנהגן, מרח־ מקור חיים 35, ירושלים 93465.

 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק/
 התשמי־ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש
 את תביעתו בכתב למפרקים בתוך שישים ימים מיום פרסום

 הודעה זו לפי המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי בל חבר אגודה
 לערער על צו זה לפני שר העבודה והרווחה בתוך חודשיים

 מיום פרסומו ברשומות.

 ב״ג בתמוז התשם־ג (23 ביולי 2003)

 אודי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

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

מ ״ ע ן בחלקה 448 ב ו ע  מ

 (ת״פ 51-011192-5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 6 ביולי 2003,
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מ ״ ע ות ב י ג לו ו ם טכנ א ת  מ

 (דויפ 51-105245-8)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית מיוחדת של
 החברה הנ־ל תתכנס ביום ב׳, 22 בספטמבר 2003, בשעה
 10.00, במשרדי עו״ד חיים סאמט, שטיינמץ, הרינג ושות׳,

 בדרך מנחם בגין 23, תל אביב.

 על סדר היום: הצגת דוח סיום פירוק החברה על ידי
 המפרק.

 יעקב שטיינמץ, עו־ד, מפרק

מ ״ ע ת ב קו ן החז מ ד ל ו ד ג י  נ

 (ת־פ 51-277107-2)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית מיוחדת של
 החברה הנ־ל תתכנס ביום בי, 22 בספטמבר 2003, בשעה
 10.00, במשרדי עו־ד חיים םאמט, שטיינמץ, הרינג ושות׳,

 בדרך מנחם בגין 23, תל אביב.

 על סדר היום: הצגת דוח סיום פירוק החברה על ידי
 המפרק.

 יעקב שטיינמץ, עו־ד, מפרק

׳מ א בע׳ מ ר  פ

 (ח־פ 51-102067-9)

 הודעה על פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ־ל, שנתכנסה ביום 14 ביולי 2003, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו־ד
 שלמה קהן, מרח׳ רמב־ן 11, ירושלים 92422, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו חביעוח נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעתו, בצירוף הוכתותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שלמה קהן, עו״ד, מפרק

מ ״ ע ן ופיתוח ב י נ ת ב ו ד ו ב ע ת - חברה ל ת ג או  נ

 (ח״פ 51-156411-4)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 312(2) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן

מ ״ ע עות ב תי נסי ו ר ר החזקת שי  כו
 (ח־פ 51-230612-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה כללית
 אחרונה של בעלי המניות של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14
 בספטמבר 2003, בשעה 9.00, במשרדי החברה, אצל כור
 תעשיות בע־מ, בנין טלרד, רח׳ המלאכה 4 ו, פארק אפק,

 ראש העין.

 על סדר היום: מסירת דוח סופי של המפרק המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, מתן
 ביאורים נוספים ככל שיידרש והחלטה על הנעשה בפנקסי

 החברה ובניירותיה.

 שלמה הלר, עו״ד, מפרק

מ ״ ע ה פיתוח (1995) ב י ד מ י ט ל ו ר מ  כו
 (ח״פ 51-222908-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(0 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983, בי אסיפה כללית
 אחרונה של בעלי המניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום 14
 בספטמבר 2003, בשעה 9.30, במשרדי החברה, אצל כור
 תעשיות בע״מ, בנין טלרד, רח׳ המלאכה 14, פארק אפק,

 ראש העין.
 על סדר היום: מסירת דוח סופי של המפרק המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, מתן
 ביאורים נוספים ככל שיידרש והחלטה על הנעשה בפנקסי

 החברה ובניירותיה.

 שלמה חלד, עו״ד, מפרק

מ ״ ע מה ב י ייקטים - קד ן וקידום פרו ו מ י  מ

 (ח״פ 51-128446-5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 338(» לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה כללית אחרונה של
 החברה הנ־ל תתכנס ביום 15.9.2003, בשעה 15.00, במשרד
 המפרקת עטרה טח מואטי, ברחי השל״ה 5, תל אביב, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרקת המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי ההברה.

 עטרה מואטי, מפרקת
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 בכתב, נתקבלה החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצון של
 החברה ובדבר מינויו של שלונו מזרחי, למפרק החברה.

 שלום מזרחי, מפרק

מ ״ ע ש 6127 ב ו ג  חלקה 503 ב

 (ח״פ 028625-5-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ־ג-1983, בי באסיפה הכללית שלא מן
 המנין של ההברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 2.2005 ו.0ג, לאחר
 שכל התברים בה קיבלו הודעה מוקדמת של ו2 יום
 והתייצבו לאסיפה, קיבלה החברה החלטה מיוחדת ברבר
 פירוקה מרצון ובדבר מינויה של ניבה דורסט, ת״ז 25555780,

 למפרקת ההברה.

 ניבה דורםט, מפרקת

 המנין של החברה הנ״ל, שנתכנסה כהלכה ביום 7.7.2003,
 במשרדה של החברה, נתקבלה החלטה מיוחדת בדבר
 פירוקה מרצון של החברה לגביה ניתן תצהיר על כושר
 פירעון ובדבר מינויו של אילן אבוטבול, ת״ז 057776155,

 למפרק הנ״ל.

 אילן אבוטבול, מפרק

Be Sure Net ltd 

 (ח ״פ 2 - 51-290665)

 הודעה בדבר פירוק מרצין ומינוי מפרק

 מתפרסמת בזה הודעה כי באסיפת בעלי המניות של
 החברה הנ״ל, שבה נכחו בל בעלי המניות, שהתכנסה ביום
 7.7.2003, נתקבלה התלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה
 מרצון ובדבר מינויו של עו־ד יורם מושקט, למפרק של נכסי

 החברה אשר ידאג לפירוק עסקיה וחלוקת נכסיה.

 יורם מושקט, עו״ד, מפרק

ת בע״בו ו ע ק ש 3 ה ם ו בלו נ י ל י  ל

 (ח״פ 51-070965-7)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצין ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדה של
 התברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 7.7.2005,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו״ד אשר רבינוביץ, מרח׳ המרד 25, תל אביב, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ־ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הורעה זו למפרק הנ־ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אשר רבינוביץ, עו־ד, מפרק

׳מ ל בע׳ ניהו ת ו קו ש אחז ר י מ. ה .  ג
 (ח־פ 51-268049-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 558(ב) לפקודת התברות
 [נוסח חדש], התשמ־ג-1985, כי אסיפה סופית של בעלי
 המניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.10.2005, בשעה
 15.00, במשרדי מפרק החברה, עויד בועז שולמן, ברחי

 לינקולן 20,בית רובינשטיין, קומה 25, חל אביב.

 על סדר היום: מסירת הדוח הסופי והסברים של מפרק
 ההברה.

 מנחם הירש בועז שולמן
 מפרקים

מ ״ ע ועצים ב ם י י ס ד נ ה ת׳ מ שו ן ו ה  י. ב
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 521(א) לפקודת התברות
 [נוסח תדש], התשמ־ג-983ו, כי באסיפה כללית יוצאת מן
 הכלל של החברה הנ׳׳ל, שנתכנסה ביום 10 ביוני 2003,
 הוחלט לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף כהן, משד׳

 הרצל 4/16ז, ירושלים 95429, למפרק החברה.

 על הנושים להגיש את תביעותיהם בתוך 30 ימים
 מיום פרסום הורעה זו למפרק הנ־ל.

 תביעוח שיוגשו לאחר המועד הנ״ל - לא ייענו.

 יוסף כהן, מפרק

מ ״ ע ע ב ד י וה מ י ג לו ו ט סבנ י  פרסי

 (ח־פ 51-276235-2)
 (בפירוק)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה מיוחדת של בעל
 המניות של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 26 במאי 2003,
 נתקבלה החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר

 מינויו של ג׳ון טרינדלי, למפרק החברה.

 דיוויד ש׳ גלאט, עו״ד
 בא כוח החברה

׳מ ז בע׳ ו ב י ד ן פ י ב  י

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321 לפקודת
 החברות כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ־ל, שנתכנסה כדין ביום 14.7.2003, בדרך של החלטה
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 ומסמכים, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו למפרק
 הגיל.

 יפתח עתיד, מפרק

ש 6182 בע״מ ו ג  חלקה 119 ב
 (ח־פ 51-019051-5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
ה ל ב ק ת נ s ,24.7.200 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו־ד אביאל זיו
 (זיםקוביץ׳), מרח׳ בן נוריון 4, הבית האדום, ת״ד 501, נם
 ציונה 74104, טל׳ 9408099 - 08, פקס 08-9389966, למפרק

 החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות ננד החברה הנ־ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחות, בתוך 21 ימים מיום פרםוגו

 הודעה זו למפרק הנ־ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור

 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אביאל זיו (זיםקוביץ׳), עו״ד, מפרק

׳מ גה בע׳ ת סרי ו י ש ע  םופטוור ת
 (מסי חברה 52-001807-8)

 (בפירוק)
 הודעה על כוונה לחלק דיבידנד בפירוק

 סוג הדיבידנד: סופי.
 אחוז החלוקה: 100% לנושים מובטחים

 100% לנושים בדין קדימה.
 עד כ־40% לנושה בעל שעבוד שוטף.

 אוריאל להב, רו״ח, מפרק

 הודעה מאת בנק ישראל

י ע ו ב ן ש ו חשב ן ו י  ד
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-954ו

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי־ד-1954!,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ט״ז בתמוז התשס״ג

 (16 ביולי 2003):
 בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע כמחזור ביום
 טיז בתמוז התשס׳יג(16.7.2003) 18,423,709,183

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
 ט׳ בתמוז התשם״ג(9.7.2003) 18,384,062,570

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 39,646,613

 ד. הנכסים במטבע חוץ 18,423,709,183
 י״ז בתמוז התשם״ג (17 ביולי 2003)

 יצחק שמילוביץ
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 סיח התשייד, עמי 192.

ת בע׳׳מ ן והשקעו י נ ב ם ל שלי רו  יפה נון! י
 (ח״פ 51-153811-8)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 7.10.2003, בשעה 8.30, במשרד עו״ד מנחם

 ינובםקי, ברחי כנפי נשרים 68, ירושלים.
 כל נושה שיש לו תביעות יהיה נוכח באסיפה.

 אחרי האסיפה הנ״ל חפורק החברה סופית.
 מנחם ינובםקי, עו־ד, מפרק

מ ״ ע ש 6608 ב ו ג  חלקה 132 ב
 (ח־פ 0- 51-035063)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(0 לפקודת
 התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה כללית
 סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 3.9.2003, בשעה 11.00,
 במשרדו של עו״ד בריאן ויין, ברחי קרן היסוד 19א, ירושלים,

.94188 
 על סדר היום: הצגת דוח המפרק בדבר מהלך הפירוק

 מרצון, בהתאם לסעיף 338(א) לפקודה.
 בריאן ויין, עו״ד, מפרק

׳מ א בע׳ ג ר ן ש א י ד י  דר׳ מ
 (ח־פ 51-2409335-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321 לפקודת
 החברוח [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ־ל, שנתכנסה ביום 24.6.2003, נתקבלו החלטות,
 פה אחד, בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של רו״ח
 יוסף כספי, ת״ז 009907312, מרח׳ דב פרידמן 2, רמת גן,

 למפרק יחיד של ההברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.
 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך המועד האמור

- לא ייענה.

 יוסף כספי, רו ״ת, מפרק

מ ״ ע ב ב טו  שי
 (ח׳׳פ 51-290889-8)

 הודעה בדבר מינוי מפדק
 נמסרת בזה הודעה על פי סעיף 351(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית
 שלא p המנין של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 14.7.2003,
 נתקבלה החלטה מיוחדת בדבר מינויו של יפתת עתיר, ת״ז

 010103364, מרח׳ בירנית 2, כוכב יאיר, למפרק החברה.
 כל נושה של החברה אשר יש לו תביעה, קיימת או
 עתידית, נגד החברה יגיש את תביעוחיו, בצירוף הוכחות
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