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 84(א) לחוק האמור, ובאישור שר המשפטים, מיניתי את עו״ד
 רונן שוורץ, ת־ז 028128411, לרשם של בית משפט שלום,

 החל ביום ד׳ באלול התשם״ג (1 בספטמבר ג200).

 כ־ח באב התשס״ג(26 באוגוסט 2003)

) אהרן ברק ג ־ 6 מ 4 ח ) 

 נשיא בית המשפט העליון

ת מ ש י ר ו נ ל מי דעה ע  הו

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

 בהתאם לסעיף 84(ב) לתוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-1984י, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 84(א) לחוק האמור, ובאישור שר המשפטים, מיניתי את עו״ד
 ענת אלפסי, ת״ז 023736127, לרשמת של בית משפט שלום,

 התל ביום ב״ד באלול התשם״ג (21 בספטמבר 2003).

 ה־ באלול התשס״ג (2 בספטמבר 2003)

' אהרן ברק 3 ־ מ ״ ח < 

 נשיא בית המשפט העליון
 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

ת ר ת ו ת בלתי מ ו ד ח א ת ה על ה ז  הכר
 לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

 בתוקף סמכותי לפי תקנה ax 1)84 לתקנות ההגנה
 (שעת חירום), 1945' (להלן - התקנות), ולאחר שהשתכנעתי
 כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום
 הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או
 הארגון המכונה אגודת אלאנצאר, או בכל שם אחר שיכונה
 בו ארגון זה, לרבות כל פלגיו וכל סניף, מרכז, ועד. קבוצה
 או סיעה של ארגון זה, הוא התאחדות בלתי מותרת

 כמשמעותה בתקנות.
 כ״ח בתשרי התשס״ד (24 באוקטובר 2003)

 (חמ 3-1080) ,
 שא1ל מופז

 שר הביטחון
 1 עייר 1945, תוס׳ 2, עמי 855.

ת ר ת ו ת בלתי מ ו ד ח א ת ה על ה ז  הכר
 לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1X84)0 לתקנות ההגנה
 (שעת חירום), 1945' (להלן - התקנות), ולאחר שהשתכנעתי
 כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום
 הציבור והסדר הציבורי, אני מבריז בזה כי חבר בני אדם או
 הארגון המכונה כח קודס של משמרות המהפכה האיראניים
- לבנון, או בכל שם אחר שיכונה בו ארגון זה, לרבות כל
 פלגיו וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של ארגון זה,

 הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

 כ״ח בתשרי התשס״ד (24 באוקטובר 2003)
ל מופז  שאו
 שר הביטחון

 (חמ 3-1080)

 עייר 1945, תוס׳ 2, עמי 855.

תות י דשם העמו ו נ  מי

 לפי חוק העמותות, התש״ם-1980

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 63 לחוק העמותות, התש־ם-
 1980', אני ממנה את רות שלגי, ת״ז 006002786, לרשם

 העמותות.

 תוקף המינוי עד יום א׳ בשבט התשס״ד (24 בינואר
.(2004 

 כ״ה בתשרי התשס״ד (21 באוקטובר 2003)

) יוסף (טומי) לפיד ג ־ י ג 9 מ ° ח ) 

 שר המשפטים
 ם״ח התש״ם, עמי 210.

י ו נ  מי
 לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות,

 החשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ג לחוק המרכז לגביית
 קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-995ו', אני ממנה את
 הרשומים מטה לענין מתן פטור מתשלום תוספת פיגורים

 לפי הסעיף האמור:

 אברהם רובין, ת״ז 058667486
 לאה רקובר, ת״ז 055042782

 אבישי פדהצור, ת״ז 025742966
 ענת ליברמן, ת״ז 031836257

 הילה הדר, ת״ז 024469009
 ב״ה בתשרי התשס״ד (21 באוקטובר 2003)

) יוסף (טומי) לפיד ג ־ 2 6 4 מ י ח ) 

 שר המשפטים
 ם״ח התשנ־ה, עמי 170; התשנ״ו, עמי 352; התשס״ג, עמי

.568 

ם ש ת ר ו י ו  הסמכה בסמכ
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכוחי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין,
 התשכ״ט-969ו', אני מסמיך את יהודה נקב, ת״ז 38490876,
 ומוחמד ביר, ת״ז 066151960, בסמכויות של רשם לאזור

 הפעולה של לשכת רישום המקרקעין בתל אביב.

 יוסף (טומי) לפיד
 שר המשפטים

 כ״א באב התשס״ג (9 ו באוגוסט 2003)
 (חמ 3-295)

 סייח התשכ״ט, עמי 259.

ם ש י ר ו נ דעה על מי  הו
 לפי חוק בתי המשפט ננוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
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 68(א) לחוק, למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת
 משטרה: על פי סעיף 69 לחוק:
 (2) מעצר על פי סעיף 23(ב) לחוק.

 זאת שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על פי
 החיקוקים האמורים:

 השם מסי זהות

 יצחק סמה 059560771
 שוקי קורן 055595391
 יוסי קרן 023659683

 תוקף הרשאה זו לשנה וכל עוד מקבלי הרשאה זו
 משמשים בתפקידם האמור.

 ו׳ בתשרי התשם־ד (2 באוקטובר 2003)
 (חמ 3-279)

 צחי הנגבי
 השר לביטחון הפנים

רים ו ת השחר ד ע ר ו ב י ח ו נ  מי
 לפי חוק שתרור על־תנאי ממאסר, התשם־א-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(א) לחוק לשחרור על־תנאי
 ממאסר, התשם־א-2001', אני ממנה בזה בחבר ועדת

 השתרורים את רב כלאי ג׳אמל בוז, ת־ז 058981150.

 כ׳ בתשרי התשם״ד (16 באוקטובר 2003)
 (חמ 3-101)

 צחי הנגבי
 השר לביטחון הפנים

 ם״ת התשם־א, עמי 410.

ת חו ד לבטי ס ו מ ת ה צ ע ו מ י ל ו נ ל מי דעה ע  הו
ת הו י לג  ו

 לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי־ד-1954

 בהתאם לסעיף 28(ד) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה,
 התשי־ד-1954', אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 28(ב) לחוק האמור מיניתי את זאב שנער, ת־ז 08468589,
 לחבר מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות כנציג מעבידים

 במקום אהרון פיקרסקי2.

 כ״ה באלול התשס״ג (22 בספטמבר 2003)

) אהוד אולמיט ג ־ י 5 מ ° ח < 

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 י סייח התשי״ד, עמי 202.

 2 י״פ התשס־א, עמי 1360.

י מפקחים ו נ  מי
 לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ־א-1961

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א לחוק למניעת מפגעים,
 התשב״א-1961 י (להלן - החוק), אני ממנה את האנשים

 המפורטים להלן למפקחים לענין ביצוע החוק:
 יחיאל געש, ת״ז 054278627

 שרון עדי, ת״ז 038648036

ות י ו צו הענקת סמכ ה ו א ש ר  ה

 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לפי תוק יישום
 ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים
 והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ״ה-994ו, לפי חוק
 סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ־׳ו-

 1996 ולפי חוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956

 בתוקף סמכותי לפי סעיף.2 לפקודת הפרוצדורה
 הפלילית (עדות)', סעיף .46(ב) לתוק יישום ההסכם בדבר
 רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)
 (תיקוני תקיקה), התשנ״ה-21994 (להלן - חוק היישום),
 וסעיף ו1א לתוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956ג, .אני מרשה
 ומסמיך, לפי הענין, את עובדי משרד התקלאות ופיתוח
 הכפר ששמותיהם מפורטים להלן, הנמנים עם היחידה
 לפיקוח על הצומח והחי ויישום הסכמים חקלאיים בין
 ישראל ובין הרשות הפלסטינית אשר מונו או הוסמכו

 למפקתים או למבקרים, לפי הענין, לפי -

 סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-
; 4  985 ו

 סעיף 2 לפקודת הכלבת, 934 ו5-,
 סעיף 10 לחוק הגנת הצומת, התשט״ז-1956;

 סעיף 6 לחוק הזרעים, התשט״ז-1956*;
 סעיף 46(א) לחוק היישום!

 סעיף 1 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],
 התשמ״ג-1983ד;

 סעיף 46 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמיא-1981',
 לערוך ביקורת למעט בבתי מרקתת:

 סעיף 3 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת
 מן החי, התשי־ז-1957';

 (להלן - המפקחים),
 לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים
 האמורים וכן על תשד לביצוע עבירות לפי סעיפים 383
 ו־384 לחוק העונשין, התשל־ז-977ו°', בהתייחס לתוצרת
 חקלאית לרבות בעלי חיים, 393א, 415, 418 לחוק האמור,
 כאשר החשד לביצוע עבירות אלה מתברר אגב תקירת
 עבירות על פי חיקוקים שעל פיהם מונו או הוסמכו

 כמפקחים.

 ובתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי
 (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ־ו-996ו" (להלן -

 החוק), אני מסמיך בזה את הפקחים בסמכויות -

 (ו) עיכוב לפי סעיף 67(א) לחוק, למעט הסמכות לעכב על
 יסוד חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; על פי סעיף

 ס״ח התשכ״א, עמי 58; התשנ״ז, עמי 136.

 חוקי איי, כרך אי, עמי 439.
 ס־ח התשנ׳׳ה, עמי 66.

 ס־ח התשט־ז, עמי 79; התשל־ו, עמי 36.
 ס־ח התשמ־ה, עמי 84.

 ע־ר 1934, תוס׳ 1, עמי 242.
 ס־ח התשט־ז, עמי 97; התשכ״ה, עמי 55.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עני 750.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.
 ם־ח התשי־ז, עמי 44(55).
 ס־ח התשל״ז, עמי 226.
 ס־ח התשנ״ו, עמי 338.
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9430IMPL .5של חברת Wireless LAN Card BCM 
.Broadcom 

B .PRO/Wireless 2100 LAN Mini-PCI Type 3 0 
B2100של חברת אינטל . 3 A d a p t e r - W M 

G 47 של חברת סוני אריקסון. T . 7 

G 48 של חברת סוני אריקסון. T . 8 

G 47 של חברת סוני אריקסון. R . 9 

G 48 של חברת סוני אריקםון. R . 1 0 
 GSM/GPRS Compact Flash Card של חברת11.

.CMCS 
Com 11 Mbps Wireless LAN PC Card with .123 

.Com 3 של חברת X J A C K Antenna 
Com OfficeConnect l l Mbps Wireless LAN PC .133 

.Com 3 של חברת C a r d with XJACK Antenna 

handspring. 14. 600 של חברתTreo 

 Nextlink.to.15.Bluespoon Standard של חברת

 Nextlink.to.16.Bluespoon Chameleon של חברת

.Nextlink.to של חברת Bluespoon Digital .17 

-316 Smart WLAN Ethernet Client .18של חברת T 
.Gemtek Systems 

.Ambit של חברת Wireless Lan Card J07H069.02 .19 
 MS Windows Rights Management Services .20 של

 חברת מיקרוסופט.

-299C Wireless Ethernet Adapter .21של חברת WL 
.SparkLAN Communications 

-311F Wireless PCMCIA Card .22של חברת WL 
.SparkLAN Communications 

-382F Wireless USB Network Adapter .23של WL 
.SparkLAN Communications חברת 

-1590 Wireless Multi-Mode Access Point .24של WX 
.SparkLAN Communications חברת 

-1520 Wireless l ib Multi-Function Access .25WX 
.SparkLAN Communications של חברת point 

-6215G Wireless SOHO AP Router .26של חברת WX 
SparkLAN Communications 

200 USB Bluetooth Module .27של חברת BTM 
.Actiontec Electronics 

Hewlett- 28. 1940 של חברתhp iPAQ pocket PC h 
.Packard (HP) 

Hewlett- 29. 2210 של חברתhp ¡PAQ pocket PC h 
.Packard (HP) 

Hewlett- 30. 5550 של חברתhp i PAQ pocket PC h 
.Packard (HP) 

. של חברת סמסונג 7 0 0 .31SGH-E 
5D6020 802.1 i h Wireless Notebook Network .32F 

.Belkin של חברת card 

 תוקף מינוי זה פל עוד מקבלי המינוי משמשים
 בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.

 ד׳ בתשרי התשס״ד (30 בספטמבר 2003)

) יהודית נאות ג ־ 2 8 0 מ ג ח < 
 השרה לאיכות הסביבה

ת תקופת ההארכה כ ר א ר ה ב ד דעה ב  הו

 לפי חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה),
 התשנ־ז-1997

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק
 שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה/ התשנ״ז-1997',
 הארכתי את תוקף החוק האמור עד לתום הכנס הראשון של

 הכנסת בשנת 2004.

 כ״ה בתשרי התשם״ד (21 באוקטובר 2003)

< ראובן ריבלץ ג ־ ג ג 4 מ 6 ח ) 

 יושב ראש הכנסת
 ס״ח התשנ־ז, עמי 94; התשם״ג, עמי 542.

ר מ ו ל ש תו ש ו ר ב תקופת שי שו ר חי ב ד דעה ב  הו

 לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב],
 התש״ל-1970

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 100(א) לחוק שירות המדינה
 (גמלאות) [נוסח משולב], התש־ל-970ו' (להלן - חוק
 גמלאות), וסעיף 20 לחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ״ח-
 1968/ אני מורה לענין סעיפים 20 ו־22 לחוק הגמלאות, כי
 תקופת השירות של השומר מאיר כהן, ת״ז 055419162,

 שהיא למעשה 420 חודשים, תוגדל ל־456 חודשים.

 י״ב בתשרי התשם־ד (8 באוקטובר 2003)
 ראובן ריבלין (חמ 3-373)

 יושב ראש הכנסת
 סייח התש״ל, עמי 65.

 סייח התשכ״ח, עמי 197.

ים ם חופשי דעה על אמעעי  הו
 לפי צו הפיקוח על מערכים ושירותים (עיסוק באמעעי

 הצפנה), התשל״ה-974ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב(ב) לצו הפיקוח על
 מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשל״ה-
 1974', אני מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן

 נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:
 .1 3100 של חברת נוקיה.

 .2 30 של חברת נוקיה.
94306MP .3של חברת Wireless LAN Card BCM 

.Broadcom 
94306MPSG .4של חברת Wireless LAN Card BCM 

.Broadcom 

 ק״ת התשל״ה, עמי 45; התשנ״ח, עמי 1107.
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 טור א׳ טור ב׳

 לוחות שומה, כריכתם
 והשימוש בהם

 יסודות הכלכלה

 י״ח בטבת התשם־ד
 (2 ו בינואר 2004)

 כ־א בטבת התשםיד
 (15 בינואר 2004)

 סדרי שלטון ומשפט ומינהל כיה בטבת התשס־ד
 בישראל (19 בינואר 2004)

 יסודות הנדסת בנין והנדסה כ־ח בטבת התשם״ד
 אזרחית (22 בינואר 2004)

 כל הבחינות יחלו בשעה 10.00.

 המועד האחרון להגשת בקשה להיבחן בבחינות
 המוקדמות הוא ב״ז בכסלו התשםיד (22 בדצמבר ב200).

 בחינות סופיות חלק ראשון

 טור א׳ טור ב׳

 חוקים ופקודות וי בשבט התשס־ד
 (29 בינואר 2004)

 עקרונות שומה חלק א־ י־ז בשבט התשס־ד
 (מבוא לתורת השמאות) (9 בפברואר 2004)

 בל הבחינות יחלו בשעה 10.00.
 המועד האחרון להגשת בקשה להיבחן בבחינות
 הסופיות חלק ראשון הוא כ״א בטבת התשס־ד (15 בינואר

.(2004 
 על המועמדים, הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות,
 להמציא את בקשותיהם למזכיר מועצת השמאים לפקס
 6244867 - 02 או ת״ד 2667, ירושלים 91024, לא יאוחר
 מהמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן שנקבע לכל בחינה

 כמצוין לעיל.
 את הבקשה יש להגיש לפי הדוגמה שבתוספת השניה
 לתקנות האמורות בצירוף העתק שובר תשלום אגרה בסך
 238 שקלים חדשים לכל בחינה מוקדמת ו־280 שקלים לכל
 בחינה סופית2 לזכות ח-ן 006416-9 בבנק הדואר, כשהוא

 חתום בחותמת בנק הדואר.
 הודעה על מקום הבחינה תישלח לכל נבחן בליווי

 אישור לגשת לבחינה.
 ז׳ בחשון התשס״ד (2 בנובמבר 2003)

) טנה שפניץ ג ־ ג 2 מ ° ח ) 

 יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין
 ק״ת התשס״ג, עמי 260.

ת י ב י י ר ר ו ע ר שי ב ד ה ב ע ד ו  ה
 לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית

 ודרך חישובה), התשס־ג-2003
 בהתאם לתקנה 6 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה
 (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), התשס״ג-2003',
 שיעורי הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א-
 961ו2, לתקופה שמיום ה׳ בתשרי התשס״ד (ו באוקטובר
 2003) עד יום ו׳ בטבת התשס־ד (31 בדצמבר 2003), יהיו

 כדלהלן:

5D6050 802.1 lb Wireless USB Network Adapter .33F 
.Belkin של חברת 

5D6130 802.11b Wireless Network Access Point .34F 
.Belkin של חברת 

5D7130 802.11g Wireless Network Access Point .35F 
.Belkin של חברת 

5D7010 802.11g Wireless Notebook Network .36F 
.Belkin של חברת Card 

5D7000 802.11g Wireless Desktop Network .37F 
.Belkin של חברת Card 

5D7230-4 802.11g Wireless DSL/Cable Network .38F 
.Belkin של חברת Gateway Router 

 כ־ו בתשרי התשס־ד (22 באוקטובר 2003)

) עמוס ירון ג ־ 1 ו 5 מ 9 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הביטחון

ות מי ר מקו ו ר מ ת ת ו י ו ש י ר ו נ ן מי  תיקו

 לפי תקנות התעבורה, התשכ״א-1961

 בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות התעבורה,
 התשכ־א-1961 י, אני מתקן את מינוי רשויות תמרור

 מקומיות2, כדלקמן:

 במקום פרט (19) יבוא:

 ״(19) המנהל הכללי של רכבת ישראל לגבי השטח
 שבתחום רצועות זכות הדרך של מסילות הברזל כפי
 שהן מסומנות בתכנית המיתאר הארצית למסילות

 הברזל (תמ״א 23).״

 ב״ו בתשרי התשס״ד (22 באוקטובר 2003)

< אלפס לנגר ג ־ 7 6 מ 6 ח ) 

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

 2 י־פ התשס־ב, עמ׳ 3737; התשס״ג, עמי 2833.

ת ש ג ה ם ל י עד מו ת ו ו נ י בחי ד ע ו עת מ ל קבי דעה ע  הו
ן ח ב י ה ת ל ו ש ק  ב

 לפי תקנות שמאי מקרקעין, התשכ־ג-1963

 מודיעים בזה בהתאם לתקנה 7 לתקנות שמאי
 מקרקעין, התשכ״ג-1963' (להלן - התקנות), כי הבחינות
 בנושאים המפורטים בטור אי להלן יתקיימו במועדים שצוינו

 בטור ב/

 בחינות מוקדמות

 טור ב׳

 י״א בטבת התשס״ד
 (5 בינואר 2004)

 י״ד בטבת התשם״ד
 (8 בינואר 2004)

 יסודות מדידה ומיפוי

 יסודות התכנון והבניה

 ק״ת התשס״ג, עמי 588.
 י ק־ת התשכ־ג, עמי 1443. סייח התשכ־א, עמ׳ 192.
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 גליה פםטרנק, ת־ז 028917540, לדרוש מבעל היתר רעלים
 להציג בפניו את פנקס הרעלים.

 תוקפה של הרשאה זו כל עוד מקבלת ההרשאה
 משמשת בתפקידה במשרד לאיכות הסביבה.

 כ״ו באלול התשם״ג (23 בספטמבר 2003)

< מיכל ברטוב ג ־ 2 4 6 מ 2 ח ) 

 הממונה

י מפקחים ו נ  מי

 לפי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם),
 התש״ם-980ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 16 לתקנות הרוקחים (יסודות
 רדיואקטיביים ומוצריהם), התש״ם-1980' (להלן - התקנות),
 אני ממנה בזה כל עובד של עיריית כרמיאל ששמו מפורט
 להלן, למפקח לענין התקנות, לשם ביצוע בדיקות ריכוזי
 ראדון במבנים, בקרקע ובמים, בתחום שיפוטה של עיריית

 כרמיאל:

 מרים דיקמן, ת־ז 053565933
 ששון לוי, ת־ז 022329783

 מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד העובד משמש
 בתפקידו בעיריית כרמיאל.

 כ״ז בתשרי התשס״ד (23 באוקטובר 2003)

) סטיליאן גלברג ג ־ ו 0 7 מ 8 ח ) 

 הממונה על קרינה סביבתית
 ק״ת התש״ם, עמי 992.

ן בי לוט טו ר חי ב ד דעה ב  הו

 לפי פקודה היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-1979

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

 939ו2:

 מס׳ התיק: 62/03/0115-0.
 תיאור הטובין: רכב מסוג סקודה פליסיה, מס׳ רישוי 09-

.28-423 
 בעל הטובין: פינציוק ולדי, ת״ז 319235537.

 מקום האחסנה: חב׳ ׳נעמך, אשדוד.

 א׳ בחשון התשס״ד (26 באוקטובר 2003)
 (חמ 3-964)

 איתן רוב
 מנהל המכס ומע״מ

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 624.
 2 עייר 1939, תוס׳ 2, עמי 1201; ק״ת התשי״ט, עמי 541.

עדת ערר דעה על החלפת חבר בו  הו
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה

 כללית), התשל״ו-976ז
 נמסרת בזה הודעה, בי בהתאם לסעיף 5 לחוק
 הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),

 ו. ריבית צמודה
 שיעור ״ריבית צמודה״ יעמוד על 5.2% לשנה.

 2. ריבית שקלית
 שיעור ״ריבית שקלית״ יעמוד על 8.1% לשנה.

 3. ריבית במטבע חוץ (דולר)
 שיעור ־ריבית במטבע חוץ״ יעמוד על 2.16% לשנה.

 4. ריבית הפיגורים הצמודה

 שיעור ״ריבית פיגורים״ יעמוד על 11.7% לשנה.

 י״ג בתשרי התשס״ד (9 באוקטובר 2003)

) אלדד פרשר ג ־ ג 2 2 מ ° ח < 
 משנה לחשב הכללי

ן ו מ דת המי חי י סכום י ו נ ר שי ב ד דעה ב  הו

 לפי חוק מימון מפלגות, התשל״ג-1973

 בהתאם להוראות סעיף וב(א) לחוק מימון מפלגות,
 התשל״ג-1973', מתפרסמת בזה הודעה על שינוי סכום
 יחידת המימון, עקב החלטת הועדה הציבורית לקביעת
 שיעור יחידת המימון, ההל ביום ה׳ בתשרי התשס״ד
 (ו באוקטובר 2003) סכום יחידת המימון הוא 1,163,300

 שקלים חדשים.

 ה׳ בתשרי התשס־ד (ו באוקטובר 2003)

) מנ״ם אילן ג ־ 6 מ 6 ח ) 

 יושב ראש הועדה הציבורית
 לקביעת שיעור יחידת המימון

 1 ס״ח התשל־ג, עמי 52; התשנ״ד, עמי 114.

ת כניסה  הסמבה בסמכו
 לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(אץ5) לחוק רישוי עסקים,
 התשכ״ח-1968' (להלן - החוק), אני מסמיך את עובדת
 המדינה גליה פסטרנק, ת״ז 028917540, להיכנס בכל עת
 סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי או שקייס
 יסוד סביר לחשוב שעוסקים בו בעסק באמור, כדי לבדוק
 אם מקיימים בהם הוראות החוק והתקנות שלפיו, לרבות
 תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק.

 תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלת ההסמכה
 משמשת בתפקידה במשרד לאיכות הסביבה.

 ו׳ בתשרי התשס״ד (2 באוקטובר 2003)
< מרדכי סלע ־־ג 2 4 9 מ 5 ח ) 

 ממונה על איכות הסביבה
 י סייח החשכ״ח, עמי 204.

ה א ש ר  ה
 לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ח) לחוק החומרים
 המסובנים, התשנ״ג-993ו', אני מרשה את עובדת המדינה,

 1 סייח התשנ״ג, עמי 28.
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 תיאור המקרקעין
 המקרקעין הנכללים בגוש הרישום מס׳ 8258ו/שיח־

 דנון(השטת הבנוי של א־שית׳ דנון).

 תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה,
 שכירות, זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן
 לפקיד ההסדר במחנהו, או בלשכתו, ברח׳ המלאכה 6 ו, בנין
 לב העסקים, נצרת עילית, בתוך המועדים שיפורסמו מזמן
 לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר. יש להגיש את
 התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו במחנה או
 בלשכה הנ־ל ויש למלא את כל הפרטים הקבועים בתזכיר

 התביעה.

 מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שתל
 עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו

 לא ייפגעו בעת ההסדר.

 כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
 החלקה שהוא תובע, יהא צפוי לקנס, ונוסף על כך יוכל
 פקיד ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על

 חשבונו של אותו אדם.

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

 להוציאה מכלל לוח הזכויות.

 כ־ה בתשרי התשס־ד (21 באוקטובר 2005)

 עדנאן זידאן
 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר עכו

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ 4559, שינוי מס׳ 1/94 לתכניות מיתאר מקומיות מס׳
 2598, 2683א, 2691, 5434 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4755, התשנ־ט, עמי
 3310, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקpעות
 (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

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
 עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 התשל־ו-1976', מינתה המועצה האזורית לב השלון
 בישיבתה מיום ד׳ באלול התשס״ג (31 באוגוסט 2003), את
 שמעון זר אביב, ת־ז 004410171, לחבר בועדת ערר לענין

.  החוק האמור במקום חיים שגיא2

 י׳׳א בתשרי זזתשס־ד (7 באוקטובר 2003)

) יצחק ישועה (שייע) ג ־ 2 6 מ 5 ח ) 

 ראש המועצה האזורית לב השרון
 1 ס״ח התשל־ו, עמי 252.

 1 י־פ התש״ס, עמי 2054.

ות י כו ר ז ד ס ת ה ל ח ת ר ה ב ד ת ב מ ד ק ו דעה מ  הו
ן י  במקרקע

 לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסת תדש],
 התשכ־ט-969ו

 נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
 במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של עכו ביום כ״ת

 בחשון התשס־ד (23.11.2003) או סמוך למועד זה.

 תיאור המקרקעין
 המקרקעין הנכללים בגוש הרישום מם׳ 18257/שיח׳

 דנון (השטח הבנוי של א־שיח׳ דאוד).
 תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה,
 שבירות, זיקת הנאה וכל זבות הניתנת לרישום, יש להגישן
 לפקיד ההסדר במתנהו, או בלשכתו, ברח׳ המלאכה 16, בנין
 לב העסקים, נצרת עילית, בתוך המועדים שיפורסמו מזמן
 לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר. יש להגיש את
 התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו במחנה או
 בלשכה הנ־ל ויש למלא את כל הפרטים הקבועים בתזכיר

 התביעה.

 מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שתל
 עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו

 לא ייפגעו בעת ההסדר.
 כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
 החלקה שהוא תובע, יהא צפוי לקנס, ונוסף על כך יוכל
 פקיד ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על

 חשבונו של אותו אדם.
 מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא
 תיתבע בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר

 להוציאה מכלל לוח הזכויות.
 כ״ה בתשרי התשם־ד (21 באוקטובר 2003)

 עדנאן זידאן
 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר עכו

יות כו ר ז ד ס ת ה ל ח ת ר ה ב ד ת ב מ ד ק ו דעה מ  הו
ן י  במקרקע

 לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
 התשכ״ט-969ו

 נמסרת בזה הודעה שעומדים להחחיל בהסדר הזכויות
 במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של עכו ביום כ״ח

 בחשון התשס-ד (23.11.2003) או סמוך למועד זה.
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 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית
 הרצליה, ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 ו־ באלול התשס־ג (3 בספטמבר 2003)

) י יעל גרמן ג ־ מ 2 ז ו < 
 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הרצליה

דעה לפי סעיפים 5 ו־ 7  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965', ובהתאם לתכנית מם׳ ח/276/א
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 5033, התשס׳׳ב, עמ׳ 464, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה תולון (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 21943, הודעה כי זכות השימוש והחזקה הבלעדית בקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי
 הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת זכויות החזקה

 והשימוש בקרקע 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 7177, ח״ח 6; הייעוד: שב״צ מיוחד.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית חולון
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ה בתשרי התשס״ד (21 באוקטובר 2003)
 (חמ 3-2)

 מוטי ששון
 יושב ראש הועדה המקומית

— — לתכנון ולבניה חולון — 
 י ס״ח התשכ״ה, עמ• 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

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

 בה.

 תוספת

 ירושלים, השכונות םילואן, ג׳אבל מוכבר ומקטל
 שבטור, שטח במורדות הצפוניים מזרחיים של ארמון הנציב,
 מצפון לקטע המזרחי של הטיילת; שטח שבין קואורדינטות
 אורך 72.900ו-73.400ו (222.900 -223.400 ברשת ישראל
 חדשה) לבין קואורדינטות רוחב 129.450-128.750 (628.750-
 628.950 ברשת ישראל חדשה); סך הכל שטח של כ־6,308
 מ־ר; מגרשים מם׳ 3 ו־4; הייעוד: דרך ושטח ציבורי פתוח
 מיוחד, כמםומן בצבעים חול, אדום, ירוק עם קווים

 אלכסוניים אדומים, בתשריט התכנית המאושרת.

 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה
 בעיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.
 ו׳ בתשרי התשם״ד (2 באוקטובר 2003)

) אורי לופוליאנםקי ג ־ מ 2 ח < 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים

פים 5 ו־ 7 י סעי פ דעה ל  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית בנין ערים מסי
 הר/384 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 857, התשכ״א, עמי 1595, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 943ו2, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

 גוש 6669, ח״ח 328 - דרומית לרח׳ שער הים: הייעוד:
 דרך ושביל להולבי רגל.

 סייח החשכ״ה, עמי 307.
 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.
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דעה לטי םעין1 14  הו

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965', ובהתאם לסעיף 14 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21945 (להלן - הפקודה/
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון
 (להלן - הועדה/ הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה
 להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה
 פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה, לענין תכנית
 מס׳ ש/במ/414, בילקוט הפרסומים 4532, התשנ־ה, ענד

.4757 

 תוספת

 פרדס חנה - גוש 10123, ח־ח 61.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה השומרון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.

 ו־ בתשרי התשס־ד (2 באוקטובר 2003)

) איתמר בר־עזר ג ־ מ ג ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה השומרון

ף 14 י סעי פ דעה ל  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנוז
 והבניה, התשכ־ה-965ו1, ובהתאם לסעיף 14 לפקודת
2 (להלן - הפקודה),  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה (להלן -
 הועדה), הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את
 הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5126

 התשם־ג, עמ׳ 409, לענין תכנית מפורטת חד/900.

 תוספת

 גוש 10016, חלקות 18 ו ו־19ו בשלמות.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.
 י־א באלול התשס־ג (7 בספטמבר 2003)

) ישראל סדן ג ־ מ ג ז י ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה

 י ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 2 ע״ר 943ו, תוס׳ ו, עמי 32.

־ ד פים 5 ו י סעי פ דעה ל  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה. לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכיה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מם־ צש/2- 20/21 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3342, התשמ״ו, עמ׳ 2207, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור/ 943ו2, הודעה בי 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 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 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

 מושב חרות - גוש 7747, בשלמותו: גוש 7748,
 בשלמותו: גוש 7749, בשלמותו; גוש 7750, חלקות 4-1, 8-6,
 ח־ח 5; גוש 7751, חלקות ו, 2, 4, 47-11, 80-49, ח״ח 7, 8:

 גוש 7752, חלקות 9, 17, 20, 32, ח־ח 6, 7, 14, 19.

 סימונים בצבע בתב־ע כדלקמן:

 ייעוד צבע בתשריט

 חום
 אדום
 ירוק

 חום מתוחם חום

 דרך מאושרת
 דרך מוצעת

 שבילים ודרכי גישה,
 אזור ציבורי פתוח
 אזור לבניני ציבור

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב השרון, עין ורד, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בו בשעות העבודה הרגילות.

 יצחק ישועה (שייע)
 ושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לב השרון

 ד באב התשס־ג (5 באוגוסט 2003)
 (תמ 3-2)

 ם־ח התשכיה, עמ׳ 307.
 ע״ר 1943, תום׳ ו, עמי 32.
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 התשס״ג (7 באוגוסט 2003), מצהירה בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נצרת עילית (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיף 14 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21945
 (להלן - הפקודה), כי היא חוזרת בה מהחלטתה להפקיע
 את הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה סעיפים 5 ו ־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4845,

 התש״ס, עמי 2350, לענין תכנית מפורטת מס־ ג/3057.

 תוספת

 גוש 16537, חלקה 11, בשטח של 754,ו מ״ר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נצרת עילית, וכל מעוניין רשאי לעיין בו

 בשעות העבודה הרגילות.

 ז׳ באלול התשם״ג (4 בטפטמבר 2003)

) מנחם אריאב ג - מ ג ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נצרת עילית

 ע״ר 943ו, תום׳ 1, עמ׳ 32.

ף 19 י סעי 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, התשב־ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ חפ/1705 - אזור התעשיה, חלוקה חדשה, חלק מנושים
 11665, 11666, מפרץ חיפה (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3397, התשמ״ז, עמ׳ 160,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
2 (להלן - הפקודה), בי הקרקע  (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו
 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5129, התשס״ג.
 עמי 533, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חיפה

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 שטח ההפקעה
 במ״ר

 תוספת
 שטחי החלקה

 במ״ר
 חלקי

 גוש חלקות

48.40 
16.00 
32.80 

1,041 
1,021 
1,140 

30 
87 
99 

11665 
11666 
11666 

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

 כ״ה בתשרי התשס״ד (21 באוקטובר 2003)

 יונה יהב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה היפה

 (חמ 3-4)

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

י סעין1 14 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 לסעיף 14 לפקודת
2 (להלן - הפקודה),  הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 943 ו
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה (להלן -
 הועדה), הודעה בי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את
 הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4701,

 התשנ״ט, עמי s70, לענין תבנית מפורטת חד762/.

 תוספת

 גוש 10570, חלקה 3 בשלמות.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.

 י״א באלול התשס״ג (7 בספטמבר 2003)

) ישראל סדן ג ־ מ ב ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה

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

י םעין1 14 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 לסעיף 14 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה),
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה (להלן -
 הועדה/ הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את
 הקרקע המתוארת בהוספת, אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5218,

 התשס״ג, עמי 3897, לענין תכניה מפורטת חד/804.

 תוספת

 גוש 10042, חלקות 178-174 בשלמות.

 ב״ח באלול התשס״ג (25 בספטמבר 2003)
 (חמ 3-3) .

 ישראל סדן
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חדרה
 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

י סעי^ 14 דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו
 והבניה, התשכ״ה-965וי, ובהתאם להחלטה מיום ט׳ באי

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
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 גוש 15330, חלקה 13 בשלמות, ח״ח 14, 19-16; הייעוד:
 שטח לבניני ציבור.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, מגדל השעון,
 ת־ד 515, כפר תבור, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.

 כ׳ באלול התשם״ג (דו בספטמבר 2003)
) נתנאל אלפסי ג ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

ף 19 י סעי פ דעה ל  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכיה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפיבז 169 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965י, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
 14/114/03 (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2431, התשל־ח, עבד 1632,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד (להלן
- הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת
 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ו ־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5214, התשס״ג, עמי 3756,
 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשדוד מיום

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 אזור תעשיה כבדה - גוש ישן 2065, גוש חדש 2452,
 מגרש ישן 242 - חלקה חדשה 95, בשטח של 109 3 דונם:
 חלקה חדשה 96, בשטח של 11,304 דונם; הייעוד: שטח

 לבניני ציבור.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, בנין עיריית
 אשדוד, רח׳ הגדוד העברי, הקריה, אשדוד, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ו באלול התשס״ג (23 בטפטמבר 2003)

) צבי צילקר ג ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשדוד

 י סייח התשכ־ה, עמי 307.
 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

ף 19 י סעי פ ת ל ו ע ד ל הו טו  בי

 1. ההודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943, לענין תכנית מס׳ ג/3057 (נצרת עילית),
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 4943, התשס־א, עמי 875,
 ותוקנה בילקוט הפרס1מים 5021. התשס״ב, עמ׳ 49 -

 בטלה.

 2. ההודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי
 ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5209,
 התשס״ג, עמי 3576, לענין תכנית מסי פח/1201/ו2 -

 בטלה.

ף 19 י סעי 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, התשב״ה-965וי, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ חפ/
 ו59א - שינוי קווי בנין בשב׳ עין הים (להלן - התכנית),
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3153,
 התשמ־ה, עמ׳ 1257, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חיפה (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 בילקוט הפרסומים 5058,
 התשם־ב, עמי 1594, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של

 עיריית חיפה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 חלקי שטח החלקה שטח ההפקעה

 חלקה במ״ר במ״ר

40.50 1,131 40 
54 1,097 41 
28.50 1,090 45 
47.80 1,084 46 
46.50 1,100 49 
29.40 1,037 85 
35.25 1,001 86 
32.70 1,000 87 
15.75 491 88 
76 1,825 90 
67.50 1,810 91 

 הייעוד: דרך.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית חיפה,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 ב״ה בתשרי התשם״ד (ו2 באוקטובר 2003)

< יונה יהב ג ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חיפה

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-5»19', ובהתאם לתכנית מסי ג/במ/21ו
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 5150, התשס״ג, עמי 280ו, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 943ו2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 5214, התשס־ג, עמי 3756, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של המועצה המקומית כפר קמה מיום

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 ס־ח התשכ־ה, עמי 307.
.Z3 ע״ר , 1943תוס׳ ו, עמי 
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 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 תבניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 5246/אי.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, בית
 הקברות בגבעת שאול, שטח מדרום להר המנוחות
 ולבית החולים עזרת נשים, מצפון לשכ׳ הר נוף ואזור
 התעשיה גבעת שאול וממערב לרח׳ עקיבא אזולאי,
 השטח שבין קואורדינטות אורך 216.750 -218.000 ובין
 קואורדינטות רוחב 0s602.87-so603.7ו60גוש ; ג, חלקות
 58, 78-75, 92, 93, 96, 98 במלואן; גוש 86ו30, חלקות 1,
 18, 25, 29, 40, 82, 84, 86, 88, 91 במלואן: גוש 30230,
 חלקות 4, 36, 57, 59 במלואן: גוש 30254, חלקות 10, 16,
 39, 64 במלואן: גוש 30258, חלקוה 7-1, 9, 12, 13, 16, 18
 במלואן: גוש 30259, חלקות 33-13, 72-43, 76-74, 82,
 83, 87, 101-90 במלואן: גוש 30260, חלקות 26-20, 29,
 42, 43, 54 במלואן: גוש 30268, חלקות 2, 3 במלואן: גוש

 30272, חלקות 7-2, 14, 15 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
 כמפורט להלן: ו) שינוי ייעוד שטח משטח שמורת טבע,
 משטח ציבורי פתוח מיוחד, משטח פרטי פתוח ומשטח
 יער נטוע אדם לשטח לבית קברות: 2) שינוי ייעוד שטח
 משטח שמורת טבע, משטח פרטי פתוח, משטח לבניני
 ציבור, משטח לבית קברות ומשטח יער נטוע קיים לדרך
 ולשטח לדרך ו/או טיפול נופי: 3) שינוי ייעוד שטח
 משטח שמורת טבע ומשטח נטוע אדם לשטח לבית
 קברות לגינון בלבד ולשטח לבית קברות להקמת מבנה
 לצורכי בית הקברות: 4) שינוי ייעוד שטח משטח
 ציבורי פתוח לשטח לדרך ו/או טיפול נופי: ב) קביעת
 בינוי מנחה להקמת בנינים לקבורה: ג) קביעת הוראות
 בינוי להקמת בנינים לקבורה, לרבות גובה בניה מרבי,
 הקמת חזית ירוקה ומספר מקומות הקבורה: ד) קביעת
 הוראות בינוי להקמת בנינים לצורכי בית העלמין: ה)
 קביעת הוראות בדבר בינוי ופיתוח בשטח התכנית,
 בולל הוראות לטיפול ושיקום נופי: ו) קביעת תנאים
 למתן היתר בניה ושלבים לביצוע הבינוי ופיתוח בשטח
 התכנית: ז) קביעת הוראות בדבר ביצוע דרכים בשטח
 התכנית: ח) קביעת מתחם. לאיחוד וחלוקה מחדש
 והוראות לביצוע תכנית חלוקה לצורכי רישום כתנאי
 למתן היתר בניה בתחומו: ט) קביעת שטחי עתיקות

 והוראות לביצוע עבודות בתחומם.

 (2) ־תבנית מיתאר מקומית מס׳ 5589/א״, שינוי לתכנית
.62 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 קרית יובל, רח׳ גורדון 9 - גוש 30408, חלקה 149

 במלואה.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
ת ם ס י ת י ל י נ י ת פ עו י ! מיידוי־־, ב0 קב ב י ד ו ג ר מ ו ז א ם 5 ל י ד י ג  מ

 בניה בקומות א׳, ב׳ ועל הגג לשם הרחבת הדירות: ג)
 קביעת קווי הבנין המרביים לתוספת הבניה כאמור: ד)
 הגדלת אחוזי הבניה המרביים לתוך קביעת שטחי

יות  תיקוני טעו
 ו. בהודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5150,
 התשס״ג, עמי 1273, לענין תכנית מיתאר מס׳ 03/3/
 7/118 (אשדוד), בתוספת, בגוש 2061, במקום ״ח״ח

 חדשה 140״ צריך להיות ״ח״ח חדשה 143״.

 2. בהודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור/ 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5209,
 התשס־ג, עמ׳ 3567, לענין תכנית מפורטת מסי כס/28/1
 (כפר סבא), בתוספת, בגוש 7614, בשורה של ח־ח 88,

 בטור הייעוד, במקום ״דרך״ צריך להיות ״שצ־פ״.

 (חמ 3-2)

 הודעות לפי חוק התכנון והבגיה,
 התשב״ה—965 ו

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי ועדת המשנה
 הנקודתית ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8269״, שינוי

 לתכנית 966/ג.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ הר
 נוף, רח׳ הרב חי טייב 6, השטח שבין קואורדינטות אורך
 632.870-632.810 לבין קואורדינטות רוחב 216.290-216.220:

 גוש 30271, חלקה 78 במלואה, ח״ח 75.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 2
 בשינויים במגרש בניה מוגבלת למגורים ב׳, למגרש חניה
 לכלי רכב: ב) קביעת בינוי להפיכת שטח מחסנים במפלס
 20.ז+ לשם תוספח יחידת דיור חדשה: ג) קביעת הוראות
 לשם הסדרת חגיה, ובדבר סלילת מדרכה חדשה והעתקת
 גדר: ד) קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור: ה)
 קביעת שטחי הבניה המרביים לתוספת הבניה ל־45 מ״ר: ו)
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח: ז) קביעת הוראות בגין גדר להריסה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ועדת
 המשנה הנקודתית, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים 91010.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ 02-6296811.

ן D פ K א ל ן א י ד י א ת ל ל ו פ ק ת א ת ת ל י נ פ ת ת ל ו ד ג נ ת  ה
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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 רוחב 260.ו631.300-63; גוש 30025, חלקה 1 במלואה.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי אזור מגורים 2 לאזור
 מגורים 2 מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספת בניה, לנספח
 בינוי וכמפורט להלן: 1) קביעת בינוי לתוספת בניה
 בקומת הקרקע לשם הרחבת משרד קיים: 2) קביעת
 בינוי לתוספת בניה בקומה א׳ לשם הרחבת יח־ד
 קיימת: ג) התרת שימוש של משרד בקומת הקרקע: ד)
 קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור: ה)
 הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל־839.46 מ־ר
 מתוכם 803.48 מ־ר שטחים עיקריים: ו) קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטת.

 (7) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8356״, שינוי לתכניות 5/
 5/53 ו־3340/א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 פסגת זאב, שד׳ משה דיין 21-19, 25-23, 29-27, השטח
 שבין קואורדינטות אורך 222.350-222.250 לבין
 קואורדינטות רוחב 638.075-637.925: מגרש 409 בהתאם

 לתבנית 3340/א: מגרש 11 בהתאם לתכנית 5/53/5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספות לשם
 הרחבות בחזית צפון־מזרח בבנינים 9ו, 21, 23, 25, 27,
 29 כפי שמפורט בנספחי הבינוי 3-1: ב) קביעת קווי
 בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור: ג) הגדלת שטחי
 בניה מרביים בשטח מ־1,627.24 ל־1,770.68 מתוכם
 1,738.88 עיקרי ו־8.ו3 שירות: סך הכל בבנינים 19, 21:
 1,770.68 מ״ר: סך הכל בבנינים 23, 25: 1,770.68 מ־ר: סך
 הבל בבנינים 27, 29: 1,770.68 מ־ר: ד) קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 (8) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8563״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳
 הבוכרים, רח׳ פולונסקי, השטח שבין קואורדינטות אורך
 221.175-221.125 לבין קואורדינטות רוחב 635.275-

 633.325: גוש 30085, חלקה 154 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 3
 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת שימוש חלק משצ־פ
 לחניה ציבורית: ג) קביעת הבינוי בשטח להקמת בנין
 מגורים חדש, בהתאם לקיים בשטח: ד) קביעת קווי בנין
 חדשים לתוספות הבניה כאמור: ה) הגדלת מספר
 הקומות המרבי מ־3 קומות ל־5 קומות על מרתף לחניה
 מקורה: ו) הגדלת שטחי הבניה המרביים בחלקה
 וקביעתם ל־1,173 מ״ר: ז) קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 (9) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8585״, שינוי לתכניות 5420,
 3420/ב, 4043, 2906, 3419/א ו־3420/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 מנחת, שטח שמדרום לרח׳ סן מרטין ולמרכז הטניס,
 ממזרח לאצטדיון טדי מצפון לכביש הרכבת וממערב
 לשד׳ רב יוסף, השטח שבין קואורדינטות אורך
 218.885-218.075 לבין קואורדינטות רוחב 628.450-
 628.875: גוש 30200 בהסדר: גוש 30502 בהסדר: גוש
 30199, חלקה 56 במלואה, ח־ח 39-37, 54, 55: גוש
 50460, ח״ח 4, 22: גוש 30505, חלקות 6-1, 10, 11, 14,
 15, 18, 19, 21 במלואן, ח״ח 9-7, 12, 13, 16, 17, 20, 22,
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 הבניה המרביים בשטח החלקה ב־1,168 מ״ר מתוכם
 1,062 מ״ר שטחים לשימושים עיקריים: ה) קביעת

 תנאים למתן היתרי בניה בשטח ושלבים לביצועם.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 6853״, שינוי לתכנית 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב
 גבעת שאול, רח׳ בית שערים 2א, השטח שבין
 קואורדינטות רוחב 25-633.075 ו.633 לבין קואורדינטות
 אורך 218.690 -218.725: גוש 30157, חלקה 85 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספות בניה
 ומרפסות בחזיתות הצפונית והמזרחית בלבד של הבנין,
 לשם הרחבת יח־ד קיימות בבנין וכן תוספת מחסנים
 בקומת מרתף: ב) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות
 הבניה כאמור: ג) הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח
 וקביעתם ל־232.25 מ־ר: ד) קביעת הוראות בינוי ופיתוח
 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח: ה) קביעת

 הוראות בגין גדר ומדרגות להריסה.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 7556״, שינוי לתכניות 4980,
 5154 ו־37ו3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 קוממיות, פינת רח׳ אוליפנט, רח׳ אלקלעי 10, השטח
 שבין קואורדינטות אורך 220.775-220.725 לבין
 קואורדינטות רוחב 630.800-650.725: גוש 30021, חלקה

 64 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת בניה
 בקומת מרתף לשם הרחבת יח־ד קיימת בקומה
 שמעליה: ב) קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה
 כאמור: ג) תוספת 22 מ־ר וקביעת שטחי הבניה
 המרביים בחלקה ל־057.82,ו מ״ר מתוכם 897.9 מ״ר
 שטחים עיקריים: ד) קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים להיתר בניה בשטח.

 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7911/א״, שינוי לתכנית
.4844 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 סנהדריה, רה׳ הרב בלוי 10, 12, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 221.025-220.900 לבין קואורדינטות
 רוחב 635.925-655.825: גוש 30106, חלקה 57 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 5
 מיוחד לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת הכינויים האלה
 בבנין מם׳ 1: 1) תוספות בניה בקומות קרקע, ראשונה,
 שניה ושלישית לשם הרחבות יחיד קיימות באותן
 הקומות: 2) תוספת קומה עליונה לשם הרחבות יח״ד
 קיימות בקומה שמתחתיה: ג) קביעת קווי בנין חדשים
 לתוספות הבניה כאמור: ד) הגדלת מספר קומות מרבי
 בבנין 1 מ־4 קומות ל־5 קומות: ה) הגדלת שטחי בניה
 מרביים בבנין 1 וקביעתם ל־301,4 מ״ר (מתוכם 075,4
 מ״ר שטחים עיקריים ו־226 מ״ר שטחי שירות): ו) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:
 ז) קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה: ח)

 קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8123״, שינוי לתכנית 62.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 רחביה, פינת רח׳ רמב״ן, רח׳ אבן עזרא 24, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 229.375-220.325 לבין קואורדינטות

 ילקוט הפרסומים 5234, י״א בחשון התשס״ד, 6.11.2003



 לתכנון ולבניה הראל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
 הל/341״, שינוי לתבנית מי/5גו/א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: קרית יערים, רח׳
 אבינדב 12, השטח שבין קואורדינטות אורך 160.040-159.985
 לבין קואורדינטות רוחב 134.470-134.425: גוש 29536, חלקה

 12 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי שטח החלקה מאזור
 מגורים לאזור מגורים מיוחד: ב) הנדלת אחוזי הבניה
 מ־30% ל־50% לשטחים עיקריים ומ־3% ל־14.5% לשטחי
 שירות, בעבור מחסנים, חניה מקורה וכביסה: ג)'קביעת קווי
 בנין •צדדים אפס לתוספת שטח שירות בעבור מחסנים
 וחניות מקורות: ד) קביעת קו בנין קדמי אפס, בעבור חניה

 מקורה: ה) הגדלת התכםית מ־26.5% ל־37%.
 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 ירושלים, רח•
 שלומציון המלבה ו, ירושלים 91010. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל, רח׳

 החוצבים 2, מבשרת ציון, טלי 02-5333125.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
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 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מטה יהודה מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית

 מם׳ מי/770/ה״, שינוי לתכנית מי/במ/770.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב טל שחר,
 השטח שבין קואורדינטות אורך 190.180-190.000 לבין
 קואורדינטות רוחב 634.875 - 635.175: גוש 5145, ח״ח 2: מגרש

 38 בהתאם לתבנית במ/770.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקת מגרש 38 לשני
 מגרשים: מגרש A38 ישונה מייעוד חקלאי ב׳ לאזור חקלאי
ן שינוי י א , יישאר בייעוד חקלאי 3 8 B בי מיוחד ומגרש 

 במספר יחידות הדיור בשני המגרשים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳
 שלומציון המלכה ו, ירושלים 91010. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה

 יהודה, טלי 02-9900888.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
 כמפורט להלן: ו) משטח ציבורי פתוח מיוחד לשטח לבנין
 ציבורי מיוחד ומבנה ספורט ולשטח ציבורי פתוח: 2) משטח
 למיתקני ספורט לשטח לבנין ציבורי מיוחד ומבנה ספורט,
 לשטח ציבורי פתוח מיוחד, לשטח ציבורי פתוח, לשטח
 ציבורי פתוח מיוחד מעל לדרך ולדרך: 3) משטח ציבורי
 פתוח לשטח לבנין ציבורי מיוחד ומבנה ספורט: 4) מדרך
 לשטח לבנין ציבורי מיוחד ומבנה ספורט ולשטח לחניה
 לרכב ציבורי: 5) משטח ציבורי פתוח המשמש למרכז טניס
 לדרך: 6) משטח למיתקן הנדסי (תחנת מעבר אשפה) לשטח
 לחניה לרכב ציבורי מעל לשטח למיתקן הנדסי: 7) שינוי
 ייעוד שטח, משטח למסילת ברזל לשטח למסילת ברזל
 מתחת לדרך ציבורית, ולשטח למסילת ברזל מתחת לשטח
 ציבורי פתוח: ב) קביעת הוראות להקמת מבנה רב תכליתי,
 שישמש לאירועי תרבות, ספורט, כנסים ותערוכות, ושיכלול
 גם שטח הסערה ומכירת מזון ומזכרות ושטחי שירות נלווים
 לאופי המבנה (להלן: הארינה/היכל פיס ירושלים): ג) קביעת
 בינוי להקמת המבנה הרב תכליתי כאמור בסעיף ב׳ לעיל,
 ולהקמת כיכר ומתחתיה חניון, לשימוש הציבור הרחב: ד)
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח להקמת המבנה הרב תכליתי,
 הכיכר והחניון לשימוש הציבור הרחב, כאמור בסעיף ג׳
 לעיל, לרבות שטחי הבניה המרביים, גובה הבניה המרבי
 ומספר הקומות המרבי, קווי בנין מרביים, חומרי בניה
 ופיתוח ובדומה: ה) קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח,
 תנאים למתן טופס 4 ו/או תעודת גמר שלבים לביצוע
 הבניה, ותנאים להפעלת המבנה הרב תכליתי לאירועים; ו)
 קביעת מערך דרכי הגישה למבנה הרב תכליתי: מערך
 החניה והסדרי תנועה הנדרשים לצורך הפעלתו, לרבות
 התוויית דרבי גישה ציבוריות למבנה הרב תכליתי, ביטול
 קטע מדרך מאושרת, הרחבת קטעי דרכים ציבוריות קיימות,
 הקמת חניון לשימוש הציבור הרחב, הקמת חניה לרכב
 ציבורי, קביעת שטחים להורדה והעלאת נוסעים, קביעת
 שטחים לטיפול נופי בשולי הדרכים וכדומה: ז) קביעת
 הוראות לפיתוח פארק לשימוש השכונות הגובלות בתכנית,
 ולשימוש הציבור הרחב בכלל, סמוך למבנה הרב תכליתי;

 ח) איחוד וחלוקה חדשה.

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

 ירושלים, טלי 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 הראל
מית ר 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, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
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 מחוז תל־אביב
 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ת תכ ר הכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 77 ו־8ד לחוק
 התכנון והבניה, התשב״ה-1965, בדבר הכנת ״תבנית מיתאר

 מקומית מסי תא/449ג״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו -
 גוש 6935, ח־ח 15, 255-251, 263-259, 285, 286; גוש 6962,
 חלקות 8, 13-10, 16, 72-70, 149-146, 177, 179, 190, 191
 במלואן, ח־ח 152-150, 154, 157, 170; גוש 6963, ח־ח ו, 68,
 72-, גוש 6964, חלקות 79-1, 81- 02ו במלואן: גוש 6965,
 חלקות 10-1 במלואן: גוש 7458, חלקות 6-1 במלואן: גבולות
 התכנית: בצפון ובמזרח - נחל הירקון, במערב - הים

 התיכון, בדרום - רח׳ התערוכה וחוף מציצים.
 השינויים המוצעים: א) פיתוח חצי האי הירקוני כמוקד
 עירוני מטרופוליני לבילוי, נופש, פנאי ומסחר המשלב
 מלונאות ומשרדים יחד עם מגורים באזורים שאינם חשופים
 לפעילות בילוי אינטנסיבית: ב) פיתוח תוך מתן דגש על
 ייחודיות המתחם: מפגש עיר ים ונחל, שטח ירוק פתוח,
 טיילת לאורך הירקון, טיילת לאורך חוף הים ובינוי מלווה
 לאורכה: ג) פיתוח שייצור קשר פיזי ותפקודי רציף בין
 המתחם לסביבתו, תוך הדגשת התנועה הלא ממונעת:
 נגישות להולכי רגל, רוכבי אופניים ולאנשים עם מוגבלויות;
 ד) פיתוח שיבטיח לכלל הציבור גישה חופשית לערכי הטבע
 והנוף הייחודיים ולמוקדי הפעילות והנאה מרבית מהם: ה)
 פיתוח המבוסם על עיצוב עירוני ייחודי תוך מתן כבוד
 לשילוב בין ערכים היסטוריים לחדש.ובן זמננו: הבל בהתאם
 לתכנית תמא/3ו ולמגמות השינוי לתכנית תמא/13 שבהבנה

 למחוז תל אביב.

 תנאים לפי סעיף 78: הגבלת הוצאת היתרי בניה
 בתחום התכנית המוצעת כדי שיתאימו למגמות התכנון
 החדש: א) לא תורשה בל הקמת בנין חדש או תוספת בניה
 לבנין קיים שאינו תואם את עקרונות התכנית המוצעת: ב)
 בסמכות הועדה המקומית לתת היתרי בניה לשיפוץ
 ושינויים במבנים קיימים בתנאי שההיתר נדרש לשם
 אחזקה תקינה של מבנה קיים או התאמתו לשימוש חורג
 מאושר: ג) הועדה המקומית רשאית לאשר שימושים חורגים
 במבנים קיימים לפי מסמך מדיניות שאושר בועדה
 המקומית והוצג לפני הועדה המחוזית: ד) לא יוצאו היתרים
 לבניה בתחומים האמורים להיות דרבים ומעברים להולכי
 רגל בהתאם לתכנית העתידית: ה) תוקף התנאים יהיה ל־3
 שנים או עד להפקדת התכנית, לפי המועד המוקדם

 מביניהם.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

ת י מ ו ק ר מ 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 התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו מופקדת ־תכנית מיחאר
 מקומית מס׳ תא/3422״, שינוי לתכניות תא/172ו ותא/720.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
ית ת הפקדת תבנ ע ד ו ל ה טו ר בי ב ד ה ב ע ד ו  ה

ר הפקדתה ב ד קנת ב דעה מתו הו ת ו מי ר מקו א ת י  מ

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
 מיתאר מקומית מם׳ מי/520/ינ שפורסמה בעיתונות ביום
 4.12.2002 ובילקוט הפרסומים 5139, התשסיג, עמי 810, וכי
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965,
 מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה
 יהודה ׳׳תכנית מיתאר מקומית מם׳ מי/520/יג״, שינוי

 לתבניות מי/200, מי/520/א, מי/במ/520/ה ומי/במ/520/ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צור הדסה,
 הרחובות נורית, קטלב, שקד, כלנית, יסמין, אלון, רמון,
 ערבה, שיטה, דפנה, רקפת, ערית, פרג, ורד, הקנמון, השטח
 שבין קואורדינטות אורך 626.000-624.000 לבין קואורדינטות
 רוחב 210.000-208.000; מגרשים 140-101, 201 - 364 בתחום
 תכנית מי/520א: ומגרשים 686-607, 695-689, 701-698
 בתחום תכנית מי/520ה: רח׳ אפרסמון, מגרשים 1537-1501

 בתחום תכנית מי/520ו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ההוראות שבתכניות מס׳
 מי/במ/520ו, מי/520/ה ומי/520/א במגרשים למגורים
 ששטחם מעל 500 מ־ר שעיקרם: א) הגדלת זכויות בניה עד
 לשטח מרבי של 270 מ־ר במגרשים המיועדים למגורים
 ששטחם מעל 500 מ־ר ובהם מותרת בניה של יחידת מגורים
 אחת: ב) אפשרות לתוספת מרתף בשטח של 40 מ־ר הכלול
 בשטתי הבניה המרביים המוצעים: ג) אפשרות לבניית
 המרתף בקו בנין אפס: ד) אפשרות לבניית חניה מקורה

 בשטה של 30 מיר על גבול מגרש.

 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 ירושלים, רח׳
 שלומציון המלכה ו, ירושלים 91010. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה

 יהודה, טלי 02-9900888.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י־ז באלול התשס־ג (14 בספטמבר 2003)

 מתתיהו חותה
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
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 ותעשיה שאינה גורמת מטרדים, בגוש בניה נמוך ובמגדל
 בגובה של עד 53 קומות מעל דרך פתח תקוה ובחניון •תת־
 קרקעי ועל־קרקעי; ב) קביעת זכויות בניה למטרות עיקריות
 בהיקף של 27,515 מ״ר, וקביעת תנאים לתוספת זכויות
 בשטח עיקרי של עד 13,760 מ״ר: ג) איחוד וחלוקת החלקות
 בהסכמה וקביעת חלקות להשלמה: ד) קביעת הוראות
 להוצאת היתר בניה להקמה בשלבים: ה) קביעת זכות מעבר
 לכלי רכב, תשתיות והולכי רגל באמצעות זיקות הנאה
 בתחום התכנית: תכנית זו כוללת הוראות תכנית מפורטת

 וניתן לגזור ממנה היתר 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 התבנית, 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 תל אביב, רח• אחד
 העם 9, תל־אביב-יפו 61290. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו,

 שד׳ בן גוריון 68, תל־אביב-יפו, טל׳ 03-5217162.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
רטות ת מפו ו 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 תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת• מסי תא/2796״, שינוי לתכנית תא/
.446 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו -
 גוש 7061, חלקות 112-108, 114, 115, 118, 159, 165, 175,
 177, 178, 235, 236 במלואן, ח״ח 150, 217: גוש 7082,
 ח״ח 96: גבולות התכנית: בצפון - רח׳ בר יוחאי, במזרח
- רח׳ הסדנה, בדרום - רח׳ הפטיש, במערב - רח׳

 הרצל.

 עיקרי הוראות התכנית: פיתוח השטח הכלול בתכנית
 כמתחם תעסוקה מיוחד עם אופציה למגורים, כדי
 לשפר את הקשר האורבני בין שכונות מגורים: נוה צדק,
 שב׳ פלורנטין, שכ׳ קרית שלום ושכ׳ נוה עופר, ובדי
 להחיות ולחזק את רח׳ הרצל, וכל זאת על ידי קביעת:
 א) אזור תעסוקה מיוחד עם פוטנציאל של עד 19,000
 מ״ר בניה לשטחים עיקריים ועד 5,000 מ״ר שטחי שירות
 על־קרקעיים כפוף לגודל מגרשי הבניה: ב) תכליות
 והוראות בניה באזור תעסוקה מיוחד: ג) שטח פרטי
 פתוח וזיקת הנאה למעבר הציבור בו: ד) מערך דרכים,
 הסדרי חניה, פריקה וטעינה: ה) שטחים למבני ציבור: ו)

 תנאים למתן היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.5.2000 ובילקוט הפרסומים 4892, התשי׳ס, עמי 3916.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ תא/2953״, שינוי לתכנית תא/

.976 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו, דרך

 מרדכי נמיר 301 - גוש 6620, ח״ח 10.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו -
 גוש 7089, חלקות 18, 20 במלואן, ח״ח 12, 17, 19, 22, 25:
 גבולות התכנית: בצפון - רח׳ רבנו ירוחם, במזרח - מדרש

 תנחומא, בדרום - רח׳ ביכורי ציון, במערב - רח• עזה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעודי הקרקע וקביעת
 הוראות, תנאים והנחיות בניה כדי לקבוע שטח להקמת
 בניני ציבור ומוקד אקדמי עירוני: א) הנעת תהליך
 התחדשותו של האזור כולו ושילובו מבחינה תפקודית
 ואורבנית בסביבתו והוא יתרום לתושבים בה ולהעלאת
 תדמיתה, ייצור מקומות תעסוקה חדשים וימשוך פעילות
 ואוכלוםיה חדשה: ב) חיזוק רמת השירותים באזור על ידי
 שיפור התשתית הציבורית ומוסדות הציבור: ג) יצירת
 שטחים פתוחים לרווחת הציבור ושטחים בגויים למטרות
 ציבוריות, כל זאת על ידי: 1) קביעת מגרש ציבורי מיוחד
 למכללות ומתן הוראות ותנאים להיתרי בניה בו: 2) קביעת
 ייעודי קרקע, תכליות והוראות בניה והתוויית מגרשים: 3)
 קביעת מבנה לשימור ותנאים להיתרי בניה בו: 4) קביעת
 שטחים עם מתן זיקת הנאה לציבור: 5) התוויית רשת דרכים
 ומערך חניה והגדרת אופי השימוש בה: 6) קביעת הוראות

 עיצוביות ואחרות ותנאים למתן היתרי בניה.

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

 שדי בן גוריון 63, תל־אביב-יפו, טלי 03-5217162.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

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, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו מופקדת ״תכנית מפורטת מסי
 תא/2599״, שינוי לתכניות תא/1014, תא/985ו, תא/2043,
 תא/ו265/ד, תא/54ד2, תא/2758, תא/ס, תא/2401 ותא/ו240/

 א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו, רח׳
 נח מוזם פינת דרך בגין (פתח תקוה) - גוש 7106, חלקות 3,
 4, 33, 49-46 במלואן, ח״ח 5, 44: גבולות התבנית: בצפון -
 רח׳ נח מוזס, במערב - דרך פתח תקוה, בדרום - פרויקט

 מרכז השלום, במזרח - נתיבי איילון.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות ותנאים
 שיתרמו לבניה ולפיתוח של אזור מרכז העסקים הראשי, בל
 זאת על ידי: א) שינוי ייעוד מאזור תעשיה מיוחד, לאזור
 מרכז עסקים ראשי, פירוט התכליות המותרות בו והוראות
 אחרות, כדי לאפשר בינוי הכולל מפלסי מסחר, משרדים
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 13-10, 37-18, 45-41; 2) במגרשים המיועדים לרה־
 פרצלציה: גוש 6802, חלקות 9-6, 17-14, 40-38 לא תותר

 הוצאת היתרי בניה.

 תוקף התנאים: שנתיים מיום ההחלטה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9,
 תל־אביב-יפו 61290, טלי 03-5193216, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה חולון, רח׳ ויצמן 58, חולון, טלי
 03-5027222. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני
 אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי
 סעיף 78 לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון

 ולבניה, רח׳ קפלן 2, ירושלים 91061, טלי 6701580 - 02.

 מרחב תכנון מקומי חולון

ת מי ד מקו א ת י ת מ י נ ד תכ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מם• ח/490י, שינוי לתכניות ח/1, ח/ו/3, ח/142,

 ח/297, ח/357, ח/2/152 וח/1/152.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, אזור
 התעשיה ודרום חולון, שדי ירושלים - גוש 5ו60, חלקות 78,
 86, 92, 93, 116 במלואן, ח״ח 81, 84, 87, 90, 111, 113, 115;
 גוש 6022, חלקות 60, 71, 81, 82, 64 במלואן, ח״ח 27, 45,
 58-56, 62, 66, 75, 77, 78, 80, 86; גוש 6735, חלקות 242-240
 במלואן, ח״ח 224, 239-235, 243, 244, 246; גוש 6737, חלקות
 9, 12, 20, 57, 58, 64, 71, 86-73, 93, 108-95, 117, 119, 36ו,
,383 ,379 ,377 ,375 ,373 ,371 ,202 ,152 ,143 ,141 .139 ,138 
,407 ,405 ,403 ,401 ,399 ,397 ,395 ,393 ,391 ,389 ,387 ,385 
 409, 411 במלואן, ח״ח 7, 14, 18, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 43,
.144 ,142 ,140 ,129 ,127 ,125-122 ,120 ,63 ,62 ,60 ,59 ,56 ,44 
,413 ,381 ,228 ,212 ,211 ,204 ,203 ,201 ,189 ,153 ,147 ,145 
 415, 417, 419; גוש 6739, חלקות 48-6, 119, 121, 128-123,
 151-131 במלואן, ח״ח 5-1, 49, 101, 102, 111, 113, 115, 117,
 118, 120, 122, 129, 130, 156-152; גוש 6801, חלקות 17, 19-
 23 במלואן, ח״ח 12, 16, 18, 24; גוש 6802, ח״ח 35, 45; גוש

 6806, ח״ח 4, 10.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת נגישות תחבורתית
 ישירה לחולון מדרך מסי 4 באמצעות מחלף (להלן - המחלף)
 הכולל גשר ורמפות חיבור זמניות בין שדי ירושלים ודרך
 מם׳ 4; הרמפות הזמניות יבוטלו עם פתיחת מחלף הסיירים;
 ב) הרחבת דרך מס׳ 4-, ג) יצירת נגישות תחבורתית של
 כניסה לחחום העיר חולון ויציאה ממנה, כאמור לעיל, על
 ידי: 1) שינוי ייעוד משטח חקלאי, שצ״פ, אזור שייעודו טרם
 נקבע, תעשיה עתירת ידע, אזור אחסנה, מיתקן תברואה -
 תחנת מעבר לפסולה, חניון אוטובוסים ואזור תעשיה, לדרך:
 2) שינוי ייעוד מתעלת ניקוז לתעלת ניקוז מתחת לדרך: 3)

 קביעת הוראות לביצוע הדרך בשלבים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.6.2001 ובילקוט הפרסומים 4996, התשס״א, עמי 3069.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב-
 יפו 61290, טל׳ 03-5193216, וכן במשרדי הועדה המקומית

 עיקרי הוראות התכנית: שיפור חזות ותפקוד תחנת
 הדלק על ידי: א) שינוי בינוי ופיתוח בשטח התכנית: ב)
 תוספת שטחי בניה, כך ששטח המבנה המרכזי לא
 יעלה על 120 מ״ר, ושטח שאר מיתקני התחנה לא יעלה

 על 1,500 מ־ר.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.3.2003 ובילקוט הפרסומים 5172, התשס״ג, עמי

.2013 

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב, דחי אחד העם 9, תל־אביב-
 יפו 61290, טל׳ 03-5193216, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו, שד־ בן גוריון 68, תל־אביב-
 יפו, טל׳ 03-5217162, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חולון
ניים פת בי ם וחלוקה בתקו ר היתרי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל אביב קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בניה
 ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של

 חלוקת קרקע בתחום ״תכנית מס׳ ח/499״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון - גושים
 6011, 6778, 6780, 6781, 6789-6783, 6805-6802 בשלמות:
 חלקי גושים 6001, 6004, 6005, 6010, 6015, 6017, 6024, 6777,
 6779, 6782, 6801, 6806: גבולות התכנית: במערב - מקווה
 ישראל, בצפון - בביש מס׳ 44, בדרום - דרך ירושלים,

 במזרח - כביש מם׳ 4.
 התנאים המוצעים: א) יותרו שימושים על פי תכניות
 בתוקף בתנאי שאין בהם סתירה לתכנית המוצעת: ב) לא
 יאושרו שימושי תעשיה מזהמת בקרבת אזורי מגורים: ג)
 קווי בנין יהיו על פי התכנית המוצעת או לפי התכניות
 התקפות, הגדול מבין השניים: ד) לא יינתן היתר בניה
 בתחום המיועד להפקעה לצורכי ציבור: ה) בחחום המוצע
 לאזור תעסוקה 2 (אזור תעסוקה נקיה), שטח מגרש מינימלי
 לבניה לא יקטן מ־0ו דונם: ו) בתחום התבנית שבהבנה
 ח/7ו5 - פס הירק, לא תותר כלל הוצאת היתרי בניה: אזור
 זה כולל את הגושים והחלקות האלה: גוש 6001, ח״ח 148:
 גוש 6004, ח־ח 30, 33 - 35: גוש 6005, חלקה 101, ח״ח 13,
 103; גוש 6010, ח־ח 101: גוש 6011, חלקות 195, 202, 203,
 206, ח־ח 41, 49, 138, 185, 188, 189, 191, 193, 197, 201, 205,
 ,207 223; גוש 6015, ח־ח 111, 113, 115; גוש 6024, ח־ח 156;
 גוש 6777, חלקה 15, ח־ח 2, 16: גוש 6779, ח־ח 5, 8; גוש
 6782, ח״ח 36, 45; גוש 6783, חלקות 4-1, 11, 12, ח״ח 5, 6,
 10, 13, 19-16, 30-26, 32: גוש 6784, ח״ח 14: גוש 6787, ח״ח
 20, 26, 29: גוש 6788, חלקות 4, 6, ח״ח 3, 5: גוש 6789, ח״ח
 2, 5, 13, 16, 17; גוש 6806, חלקות 7-5, 13-11, ח־ח 4, 10-8,
 14; ז) בתחום התבנית שבהבנה ח/52ו/3, התנאים על פי
 סעיף 78 למתן היתרי בניה יהיו לפי המפורט להלן: 1) ניתן
 להוציא היתרי בניה לפי התכניות המאושרות ובהתאמה
 למגמות התכנון של תכנית ח/52ו/3; אזור זה כולל את
 הגושים והחלקות האלה: גושים 6805-6803 בשלמות: גוש
 6801, חלקות 16-5, 18, 27-23, #זח 19: גוש 6802, חלקות
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 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טייבה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 טב/2638״, שינוי לתכניות ממ/25/560/ב + גמ/777.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: טייבה - גוש
 7842, ח־ח 57.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד שני מגרשים
 בהסכמת הבעלים: ב) קביעת קונטור בניה: 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 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 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 כפר סבא

מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ 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 בפר סבא מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית

 מסי כס/ב/2/יג״, שינוי לתכנית כס/במ/2.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כפר סבא, רח׳
 עמק החולה 4 - גוש 7018, חלקה 54 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת זכויוח בניה והוראות
 לבינוי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלה 72430. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה בפר סבא, רח׳ ויצמן 135, בפר סבא

 44100, טלי 09-7649175.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

 לתכנון ולבניה חולון, רח׳ ויצמן 58, חולון, טל׳ 03-5027222,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פחוחים לקהל.

 י״ז באלול התשס״ג (14 בספטמבר 2003)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

 מחוז חיפה
 מרחבי תכנון מקומיים מורדות הכרמל ומחוז חיפה

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 הועדות המקומיות
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל ומחוז חיפה מופקדת ״תכנית

 מפורטת מם׳ חפאג/267ו/מב/658״, שינוי לתכנית ג/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הר הכרמל, גובל
 ממזרח בהר הכרמל שמורת טבע וגן לאומי מוכרז - גוש
 12270, חלקות 10, 11, 13 במלואן, ח״ח 3, 4, 14, 16: גוש

 12278, חלקות 11-8 במלואן, ח״ח 5, 12.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מקרקע
 חקלאית ומיער לשמורת טבע: ב) ייעוד השטח לשמורת טבע:

 ג).שמירה על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד• הפלי״ם 15,
 חיפה. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומיה
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, רח׳ כורי 2, חיפה 33093, טל׳
 04-8676296, ולמשרדי הועדה המקומית מחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י״ז באלול התשס״ג (14 בספטמבר 2003)

 גילה אורון
 יושבת ראש הועדה המחוזית

 לחכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי טייבה

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רוזובות, רח׳
 סוקולוב 3, 5 - גוש 3703, תלן}ות 354, 355 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמת
 1זבעלים: ב) ייעוד מגרש לאזור מגורים ג׳ מיותר ל־6ו
 יחיד למגרש: ג) הגדלת אחוזי הבניה ל־152%: ר)
 הגדלת מספר הקומות מ־4 קומות+עמודים ל־4
 קומות+קומה חמישית חלקית מעל לקומת מרתף חניה

 ולקומת קרקע: ה) קביעת זכויות והוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5154, התשס״ג, עבר 1367.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם־ רח/2005/א/ב/3״, שינוי
 לתכניות רח/005'2/ב ורח/2005/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, פארק
 תמר, 1004-1001, 1027-1006, 1037-1034, 1039 - גוש
 3688, חלקות 52, 104, 105, 109-107, 118-116 במלואן:
 גוש 3695, חלקות 1, 6, 63-61, 72-70, 93-90, 138-97
 במלואן, ח״ח 7: מגרשים מתכניות רח/2005/א ורח/

 2005/ב.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת זכויות הבניה
 המותרות מ־100% ל־120% באזור תעשיה עתירת מדע
 ובאזור מיוחד: ב) הגדלת זכויות הבניה מ־120%
 ל־>יי<200 במגרשים 1002, 1003, 1018-1014, 1020 בתכנית
 מפורטת באישור הועדה המקומית: ג) שינוי מספר
 קומות מר3י מ־6 קומות ל־8 קומות: ד) קביעת הוראות

 בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.3.2003 ובילקוט הפרסומים 5172, התשם״ג, עמ׳

.2019 

 התכניות האמורגת נמזנאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד־ הרזנל ו9, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הדרים

ות מי ד מקו א ת י ת מ ו 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 תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/3/529/יד/1״, שינוי

 לתכנית הר/3/329.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון,
 מגדיאל, רח׳ חנקין 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, רח׳ מעייני
 4-1, 6, 8, 10, 12, 14 - גוש וו64, חלקות 80, 88-82, 90,

 91, 207-204 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בניה לחדרים

 על הגג.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.3.2003 ובילקוט הפרסומים 5177, התשס־ג, עמי

.2188 
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס־ הר/19/1000/אי, שינוי

 לתכנית הר/במ/600.

 מקומית מס׳ רצ/4/8/86״, שינוי לתכניות רצ/1/1, רצ/1/1/נ,
 רצ/ז/8/86 ורצ/6/1/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח׳
 טביב - גוש 3937, חלקה 208 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מיחידה
 מסחרית לאזור מגורים ג׳ מיוחד: ב) קביעת זכויות בניה: ג)

 קביעת קווי בנין.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5159, התשם״ג, עמי 1513.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ראשון לציון, רה׳ ז־בוטינסקי 16, ראשון לציון 75100, טל׳
 03-9647694, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

ת מי ד מקו א ת י ת מ י נ כ 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-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 רת/70/1250״, שינוי לתבניות רח/250ו/36 ורח/1250.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רחובות, רח׳
 הרשנזון 36 - גוש 3701, חלקה 449 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת שטח של 90 מ״ר
 לדירה מאושרת בקומה רביעית בשטח של 23 מ״ר + ממ״ד
 כך שהשטת יהיה 120 מ׳׳ר סך הכל: ב) קירוי מרפסת בקומה
 שלישית בגג בשטח של 32 מ״ר: כל שאר זכויות והוראות

 הבניה יהיו לפי תכניות רח/250ו ורח/250ו/56.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלה 72430. העתק ההתנגדוח יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות

.76442 
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

ות מי ד מקו א ת י ת מ ו 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-965ו, ברבר אישור תבניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/800/א/22/ו״, שינוי

 לתכנית רח/800/א.
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 וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע חל על כל שטח התכנית; ו)
 שינוי מעמדן של נתלות 63-61 מנחלות מפוצלות לנחלות
 שלמות בלתי מפוצלות, על ידי הפרדת מגרשים 61א-63א

 מחלקות א׳ וצירופם לחלקות בי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5139, התשס״ג, עמי 822.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עמק חפר, מדרשת רופין 40250, טל 8981556- 09, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 'מרחב תכנון מקומי שרונים
מית ד 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 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳

 הצ/247/1/4״, שינוי לתכנית הצ/16/1/4.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדימה - גוש

 8036, ח״ח 45; מגרש 2367 בהתאם לתכנית הצ/16/1/4.
 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה בהסכמת הבעלים
 של המגרשים למגורים: ב) קביעת שטחי מגרשים, קווי בנין,
 זכויות והוראות בניה לבתי מגורים בח־ח 45, מגרשים 2367,
 2367א (לפי תב־ע הצ/6/1/4ו): ג) קביעת הגבלות וזכויות
 בניה: ד) הגדלת מספר יח״ד במגרש 2367 מ־1 ל־2 במבנה
 דו־משפחתי או 2 יח״ד בודדות במרחק של מינימום 6 מ׳
 ביניהן: ה) קביעת קווי בניה, גודל מגרש ומרחק מביח

 המגורים לבריכת שחיה.

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

.42504 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שרונים
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 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מסי הצ/33/1/5ו״, שינוי לתכניות הצ/במ/93/1/5ו

 והצ/במ/302/1/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל מונד - גוש
ו בהתאם לתכנית ו  7790, ח״ח 9, 13, 19, 20: מגרשים 110, ו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון - גוש
 6448, חלקות 223-214 במלואן(חלקה לשעבר 210): גוש
 6455, חלקות 149, 158, 176, 182, 250, 388, 411, 565, 571,
,701 ,673 ,671 ,666 ,650 ,622 ,620 ,591 ,590 ,577 ,576 
781 ,780 ,779 - 777 ,772 - 770 ,765 ,737 ,732 ,724 ,705 
 במלואן(חלקות לשעבר 49, 147, 387); גוש 6456, חלקות
-330 ,320 ,282 ,256 ,201 ,192 ,86-84 ,69 ,39 ,38 ,29 ,28 
,397 ,378 ,376 ,371 ,362 ,355 ,354 ,352 ,349 ,348 ,332 
 449, 450, 464-454, 484-482, 487 (חלקות לשעבר 117,

.(407 ,292 
 עיקרי הוראות התכנית: א) התליית הוראות סעיף 17
 בתכנית מיתאר מקומית הר/במ/600 בכל האמור
 לחלקות המכונות: ב) החלת זכויות והוראות בניה של
 תבניות בנין עיר תקפות המפורטות להלן, ביחס
 לתוספות בניה בחלקות המכונות: הר/1/88ו, הר/88/
 11/א, הר/6/88, הר/4/198, הר/98ו/2, הר/98ו/2/ב,
 הר/4/88/א, הר/160/ת/3/א, הר/160/ת/4, הר/1002: ג)
 קביעת הוראות איכות הסביבה לשימושים עסקיים
 בבנינים הקיימים על החלקות המכונות: ד) קביעת
 הוראות בדבר שיפוץ וביצוע שינויים במבנים הקיימים

 על החלקות המכונות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.5.2003 ובילקוט הפרסומים 5194, התשס״ג, עמי

.2775 

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 9788444 -08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים, רח׳ בני ברית 7, הוד השרון 45105, טלי 09-7759666,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר
מית 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, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ עח/85ו״, שינוי לתכניות עח/200, עח/5/19

 ומשמ/13ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אמץ - גוש 7966,
 חלקות 17-13, 23, 25, 35, 37 במלואן, ח״ח 18, 20, 43, 45, 48,
 49; גוש 7972, ח״ח 5, 14-10, 24, 25. 34; גוש 7973, ח״ח 13,
 14, 43, 44, 61, 67, 70, 74 - 78, 80, 86, 90, 91, 97, 102; גוש

 7989, ח״ח 1.
 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת כביש עוקף למושב
 אמץ בקטע מדרך מם׳ 5803 על ידי: א) שינוי ייעוד: מאזור
 חקלאי - לדרך מוצעת, לתעלה ניקוז ולשטח ולשטח ציבורי
 פתוח, מדרך קיימת לשטח ציבורי פתוח ולאזור חקלאי,
 מתעלת ניקוז לדרך מוצעת ולאזור ציבורי פתוח: ב) קביעת
 קווי בנין לדרך בתוואי המוצע: ג) התוויית דרבים חדשות,
 הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות: ד) קביעת
 הוראות בדבר הסדרת תעלת ניקוז ונחל אמץ, הקמת גשרים,
 מעבירי מים, גדרות, קירות תומכים, גינון וכן לביצוע
 עבודות הדרושות להסדר צמתים והםתעפויות, עבודות
 חפירה, מילוי והריסה הכלולים בסלילת הכביש: ה) איחוד
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 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה, טבור

 הארץ, טבריה, טל׳ 04-6739526.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון
ת י מ ו ק ד מ 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 מם׳ ג/12839״, שינוי לתכניות מש״צ 73 וג/7961.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בית קשת - גוש
 17043, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטח ״המחנה־ של
 קיבוץ בית קשת: ב) ייעודי קרקע לשכונה קהילתית בת 151
 יח־ד: ג) תכנון שטח מבני המשק: ד) תכנון וייעוד שטח
 למרכז אזרחי, לתעשיה ולתעסוקה: ה) תכנון מערכת

 הדרכים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 0.2002ו.8 ובילקוט הפרסומים 24ו5, התשם־ג, עמי 382.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
ת ט ר ו פ ת מ י נ ת תב 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 המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים מופקדת ״תכנית מפורטת מס־ ג/

 11576״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלונים - גוש
 12312, ח״ח 31, 33, 36.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת שטחי החניה למרכז
 מסחרי ושינוי ייעוד של שטח חקלאי לחניה וגינון.

 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 התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 1ו75ו. העתק ההתנגדות יומצא

 הצ/במ/193/1/5 ומגרש לב 635 בהתאם לתכנית הצ/במ/5/
-302/1 

 עיקרי הוראות התכנית: עדכוני תחום בין תבניות הצ/
 במ/5/ו/302 והצ/במ/5/ו/93ו על ידי: א) איתור וחלוקה של
 מגרשים, ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל
 ייעוד קרקע: ב) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או
 עיצוב אדריכליים: ג) הגדלת מספר יחידות הדיור מ־4 ל־5,
 ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות ושירות,
 ובלבד שמוסדות הציבור והתשתיות, הכלולים בתכנית,
 נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלת מספר היחידות:
 ד) קביעת קווי בנין בהתאם לתשריט ולמגרש 2011 -
 1 נר לשטח עיקרי, 0 מ׳ לשטחי שירות, לחדר מדרגות

 ולקומה אי.

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

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

 פתותים לקהל.

 י־ז באלול התשס־ג (14 בספטמבר 2003)

 שוקי אמדני
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי טבריה

ת מי 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 התכנון
 והבניה, התשכ*ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 ג/15157־, שינוי לתכניות ג/2855, ג/162 וג/1220.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: טבריה - גוש
 15013, חלקות 25-9, 28, 29, 34, 37, 40, 47 במלואן, ח״ח 3,
 ו3, 35, 36, 39, ו4, 42, 44: גוש 15026, ח־ח 2, 44, 104: גוש
 5032ו, חלקות ו, 2, 9, 50 במלואן, ח־ח 7, 104: גוש 15033,

 ח־ח 27.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת אזור מסחר, משרדים
 ומלונאות: ב) קביעת הוראות בניה: ג) קביעת התכליות
 המותרות לייעודי הקרקע: ד) מגרשים 503-501 אשר בחלק
 הצפוני של התבנית הם בהסכמת בעלים ואילו במגרש 504
 בחלק הדרומי של התכנית אין הסכמת בעלים: ה) כתנאי
 להוצאת היתרי בניה במגרש 504 תוגש תבנית מפורטת:
 התבנית תבלול טבלת איזון ופתרון ארכיטקטוני כולל

 בהתאם להוראות תכנית זו.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
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 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל.
רטת ו ת מפ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף לוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס־

 ג/1544ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הר מםרבינ£,
 שמורת הר מירון (נחל עמוד) - גוש 15898, ח״ח 1, 21, '25,

 30, 31, 36, 39- 42, 44, 50; גוש 15900, ח״ח 20, 0ג, 32.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לאתר
 הכניסה לנחל עמוד ולגישה אליו.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.2.2003 ובילקוט הפרסומים 5166, התשס־ג, עמ׳ 838ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה לנוף
 הגליל, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל־
 04-6508518, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מרום הגליל, מירון 13910, טל׳ 04-6919806, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ 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 מרום הגליל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ נ/13805״, שינוי לתכנית ג/12428.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דלתון - גוש
 14035, ח״ח 15; גוש 14270, ח״ח 2, 6.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד מגרשים שמדרום
 לדרך מס׳ 1 למגרש תעשיה אחד (מגרש 1000) תוך ביטול
 דרך שהופכת להיות לפנימית ורצועות שטחים ציבוריים.
 איחוד מגרשים אלה הוא לצורך הקמת פארק תעשיה
 בניהול חברת ״תפן יזמות בע״מ״; ב) איחוד וחלוקה מחדש
 של מגרשים 38-31 לשני מגרשים (3100, 3200), תוך ביטול

 רצועת שצ״פ וקצה סובה מאושרים.

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

 13910, טל׳ 04-6919806.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה
 18120, טל׳ 04-6520038.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

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 117 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ ג/0352ו״, שינוי לתכניות ג/9ו54 וג/811 וביטול

 לתכנית ג/2870.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות-תרשיחא
- גוש 18390, ח״ח 5, 14; גוש 18391, חלקות 5, 7, 8 במלואן,
 ח״ח 1, 3, 4, 11-9; גוש 8393ו, ח״ח 36; גוש 18407, ח״ח 2,

.19 ,14-12 ,10 

 עיקרי הוראות בתכנית: עדכון קטע מתכנית ג/5419 -
 איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים על פי סעיף 121 לחוק
 התכנון והבניה, והסדרת מערכת הדרכים ועדכון שימושי

 קרקע בשטח התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.6.2000 ובילקוט הפרסומים 4904, התש״ס, עמי 4311.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל־ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפחלי, רח׳ האורנים 1,
 מעלות-תרשיחא, טל׳ 04-9978030, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

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

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

 מקומית מס• ג/1380ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פםוטה - גוש
 19677, חלקה ו במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מקרקע
 חקלאית לשמורת טבע: ב) ייעוד השטח לשמורת טבע: ג)

 שמירה על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.8.2000 ובילקוט הפרסומים 4912, התש״ס, עמי 4523.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508518, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מעלה נפתלי, רח׳ האורנים 1, מעלות-תרשיחא, טל׳
 04-9978030, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 222 ילקוט הפרסומים 5234, י״א בחשון התשם־ד, 6.11.2003



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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 :/12510״, שינוי לתכנית ג/5329.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלמגור - גוש
 13630, ח״ח ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן אפשרות להקמח
 אנדרטת הנצחה, בחלק מגוש 13630 אשר ייעודו חקלאי,
 בשטח של כ־4.570 דונם: ב) שינוי ייעוד השטח לשצ״פ: ג)
 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע: ד) קביעח

 שלבים והנחיות לביצוע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.9.2002 ובילקוט הפרסומים 5117, התשס״ג, עמי 135.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה לנוף
 הגליל, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508518, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עמק הירדן, טל׳ 6757636 - 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י־ז באלול התשס״ג (14 בספטמבר 2003)

 יגאל שחר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי באר שבע

רטות ת מפו 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-1965, י בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה באר שבע מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 7/184/03/5״, שינוי לתכנית 03/5׳,

 184/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳

 רמות, רח׳ הר עצמון 27 - כתף באר שבע 6.
 עיקרי הוראות התכנית: הוספת שטח בניה על ידי

 הגדלת זכויות הבניה ושינויים בקו בנין.
 (2) ״תבנית מפורטת מסי 5/208/03/5״, שינוי לתכנית 03/5/

 208/ ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באד שבע, שב׳
 נווה זאב, רח׳ מאיר גרוסמן - גוש 38146, חלקה 11

 במלואה.
 עיקרי הוראות התבנית: שינויים בהנחיות ומגבלות
 בניה לצורך הגדלת שטח בניה במגרש מס׳ 2, הנמצא

 באזור מגורים גי.
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 מרחב תכנון מקומי משגב

ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ר הפקדת תכ 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 משגב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 ג/3276 ו״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אבטליון - גוש
 19347, ח״ח 36, 37: גוש 19348, ח״ח 8; גוש 19349, ח״ח 2:

 גוש 19355, ח״ח 39.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת התכליות המותרות
 לכל קרקע וייעוד: ב) קביעת הוראות בניה בכל אחת
 מהתכליות הכלולות בתבנית: ג) מתן הנחיות לפיתוח
 רחובות ושצ־פים, בתחום התכנית ומתן הנחיות לאופן
 שימור אזורי חורש טבעי שבתחום היישוב: ד) מתן הנחיות
 עיצוביות ואדריכליות לאופן הבניה במקום: ה) קביעת שלבי

 ביצוע התבנית.
 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 הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב, ד״נ משגב,

 טל׳ 04-9990102.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עמק הירדן
ת ט ר ו פ ת מ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי ועדת המשנה לנוף
 הגליל ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן
 מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/2158ו״, שינוי לתבנית ג/

.11812 
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: דגניה ב׳ - גוש

 15167, ח״ח 30: גוש 15168, ח״ח 80, 81, 83, 99, 04ו.
 עיקרי הוראות התכנית: פיתוח אזור תיירות, קיט ונופש
 על ידי: א) שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור קיט ונופש: ב)
 קביעת דרכי הגישה לשטח: ג) קביעת הוראות לבניה ופיתוח

 השטח: ד) קביעת הוראות לגבי התשתיות ופיתוחם.

 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 ועדת
 המשנה לנוף הגליל, יירך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עמק הירדן, טלי 04-6757636.

 ילקוט הפרסומים 5234, י״א בחשון התשס״ד, 6.11.2003



 מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי
מית ד 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 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית מלאכי מופקדת ־תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ 76/102/02/18־, שינוי לתכניות 55/101/02/18

 ו־52/102/02/18.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מלאכי, רח׳
 בר יהודה 8 - גוש 2411, ח״ח 37: גוש 2467, ח־ח 246,

.262 
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תבנונית
 להרתבת שטח מסחר על ידי שינויים בייעודי הקרקע, איחוד
 וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות, זכויות

 ומגבלות בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4,
 באר שבע 84100. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי, רח׳ ז׳בוטינםקי 1,

 קרית מלאכי 70900, טלי 08-8608704.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה
רטת ת מפו י נ ר תב 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 מסי

 14/138/03/8״, שינוי לתכנית 138/03/8.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערוגות - גוש
 2722, חלקה 19 במלואה: מגרש 75 בהתאם לתכנית 03/8/

.138 
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תבנונית
 להסדרת אזור מגורים ביישוב חקלאי והקמת אזור מגורים א׳
 בנחלה במושב ערוגות על ידי איחוד וחלוקת מגרשים
 בהסכמת הבעלים, שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות,

 זכויות ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 11.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5137, התשס־ג, ענד 749.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה באר טוביה, באר טוביה, טלי 08-8503404, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 י״ז באלול התשס־ג (14 בספטמבר 2003)

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

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים 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 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר
 שבע 84100. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רח׳ מנחם בגין 15, באר

 שבע, טלי 08-6463807.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

רטות ות 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 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קרית מלאכי מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מם׳ 70/102/02/18״, שינוי לתכניות 18/
 155/03, 2/155/03/18, 5/35/14, 2/102/03/18 ו־5/35/20.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מלאכי, שר
 בן גורמן, פינת רח׳ ז׳בוטינסקי - גוש 2407, חלקה 18
 במלואה, ח״ח 17: גוש 2474, חלקות 24, 25, 92 במלואן,

 ח־ח 12, 23.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנוניה להקמת
 אזור משולב מגורים מיוחד, מסחר ומשרדים על ידי
 שינויים .בייעודי קרקע, וקביעת הנחיות, מגבלות
 וזכויות בניה, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת

 הבעלים.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 71/102/02/18״, שינוי לתכניות
 2/155/03/18, 155/03/18 ות1־שצ/5/35/20.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מלאכי, שד׳
 בן גוריון פינח רח׳ ספרא - גוש 2474, חלקות 22, 30

 במלואן, ח־ח 18, 23, 36.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 אזור מגורים מיוחד ואזור מגורים ג׳ על ידי שינויים
 בייעודי קרקע, וקביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, 'בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי חכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר
 שבע 84100. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי, רח׳ זיבוטינסקי 1,

 קרית מלאכי 70900, טלי 8608704 - 08.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 224 ילקוט הפרסומים 5234, י״א בחשון התשם״ד, 6,11.2003



 .שם המבקש/ת
 תאריך

 מם׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה

 סבדיה אליה 04/03/2003 סבדיה סוניה ג׳קל
 ממלון גמילה 04/09/1969 מסלון אסתר

 וילדמואדוארד 15/03/2003 וילדמן-מאיר אימי
 פרייזלרברטה 12/07/1980 פרנקל שושנה
 25/03/2003 גוזונניק חייס

 21/04/2003 בנדיק תנה
 14/06/2003 הפסמונחום

 31/05/2003 גלבלום מאיר
 18/06/1997 גלבלוס מאיר

 14/05/2002 ביטח שרה
 05/05/2003 בלום נגה

 26/09/1993 מוסה שושנה
 02/05/2002 קונה ורדה
 26/09/1988 קונה ורדה

 19/08/1988 בן זקן מרצדס
 15/05/2003 שדר!(לוי) רמי
 15/01/2003 אריה אברהם

 ברזובסקי אברהם 15/07/2003 ברזובסקי צבי מח
 ווקניוליאון 09/05/1992 ואקניו יוסף

 04/07/2003 גולדנברג שמחה נ
 22/05/1999 גולדנברג שמחה ב

 20/07/2003 מיארה לאה
 02/04/2003 יותמ מני

 15/02/2003 בוסקילה רויסל
 21/12/2002 מסלוץ יהודית

 7/05/2003 ו עבדה רם
 22/03/2003 בנסל רבקה

 אליהו יעקב יצח? 23/01/1994 אלבלס זנסיל
 קויפמןבתיה 18/05/2003 קויפמו כהו אילנו

 צוק אינם ניצה 02/06/2003 צוק שרי
 גבאי מזל 17/06/2003 גני שרונה

 נרינסקי שנשנה 18/07/1995 שמסיאן רחל
 איברהימוב בחמל 13/03/1996 איברגימוב י1סף

 למפל דבורה 01/06/2003 למפל שניאור
 יוסף יפה 12/06/2003 ארז תנה

 בידלובסקי-קסיר 13/08/2000 בידלובסקי מומס
 גורן יוסף 29/07/1988 שמרגד בתיה
 חזום דמרה 2002/ו27/0 תזוס אליהו

 כהן מזלה 06/01/1992 כהן גד
 דריפוס רות 14/01/2003 דרייפוס אנשל

 חצבאני יוסף 01/07/2003 חצבאני סוזן
 רברח פנחס 08/06/2003 רנרח איסה

 כהן יצחק 16/04/2003 כהו מריס
 קטריבס רוז 25/05/2003 קטריבס מזל מיזי

 גוזובניק משה
 מוצניק פיגה
 הפטמן גיזלה
 גלבלום הניה
 גלבלוס זאב

 ביטון דוד
 בלום מנחם
 מוסה מאיר

 שרירא רבקה
 שרירא הלל

 בן זקן שמעון
 לוי עובדיה
 אריה ימה

 גולדנברג אורה
 גולדנברג צודל

 מיארה מרדכי
 יותס ויקסור
 עראקי רחל

 טל יצחק
 עבדה נעימה

 בואנו שמואל

 ירושות
1/50512 
1/50513 
1/50514 
1/50515 
1/50518 
1/50519 
1/50520 
1/50521 
1/5052? 
1/50526 
1/50528 
1/50529 
1/50533 
1/50535 
1/50537 
1/50540 
2/50467 
1/50705 
1/50707 
1/50712 
1/50713 
1/50714 
1/50717 
1/50719 
1/50720 
1/50723, 
1/50724 
1/50726 
1/50727 
1/50729 
1/50730 
1/50733 
1/50734 
1/50735 
1/50737 
1/50739 
1/50741 
1/50742 
1/50746 
1/50747 
1/50753 
1/50757 
1/50758 
1/50760 

 הודעות לפי חוק חידושה, התשב״ה-965 ו
אה או ו ו קיום צו שה, צ ו ר ו י צ ת ל ל בקשו 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-965ו, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
 לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה, לצו

 קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.
 כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
 לרשם לעניני ירושה שאליו הוגשה הבקשה, בתוך ארבעה

 עשר ימים מיום פרסום זה.
 הרשם לעניני יחשה בירושלים, דדו׳ יפי 216, ירזשלים

 שם המבקש/ת
 תארך

 שם הטנודו/ה הפטירה
 טסי
 תיק

 חכם צבי
 קושניר ג׳ואנה

 גנאוד שלמה
י י ׳  ברמן ג

 ריבנאי יפה
 אפוסקר עדנה
 צדוק יהודית
 זעתר אירית
 פדידה ניסים

 קמחי לאה
 סטיוארמ הלו
 סיגל מרסלה

 חברת מעונות הורים
 מזרחי נלי

 קמין שלו רוני
 הורוביץ שרה רובי

 ישועה יעקב
 מאיר קלאודיה

 חכם מזרחי מריס 14/07/2003
 גרהם ליא1 08/11/2002
 גנאור זוזפינה הג 07/07/2003
 ברמןעוגניה 11/06/2003
19/05/2003 
14/07/2003 
06/06/1988 
08/08/2002 
14/08/2002 

 ריבנאי בנימיו
 אפוטקראסר

 סלח מתת
 אבוטבול רחל

 אזולאי אנט

 קמחי ישראל 02/06/2003
 סטיוארט סטיוארנ 21/07/2003
30/06/2003 
02/07/2003 
09/07/2003 
16/04/2003 
17/06/2003 
06/02/2003 

 סגל מאיר
 צונזק גרדה
 גואסה י1סף

 קמין רוזלינדה
 קולין אלסה

 ישועה זכריה
 הלמומ וילהלם ג!08/03/1994

 ירושות
1/7783 
1/7784 
1/7786 
1/7788 
1/7789 
1/7791 
1/7818 
1/7821 
1/7823 

 צוואות
1/7785 
1/7787 
1/7790 
1/7792 
1/7816 
1/7817 
1/7819 
1/7820 
1/7822 

 בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

 הרשם לעניני יחשה בתל אביב, רח׳ השלושה 2, יד אליהו

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 ברגר דוד 20/07/2001 ברגר תזה
 פרלמןרוברמ 26/10/1997 פרלמו הרברט

 גבאי ויולט 19/04/2003 גבאי יהודה אסלן
 דהן יחזקאל 13/02/2002 דהן עליזה

 טייב יהושע 14/06/2002 טייב מלכה
 שחם בלה 06/03/2002 שחם כפיר חני

 ירושות
1/50498 
1 /50499 
1/50500 
1/50509 
1/50510 
1/50511 
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 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 תאריך
 מסי תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 26/11/1991 גבעולי בתיה
 08/06/2003 גולדברג יוסף ריי

 1999/ 13/01 דורפסו חיים
 11/02/2003 שניידמ! חייס

 גבעולי שלמה
 גולדברג יצחק
 דורפמו ליפה
 שנייזמו מריס

 קופילוביץ סטנלי 20/11/2001 קופלוביץ גרייס
 ויספלד גורגיטה 04/06/2003 ו-יספלד ישראל

 אורנשמיין צבי הו 09/05/2003 אורנשסייו דורה
 שיינטוךחנה 17/06/2003 שיינטוך אליעזר

 אברהמי יוסף 11/07/1996 שפירא רענן
 סלנקיודינה 01/04/2003 אלמרת אירית

 אלטמו מריס 26/04/2003 מילמן אילנה
 אלטמו גדעון 14/11/1997 מילמו אילנה

 טאינסקי טובה 08/09/2002 אינם ריקר מריה
 לויפרמן ישראל 17/06/2003 מרגלית זוהר

 30/05/2003 קדם גדעון
 30/05/2003 לרנר ליאת

 24/06/2002 אונגר אלכםנדרה
 24/03/1988 לרנר ליאת

 17/12/2001 כפתורי מלי
 24/06/2003 גורן גיל

 02/06/2003 צדוק תמר
 01/05/2003 שלמה שלום

 24/08/2001 הוגהם ברנרז צ׳רל
 מויססקו יצחק וי 17/06/2003 מוססקו משה

 אקרמן נפתלי 05/07/2003 אקרמו בלומה
 24/06/2003 קרטס רוני

 06/01/2003 שישא רענן
 06/02/2001 מתבלט צילה

 25/06/2003 ויסמן חנה
 02/02/2003 לוי פרוק

 קוגמן דוד
 גפני סימה

 אונגר מקסמלי
 גפני צבי

 כפתורי דוד
 גורן נירה
 גולו יורמ

 שלמה ציון
 הוגהס שרה

 דויטט אדית
 שישא מרטה
 מונבלט אשר

 ויסמן יוסף
 לוי אליהו

 פוססורסקי הניח 01/06/2003 בן יעקב אהובה
 וויניה ניקו 20/04/2000 המאירי דנה

 סגל פנינה 12/01/1999 סגל משה
 סגל בו ציון 06/07/2003 סגל משה

 שפרלינג בילה 03/05/2003 שפרלינג יואל
 שרץ חוה 04/07/2003 שרץ אברהם

 אדרי דוד 31/03/2003 אדרי אבי
 אזביצקי יצחק 01/11/2002 איזיבצקי רחל

 פלדמן הייתן 19/04/1975 פלדמן אלן
 מיוחס לבנה 24/05/2003 מיוחס רחמים רמי

 דבש עמיליה 11/12/2000 דבש עמוס
 בר אוריון יהודית 22/06/2003 בר אוריון יהודית

 מושלווין שמואל 29/09/1996 קפלו בלומה אסתר
 שניר אפרים 17/07/2003 שניר גאולה

 ילקוט הפרסומים 5234, י״א בחשון התשס״ד, 6.11.2003

 צוואות
 קוגן רוזה 22/07/2003 קוגן מוריץ 1/50523

 ישראל ראובן 03/12/2002 כהן תפצי 1/50524

 בכר יום טוב 15/04/2003 בכר שמחה 1/50525

 מעודה משה 27/06/2003 מעודה שושנה 1/50527

 מזרתי רתמים 05/07/2003 עסיס לבנה 1/50530

 עמר אסתר 01/02/1996 דלמדגוס נחמה 1/50532

 זיידה תנה 14/06/2003 ריבלין צפורה 1/50534

 עופר תגי 10/07/1980 עופר יפית 1/50536

 גרוצה משה 11/10/1987 הדר רות 1/50538

 גרוצה אלזה 09/05/2003 הדר רות 1/50539

 גוטפריד יפה 30/05/2001 גוטפריד צילה 1/50541

 אלישיוף רבקה 02/10/2002 אלישיב שרה 1/50542
 כץ שירה 06/05/2003 כץ שלמה 2/41652
 ווהבה מתוק 12/09/2002 יוסף דורון 1/50701
 שטרנגרץ זאב 08/06/2003 שטרנגרץ אטה 1/50702
 גולדנברג אסתר 25/01/2000 גולדנברג חיים 1/50703
 קרסו לאה 05/02/2003 קרסו יעקב 1/50704
 כהנא אלישיב 15/05/2003 כהנא פז יגאל 1/50706
 ימפל טליה רחל 29/03/2002 ימפל יוסף 1/50708
 לולויאן באשי 02/10/2001 שייגני חתדני טובה 1/50709
 ניר נסים 06/02/1991 ניר רוחמה 1/50710
 שליט אסתר 07/12/2002 מוסקונה עדינה' 1/50711
 רתמים גורציה 04/02/2003 אזרוב לאה 1/50715
 לוי שלמה 01/07/2003 רוממה לוי יעל 1/50716
 ברורמן גריש ברו 15/07/1977 ליבנסון פולינה 1/50718
 נאמן ריטה 25/06/2003 נאמן דניאל 1/50721
 מנדל דבורה 08/01/1986 מנדלי פרד 1/50722
 מנדל משה 26/01/2002 מנדלי פרד 1/50725
 שלייפר יצחק 20/10/1982 גור איריס 1/50728
 צביבן־ ורה 01/07/2003 פבלנד דיאוה 1/50731
 אוברקוביץ יורם 11/07/2003 אוברקוביץ יניב 1/50732
 מרינוב פניה 27/02/2003 מרינוב אדיר 1/50736
 איליאגויב אנטל 20/07/2003 איליאגויב תיים 1/50738
1/50740 
1/50743 
1/50744 
1/50745 
1/50748 
1/50749 
1/50750 
1/50751 
1/50752 
1/50755 

 1/50743 סולוביציק שאול 27/09/1992 ספאן גניה
1/50744 
1/50745 
1/50748 
1/50749 
1/50750 
1/50751 
1/50752 
1/50755 

 סולוביציק לובה 18/05/2003 ספאו גניה

1/50743 
1/50744 
1/50745 
1/50748 
1/50749 
1/50750 
1/50751 
1/50752 
1/50755 

 אירני יעקב 13/04/2003 אירני נילי(לילי

1/50743 
1/50744 
1/50745 
1/50748 
1/50749 
1/50750 
1/50751 
1/50752 
1/50755 

 שילוני עמיאל 16/06/2003 שילוני דליה

1/50743 
1/50744 
1/50745 
1/50748 
1/50749 
1/50750 
1/50751 
1/50752 
1/50755 

 טמפלהוף יונס 09/02/2003 טמפלהוף אנה

1/50743 
1/50744 
1/50745 
1/50748 
1/50749 
1/50750 
1/50751 
1/50752 
1/50755 

 יקל עדנה 17/09/1998 יקל דוד

1/50743 
1/50744 
1/50745 
1/50748 
1/50749 
1/50750 
1/50751 
1/50752 
1/50755 

 רובל רחל 03/08/1994 פורת ורדה

1/50743 
1/50744 
1/50745 
1/50748 
1/50749 
1/50750 
1/50751 
1/50752 
1/50755 

 סאזמו טוני 21/05/2003 סגמוו צבי

1/50743 
1/50744 
1/50745 
1/50748 
1/50749 
1/50750 
1/50751 
1/50752 
 שימול רתל 18/11/2000 שימול משה 1/50755
 גוג׳ שמעון 22/04/1995 לב-רתברדה) זהבה 1/50756

 ירושות
1/50762 
1/50763 
1/50764 
1/50770 
1/50771 
1/50773 
1/50775 
1/50779 
1/50782 
1/50783 
1/50785 
1/50787 
1/50791 
1/50792 
1/50793 
1/50794 
1/50799 
1/50801 
1/50803 
1/50804 
1/50805 
1/50809 
1/50810 
1/50811 
1/50812 
1/50815 
1/50816 
1/50817 
1/50818 
1/50820 
1/50821 
1/50824 
1/50825 

 צוואות
1/50501 
1/50502 
1/50503 
1/50504 
1/50505 
1/50506 
1/50507 
1/50508 
1/50516 
1/50517 
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׳ פל־ים 5 יא׳ קרית ד  הרשם לענחני ירושה בחיפה, ש
 הממשלה, חיפה

 הרשם לעניני ירושה בתל אביב, דוד השלושה 2, יד אליהו
 (המשך)

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המודז/ה הפטידה
 מס־
 תיק

 ברל ישראל 23/06/2003 ליינונד אסתר
 קיסאי חנינה 10/05/2001 קיסאי-נהן יונה

 ברקוביץ דולי 30/01/2003 שיצ׳יק מרק
 ברקוביץ עמנואל 11/10/2000 שיצ־יק מרק

 לוסף אננה
 הרשקו מריס

 סבריו גריגורי
 היינל חדיגה
 סטרוגו יצחק

 24/04/2003 שיצ־יק מרק
 28/05/2003 אגמי לאה

 10/09/2002 סבריו טסיאנה
 12/01/2001 גנאים עליא

 09/06/2003 סטרוגו כרמלה
 ארטיומנקו סרגיי 21/02/2003 ארטיומנקו סבטלנ

 בנימיני טובה 06/06/2003 בנימיני יוסף
 הררי סעודה 08/02/1982 ההרי מורדי

 רוו ירון קלמו 18/04/2001 רון אידה
 בותארוןרפאל 01/10/1974 בוהארון נפתלי
 בוהארון כלימה 22/11/1987 בוהארון נפתלי
 ב1האר1ן משה 09/06/2003 בוהארון נפתלי

 04/05/2003 הבר ברוניסלבה
 02/05/2003 חזקיה אורי

 30/03/1993 ולבטקר הלל
 25/03/2003 שרצר הרי

 29/05/2003 גולד עמליה
 מיכאילוב דמיטר 27/01/2003 מיכאילוב יקטרינו

 פיטרוב סמיון 07/07/2003 פיטרוב מיכאל
 19/07/2002 קדור סלים

 06/03/1992 כהן חנה
 03/07/2003 בן גי רפאל
 14/03/2003 ספיר רעיה

 13/03/2003 אוחנה רבקה
 24/06/2003 אורני גולדבר דינה

 14/02/1982 סיגל ליזה
 15/06/2001 סיגל ליזה

 08/07/2003 גירבאו ג׳מיל דיב

 הבר מריאן
 חזקיה משה

 ולבטקר פנינה
 שרצר שרה

 גולד זיו

 קדור סלמאן
 כהן רונית

 בו ג׳י ראובן
 ספיר אברהם
 אוחנה משה
 אורני תנניה

 סרברניק יהודה
 סרברניק סוסיה

 ג׳רבאו חדרה

 צ׳וקרדורה 01/06/2001 דאליברד רינה
 ברבי אליהו יעקב2/07/2003ו ברבי זולימ

 אטין איטה 04/06/2003 ברנד מיכאל
 קאופמן רחל 30/05/2003 קאופמו סרחיו

 קרו רבקה 08/06/2003 מיכאלי חוה

 ירושות
2/18097 
1/18296 
1/18297 
1/18298 
1/18299 
1/18300 
1/18302 
1/18307 
1/18308 
1/18311 
1/18313 
1/18314 
1/18368 
1/18371 
1/18372 
1/18374 
1/18375 
1/18376 
1/18379 
1/18380 
1/18381 
1/18383 
1/18384 
1/18387 
1/18389 
1/18391 
1/18395 
1/18396 
1/18400 
1/18403 
1/18404 
1/18405 

ת או ו ו  צ
2/13734 
1/18295 
1/18301 
1/18303 
1/18304 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס־
 תיק

 פקלר םימוניקה
 לבה ירחמיאל

 בינשסוק אברהם
 ויינטראוב הר צילה

 אנקורי איל
 מונדשיין אילה

 בך נוי זהבית
 דלמדגוס נחמה

 ספינר אידה
 קמינצקי יורם

 וולינסקי עדינה
 סדן רות

 משה רחל
 קסרי בתיה

 פילוסוף חוה
 רוביו נאוה

 זבירין מלכה
 יעקב משה

 ניסני מאור גליה
 אליאס רחמים

 עצמון אסתר
 סקרש עמוס
 פישר טובה
 קצב עודד

 עטר יהודה
 זיגלר ליסה
 מזרחי מיכל

 סבירסקי יצחק
 שפינדלר ברנרד
 גינזבורג אירינה

 שקרון פרץ
 גחזאןצבי
 גחזאו צבי

 יוספסון לואיס 13/07/2003
 לבה משה 21/06/2003
 בינשטוק פאולה .05/04/2003
 ויינטראוב סלומון 21/05/2063
 אנקורי חניתה 04/07/2003
 ליברמן ראובו 06/07/2003
 בר נוי משה 08/07/2003
 עמר אברהם 09/02/2003
 ספינר פייביל 02/08/1994
 קמיניצקי נורית 03/07/2003
 וולינסקי חנה 22/02/2003
 סדן יצחק 25/05/2000
 משה ראובן 11/02/2003
 ימיני שרה '01/04/2002
 פילוסוף בצלאל 10/05/1999
 רוביו יעקב 03/06/2003
 בוקשפן שרה דבח28/11/2000
 ארגו יעקב 25/06/2003
 מילבאורמינה 18/03/2001
 אליאס יחזקאל 05/12/1990
 עצמון נסים חי 08/01/2002
 סקרש בוריש 30/05/2001
 פישר אברהם 13/10/2002
 קצב ראובן 09/07/2003
 עטר אברהם 26/01/2002
 זיגלר זיק 14/07/2000
 בורר מיה 21/07/2003
 סוירסקי אביגדור 08/07/2002
 שפינדלר קלרה 2002/ 27/11
 גינזבורג אמיל 29/06/2003
 שקרון שמחה 16/06/2003
 גחזאוזהרה 18/03/2002
 גחזאו סלס 05/02/1990

 24/01/2003 פדידה מיכאל

ילביגר, רשס  יוסף ז

אות ו צו ת ו שו רו  י
 1/50754 פדידה מיכל
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 מס׳ תאויך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המכקש/ת

 ירושות
 1/7281 פישמן פיליפ 08/06/2003 ליסנובצקי חנה

 1/7282 ביטון מרדכי 28/04/2002 וותד אמירה
 1/7283 אסרף שרה 20/03/1978 אסרף מיכאל

 1/7284 אוסטרובסקי מרם 01/11/2001 אוסטרובסקי סרחיו
 1/7285 טל עופרה 12/04/2003 טלאלקנה

 1/7286 פרגון יעקב 15/06/2003 פרג׳ון נג׳ימה
 1/7287 ברכה חםוסה 29/09/1997 ברכה מאיר

 1/7288 בבילה רוזה 02/08/1999 בבילה אברהם
 1/7289 מלאר איזיה 30/03/2003 מלאר רחליה

 צוואות
 1/7254 > קנדלטובה 08/07/2003 פרפרקוביץ אננה

 1/7275 זגדון שרינה 08/02/2000 חורי יצחק
 1/7277 חוכין רעיסה 27/01/1997 חוכיו זוניה ב! אברהם

 1/7278 אביחזיז נסים 08/06/2003 רפאלי שושנה
 1/7290 מרגוליו מריה 02/06/1995 מרגוליו אפרים

 1/7291 לוי משה 04/01/1995 לוי רחם
 1/7292 לוי מסעודה 06/01/1995 לוי רהט

 1/7273 אוחיון עישה 19/04/2003 שדה מרגריט
 1/7274 חורי ורדה 07/12/1998 חורי יצחק

 שושנה אנקור-טניד. רטם
 הרשם לעניני ירושה בנצרת, רה׳ המלאכה ג, נערת

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 קופלמןברכה 22/05/2000 זאבי דינה
 חיורי גורגיית 09/05/2002 חיורי אניס

 קלמר רינה 18/06/1950 אמנון קלע דן
 איצקוביץ ארנולד 28/07/2002 איצקוביץ רוזה
 עואודה מובארכ 23/09/1992 עואודה מדיין

 קרוליו ננסי
 סטרוגץ׳ זוס
 עובדיה סימי

 כהו מאיר
 ויסיק הרולד

 12/12/2002 כץ חיים אהרו!
 23/03/2002 סטרוגנץ׳ אמיליה

 07/06/2003 אלמוזנינו מרי
 05/04/2003 כהן רוזה

 13/03/2003 פלקס ליאורה
 קפוסטה ליודמילו6/03/2003ו גרומבר אירינה

 עאבד עלי 08/08/2002 עאבד לינה
 אבו נופל אבראהי 08/08/1998 אבו נופל ח׳ליל

, דשם ז  לבנה בד עו

 ירושות
2/4677 
1/4935 
1/4951 
1/4952 
1/4955 

 צוואות
1/4904 
1/4930 
1/4931 
1/4932 
1/4933 
1/4934 
1/4953 
1/4954 

ד פל־ים 15א׳ קמת  הרשם לעניני ירושה בחיפה, ש
 הממשלה, חיפה

 (הנושך)

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

 16/06/2003 זיסר יצחק
 08/05/2003 דירולניקוב אלנה

 20/08/2001 כץ ראובן
 05/04/2003 טלסש גדעו!
 22/07/2003 שטיין הויס

 02/07/2003 רומנוב אלכסנדר
 23/03/2003 לוינוב אסיה

 09/01/2003 בטחה ישראל לב״י
 25/05/2003 פאוקר ג׳ודי יהוד
 28/05/2002 גלוסקינוס אסתר
 27/03/2003 גלוסקינוס אסתר

 21/12/2002 שומרי יחיא
 23/07/2003 בו יצחק דרורה

 17/07/2003 יואב יוסף
 26/03/2000 שויידר בורים דב

 10/04/2003 פוקרא סאלח
 10/07/2001 כהו אליהו
 03/07/1990 אלקה יפה

 29/05/2003 אדרי מיכאל
 05/04/1999 כהן מאיר
 27/12/2002 דמון אודה
 20/02/2003 רמוןאורה

 15/06/2003 סרצ־וק רחל
 27/06/2003 סניור זהבה

 14/04/2003 הרבגין שמואל
 22/04/2003 הירשהורן גבריאלה

 07/04/1998 גיודיס חנה

, רשם ז ו ר ע  לבנה ב

 הרשם לענעי ירושה בבאר שבע, רוו׳ התקוה 4, באר שבע

 צוואות
 1/18305 זיסר רוזה
 1/18306 זרביץ דוד

 1/18309 •מישורי סמללה
 1/18310 טלטש הוגו
 1/18315 שטיין ג׳רס

 1/18316 רומנוב אלכסנדר
 1/18317 גולוד מריה
 1/18318 זיתמי יעקב

 3/17767 פאוקר אמיל
 1/18369 הרבורגר מקס
 1/18370 הרבורגר רות

 1/18373 שומרי חסו
 1/18377 גולן רפאל

 1/18378 יואב לאה לולה
 1/18382 שניידר יקמרינה

 1/18385 פוקרא מחמוד
 1/18386 כהן מזל

 1/18388 שיים חנה
 1/18390 אדרי רפאל
 1/18392 כהן סלימה

 1/18393 ליפינסקי יצחק
 1/18394 ליפינסקי בתיה

 1/18397 סרצוק יוסף
 1/18398 רביבו תמו

 1/18399 הרבג׳יו הויה
 1/18401 הירשהורן יוסף

 1/18402 ג׳וזיס יוסף !

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 ירושות
 1/7250 אנגלאלפרד 01/04/2003 אנגל יוסי

 1/7251 שניידרזינובי 19/07/2003 שניידר מיכאל
 1/7252 בוהדאנא משה 04/10/2002 דומר עליזה
 1/7253 בוהדאנא זרי 16/02/2003 דומר עליזה

 1/7276 פיינשטייו ישראל 02/12/2001 סנדרצקי ויקטוריו
 1/7279 בורוש אלגא 28/06/1994 בורוש אלי

 1/7280 שאללאשוילי דני! 2/07/2003 ו שאללאשוילי ליזו
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 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 788/03

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-ג98ו,

 ובענין פירוק חברת סיבל כנות בע״מ,

 והמבקש: GAN Incendie Accidebts, ע־י ב״כ עו״ד
 יעקב אבימור, מרת׳ רמב״ן 23, ת־ר 7676, ירושלים 076ו9.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין בשעה 9.30 ביום 11.1.2004.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.30

 ביום 4.1.2004.

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

 יעקב אבימור, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 789/03

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמיג-1983,

 ובענין פירוק חברת סיבל באר שבע בע״מ,
 והמבקש: GAN Incendie Accidebts, ע־י ב־כ עו־ד

 יעקב אבימור, מרח׳ רמב״ן 23, ת״ד 7676, ירושלים 91076.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 13.7.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 ברין בשעה 9.30 ביום 11.1.2004.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 9.30

 ביום 4.1.2004.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 יעקב אבימור, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק אזרחי 790/03

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת סיבל נתניה בע״מ,

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 786/03

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת סיבל ישראל לאחזקות (1994)
 בע־מ,

 והמבקש: GAN Incendie Accidebts, ע־י ב־כ עו־ד
 יעקב אבימור, מרח׳ רמבץ 23, ת״ד 7676, ירושלים 076 ו9.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין בשעה 9.30 ביום 11.1.2004.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.30

 ביום 4.1.2004.

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

 יעקב אבימור, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 787/03

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת סיבל ישראל להשקעות (1992)
 בע־מ,

 והמבקש: GAN Incendie Accidebts, ע״י ב״ב עו״ד
 יעקב אבימור, מרח׳ רמב״ן 23, ת־ד 7676, ירושלים 91076.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.7.2003ו הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין בשעה 9.30 ביום 11.1.2004.

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

 שלו, לאתר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.30

 ביום 4.1.2004.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 יעקב אבימור, עו״ר

 בא כוח המבקש
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 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 6.7.2003ו הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 3.12.2005 בשעה 8.50.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

.25.11.2005 

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

 ארז וייס, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1895/03

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

 ובענין פירוק תברת אשחר ביצוע ותשתיות בע״מ, ח״פ
,51-219696-5 

 והמבקשים: נתן דליה, חנה אוחנה, אמנון מנצור,
 אריאל שובינסקי, אילן שפירא, ישי כתפי ושרון גולדברג,
 ע״י ב־כ עו״ד ש׳ לוי ו/או י׳ לוי ו/או א׳ לוי ו/או ו׳ מנםור
 ו/או גיא לוי ו/או ר׳ לוי, מרח׳ ז׳בוטינסקי 155, בית נח, רמת

 גן 52575, טל׳ 7528182 -03, פקס 03-7528185.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.8.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 4.12.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 6.00 ו ביום 27.11.2003.

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

 גיא לוי, עו־ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1899/03

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

 ובענין פירוק חברת מקסיסופט בתי תובנה בע״מ,

 והמבקש: עמי שמיר, ע״י ב״כ עו״ד מאיר גולן, מרח׳
 הרצל 25, נתניה 42390.

 והמבקש: GAN Incendie Accidebts, ע־י ב״כ עד׳ד
 יעקב אבימור, מרח׳ רמב״ן 23, ת־ד 7676, ירושלים 91076.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין בשעה 9.30 ביום 1.1.2004 ו.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.30

 ביום 4.1.2004.

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

 יעקב אבימור, עו״ד
 בא בוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1556/03

 בענין פקודת החברוח [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת אודי שרותי דלק בע״מ, ח״פ
 8- 51-266974, מרח׳ נחום גולדמן 9, תל אביב,

 והמבקשת: סונול דן בע־מ, ח״פ 51-175697-5, ע״י ב״כ
 עו־ד יוסי סלוביק, מבית םילבר, רח׳ אבא הלל סילבר 7, רמת

 גן 52522, טל׳ 05-6124147, פקס 05-7514557.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 29.5.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 13.1.2004 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

.8.1.2004 

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

 יוסי םלוביק, עו־ד
 בא כוח י המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1812/03
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשנדג-983ו,

 ובענין פירוק חברת כרונוס אינטראקטיב ישראל 1994
 בע״מ, ח״פ 51-196433-0,

 והמבקשים: דוד קנטי ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד ארז וייס,
 מרח׳ היצירה 3, בית ש.א.פ, רמת גן.
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 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.9.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב למרק את החכרה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 2.2003 ו.22 בשעה 8.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאתר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלתה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר מיום

.7.12.2003 

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

 אברהם קוס, עו״ד
 בא כות המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2107/03

 בענין פקודת החברות ננוסח חדש], התשמ־ג-1983,
 ובענין פירוק חברת מרצפות רחובות - אחזקות יצור
 ושווק בע־מ, ח״פ 51-046917-4, מרח׳ משה יתום 28, ת־ד

 1127, רחובות 76111,

 והמבקשת: מרצפת - קואופרטיב לחמרי בנין ברחובות
 בע״מ (בפירוק), ע־י ביכ עו־ד שלמה ז׳ ורטהיים, המפרק,
 מרח׳ נחלת בנימין 75, תל אביב 61014, טל׳ 03-5609455, פקס

.03-5609450 

 נמטרת בזה הודעה, כי ביום 14.10.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי •בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו• תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.1.2004 ו בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 1.2004.ו.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 שלמה ז׳ ורטהיים, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
 תיק אזרחי 9207/03

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983,
 ובענין פירוק העמותה לקידום החינוך עזתה נתיבות,

 ע־ר 58-018146-9,

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.8.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 27.11.2003 בשעה 8.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתננד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאתר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ־ל לא יאותר משעה 12.00

 ביום 26.11.2003.

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

 מאיר גולן, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1910/03

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

 ובענין פירוק חברת טל-רן השקעות בע״מ, ת״פ
 ו-9409דו-ו5,

 והמבקשים: נציגות הבית שאינו רשום כבית משותף
 הידוע בשם קניון מגדל העיר והתברה לניהול ועד מגדלי

 העיר בע־מ, ח־פ 51-269684-0.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.8.2005 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 2.2005 ו.8 בשעה 8.50.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאתר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

.1.12.2005 
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 יובל דמול, עו־ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2044/05

 בענין פקודת התברות [נוסח חדש], התשנדג-1985,

 ובענין פירוק חברת לוגיפלסט בע״מ, ח״פ 513403-1-
 ו5,

 והמבקשת: ל.מ. שירותי כח אדם בע״מ, ח״פ
 51-134154-9, ע־י ב׳׳כ עויד אברהם קורן, המפרק הזמני,
 מרח׳ מנחם בגין 7, רמת גן 52521, טל׳ 05-6120111, פקס

.05-6121122 
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 (5) שם האגודה: בוקרי הסוללים אגודה תקלאית שיתופית
 בע־מ.

 מס׳ האגודה: 57-004314-1.
 המען: הסוללים קבוצה בע״מ, דואר המוביל, מיקוד

 7905 ו.
 תאריך רישום: 20.10.2003.

 סוג ראשי: תקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (6) שם האגודה: נכסי הנרייטה אגודה ׳שיתופית תקלאית
 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004315-8.
 המען: קיבוץ כפר םלאד, ד־נ גליל עליון, מיקוד 12230.

 תאריך רישום: 20.10.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.
 (7) שם האגודה: קרן אור (מוצרים םולאריים) אגודה

 שיתופית חקלאית בע״מ.
 מס׳ האגודה: 57-004316-6.

 המען: קיבוץ שער העמקים, רח׳ גולמב 34, תל אביב.
 תאריך רישום: 26.10.2003.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (8) שם האגודה: חברי ברקת אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 מסי האגודה: 7-4 ו57-0043.
 המען: מושב ברקת, ד״נ מרכז, מיקוד 73185.

 תאריך רישום: 27.10.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה תקלאית כללית.

 (9) שם האגודה: מתיישבי גבעת שפירא אגודה שיתופית
 להתיישבות קהילתית בע״מ.
 מם׳ האגודה: 57-004318-2.

 המען: גבעת שפירא, ד׳ גבעת שפירא, מיקוד 42912.
 תאריך רישום: 27.10.2003.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.

 (0ו) שם האגודה: מתיישבי שומריה אגודה שיתופית
 חקלאית להתיישבות קהילתית בע״מ.

 מם׳ האגודה: 9-0ו57-0043.
 המען: קיבוץ שומריה, ד־נ הנגב, מיקוד 85336.

 תאריך רישום: 28.10.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.

 (11) שם האגודה: האגודה הקהילתית בית הערבה - אגודה
 שיתופית בע״מ.

 מם׳ האגודה: 57-004320-8.
 המען: קיבוץ בית הערבה, ד״נ כיכר הירדן, מיקוד

.90687 
 תאריך רישום: 28.10.2003.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.

 (12) שם האגודה: בנשאן אגודה חקלאית שיתופית בע״מ.
 מם׳ האגודה: 57-004321-6.

 המען: ת״ד 348, ד״נ עמק בית שאן.
 תאריך רישום: 28.10.2003.

 והמבקשת: המועצה האזורית עזתה, ד־נ הנגב 85200,
 ע״י ב״כ עו״ד עמרם מליץ, מרח׳ בן צבי 7, בית אביסרור,

 באר שבע.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה
 הנזכרת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 27.11.2003 בשעה 2.00ו.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 21.11.2003.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת• הפירוק.

 עמדמ מליץ, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

ות פי תו ת שי ו ד ו ם אג שו י דעה על ר  הו

 להלן נתונים בענין האגודות:

 (1) שם האגודה: אבנת אגודה שיתופית להתיישבות
 קהילתית חינוכית דתית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004310-9.
 המען: רח׳ המלך ג׳ורג׳ 58, ת״ד 7440, ירושלים 91073.

 תאריך רישום: 20.10.2003.
 סוג ראשי: שונות.

 סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.
 (2) שם האגודה: חורש אילון אגודה שיתופית להתיישבות

 קהילתית בע״מ.
 מס׳ האגודה: 57-004311-7.

 המען: קיבוץ אילון, ד״נ גליל מערבי, מיקוד 22845.
 תאריך רישום: 20.10.2003.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.

 (3) שם האגודה: חוצות יגור אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004312-5.
 המען: קיבוץ יגור, דואר יגור, מיקוד 30065.

 תאריך רישום: 20.10.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (4) שם האגודה: פשתה אלונים אגודה שיתופית חקלאית
 בע־מ.

 מס׳ האגודה: 57-004313-3.
 המען: קיבוץ אלונים, דואר אלונים, מיקוד 30040.

 תאריך רישום: 20.10.2003.
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.
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ק ר פ ת מ פ ל ח  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות ובהתאם לתקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות
 (פירוק/ התשמ־ד-984ו, אני מבטל בזה את מינויו של עו־ד
 ג׳ול ג׳מאל, מרח׳ אליהו הנביא 6, תיד וו456, חיפה 31456

 כמפרק האגודה.

 שם האגודה: דפוס אל־אתחאד חיפה, אגודה שיתופית
 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-000936-5.
 וממנה במקומו את עו־ד אברהם אוליאל, מרח־ מקור

 חיים 35, ירושלים 93465.
 צו הפירוק ניתן ביום 9.3.1998, ופורסם בילקוט

 הפרסומים 4640, התשנ״ח, עמ־ 3448.
 כ״ו בתשרי התשם״ד (22 באוקטובר 2003)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

ם י ש ו נ ל שי ה ע ע ד ו  ה
 השם הקודם של האגודה: אינטגרציה פטם גליל מערבי

 אגודה שיתופית חקלאית בע־מ.
 השם החדש של האגודה: מילעוף אינטגרציה פטם אגודה

 שיתופית חקלאית בע״מ.
 מם׳ האגודה: 57-004081-6.

 ב׳ בחשון התשס־ד (28 באוקטובר 2003)
 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה מאח האפוטרופוס הכללי

ל יהו ו נ ן צ ת מ ש בקשה ל י ג ה ל כוונה ל דעה ע  הו
 לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע/ התשל״ח-1978, נמסרת בזה הודעה כי בכוונת
 האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו
 ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה
 להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו,
 ברח׳ חסן שוקרי 2, היפה, כתב התנגדות בשני עותקים
 הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדוחו ונימוקיו, בתוך

 שבועיים מיום פרטום הודעה זו.

 נכסי עיזבונות:
 ו. עיזבון המנוחה סופיה בולטיאנםקי, ת״ז 310174560:

 2. עיזבון המנוח ויקטור בורטניק, ת־ז 310184676;
 3. עיזבון המנוחים מליטה דודק, תיז 006936561: אהרון

 דודק, ת־ז 006936553.
 א׳ בתשרי התשס״ד (7 באוקטובר 2003)

 לבנה בד־עוז
 סגן האפוטרופוס הכללי

 סוג ראשי: תקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (13) שם האגודה: ע.ת.א אתזקות 2002 אגודה שיתופית
 חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004322-4.
 המען: קיבוץ עין חרוד איחוד, ד׳ גלבוע, מיקוד 12203.

 תאריך רישום: 28.10.2003.
 סוג ראשי: תקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 ב׳ בתשון התשם״ד (28 באוקטובר 2003)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

שים ו נ דעה ל הו ם ו י מפרקי ו נ י פירוק, מי ו  צו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1) לפקודת האגודות

 השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

 (ו) שם האגודה: קומפיט - אגודה תקלאית שיתופית
 בעימ.

 מס׳ האגודה: ו-57-002466

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות אני ממנה למפרק את עו״ד אהוד אמיתי,

 מרח׳ מקור תיים 35, ירושלים 93465.

 (2) שם האגודה: רפת אבני איתן אגודה חקלאית שיתופית
 בע־מ.

 מם־ האגודה: 57-003084-1.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות אני ממנה למפרקת את רו״ח יהודית

 קופנהגן, מרח׳ מקור חיים 35, ירושלים 93465.

 (3) שם האגודה: רהיטי פמיליה מוצרי עץ אגודה שיתופית
 חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003953-7

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות אני ממנה למפרקת את רו־ח יהודית

 קופנהגן, מרח׳ מקור חיים 35, ירושלים 93465.
 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
 התשמ־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 כל חבר אגודה
 לערער על צו זה לפני שר העבודה והרווחה בתוך חודשיים

 מיום פרסומו ברשומות.

 כ־ו בתשרי התשם־ד (23 באוקטובר 2003)
 אודי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות
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ב הליכים בהתאם כו ו עי ן צ ת ר מ ב ד דעה ב  הו
דה י סעין1 19א לפקו ה לפ ר ש ת פ ש ק ב  ל

 פר/7774, פר/7775
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: אילן בלעיש, ת״ז
 027417104, סוחר; אלי בלעיש, ת־ז 023677446, חשמלאי
- שותפות (לא רשומה) אורניום אלקטריק חשמל נסים
 ובניו, מם׳ עוסק 757448-0 - 55, על ידי עו״ד יואל נעים,

 מרח׳ האבות 58, באר שבע.
 ביה המשפט המחוזי: באר שבע, תיקי פשיר 9190/03, 03/

.9192 
 תאריך הגשת הבקשה: ב׳ באב התשם״ב (2.7.2003).

 תאריך מתו צו עיכוב הליכים: 3.7.2003.
 בקשת חייב/נושה: בקשת החייבים.

 מועד הדיון בבקשה להסדר ומקומו: 1.1.2004, בשעה 10.00,
 בבית המשפט המחוזי, באר שבע.

 הצעת ההסדר נמצאת במשרד הכונס הרשמי במקום המצוין
 לעיל וניתן לעיין בה בשעות קבלת הקהל.

 י״ב בתשרי התשס־ד (8 באוקטובר 2003)

 שושנה אנקור־שניר
 סגן הכונס הרשמי

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

מ ״ ע ן ב ו טד לטי  מו

 (ח־פ 168289-0- 51)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של בעלי המניות של החברה הנ׳׳ל, שנתכנסה ביום
 12.10.2003, נתקבלה החלטה מיוחדה, פה אחר, לפרק את
 החברה מרצון ולמנות את זאב גלזנר, מרח׳ ענתות 34, תל

 אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 זאב גלזנר, מפרק

ה אחרת בע״מ י נ  מעד

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה כי האסיפה הכללית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 30.12.2003, בשעה 10.00, ברח׳ אבן גבירול

 53, תל אביב.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרקת המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרקת ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות החברה והמפרקת.

 ויקטוריה סדיס־הרפז, מפרקת

 הודעות מאת הבונס הרשמי

דעה  הו
 צו הפירוק שניתן ביום 11.12.2002 על ידי בית המשפט
 המחוזי בתל אביב בענין חברת רן מט הנדסה ופרויקטים
 בע״מ, ת״א 1729/02, ח״פ 51-261910-7, בוטל בהחלטת אותו
 בית משפט ביום 1.9.2003, כל ההליכים ובכללם אסיפות

 הנושים בעקבות הצו מבוטלים.

 כ״א באלול התשס־ג (18 בספטמבר 2003)

 יוסף זילביגר
 סגן הכונס הרשמי

ל ג ת ר ט י ש פ ן ב ו ב ז י ת ע ו ז ת על הכר דעו  הו
ת ו נ ת ראשו פו  ואסי

 פר/1ו105, ת״א 544/2001

 שם החייב. תיאורו ומענו: המנוח ניסן מיסטולישקר, ת״ז
 010439602, על ידי מנהל העיזבון עו״ד ליאן סנדלר,

 מרח• הרברט סמואל 36, חיפה.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש־ר 544/01.

 תאריך מתן צו הכרזה פש״ר: 1.9.2003.
 מועד האסיפה הראשונה ומקומה: 24.11.2003, בשעה 9.30,
 במשרד הכונס הרשמי חיפה, רח׳ פלי״ם 15א, חיפה, טלי

.04-8633777 
 פר/2ז105, ת־א 543/2001

 שם החייבת, תיאורה ומענה: המנוחה דורה מיסטולישקר,
 ת״ז 010439610, על ידי מנהל העיזבון עו״ד ליאן סנדלר,

 מרח׳ הרברט סמואל 36, חיפה.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 543/01.

 תאריך מתן צו הכרזה פש״ר: 1.9.2003.
 מועד האסיפה הראשונה ומקומה: 24.11.2003, בשעה 9.30,
 במשרד הכונס הרשמי חיפה, דחי פלי״ם 5וא, חיפה, טלי

.04-8633777 

 כ״ו באלול התשס״ג (23 בספטמבר 2003)

 לבנה בר עוז
 סגן הכונס הרשמי

ל ג ת ר ט י ש ת פ ז ש הכר ו ד י דעה על ח  הו

 פר/9544
 שם החייב, תיאורו ומענו: המנוח אלקס פדול, ת״ז 59963959,

 עיסוק: כוח עזר, רח׳ העוגן 26, עין הים, חיפה.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 291/1999.

 תאריך כינוס: י״ד באב התשנ״ט (27.7.1999).
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: י״ג באייר התש״ס (18.5.2000).
 תאריך ביטול צו פשיטת רגל: י׳ באב התשס״א (30.7.2003).

 תאריך חידוש הליכי פשיטת רגל נגד העיזבון: ו׳ בניסן
 התשס״ג (8.4.2003).

 י״ח באלול התשס״ג (15 בספטמבר 2003)

 לבנה בר עוז
 סגן הכונס הרשמי
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 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ־ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מירב גוזלן, עו״ד, מפרקת

ל בע׳־מ הו י י נ ח ו ר ת ש ו ב ז - ה ב ו  ח
 (ת־פ 7 - 51-225644)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 358 לפקודת
 החברות כי אסיפה כללית סופית של החברה הנ־ל תתכנס
 ביום 25 בדצמבר 2003, בשעה 16.00, ברח׳ הבונים 9,

 רמת גן.
 על סדר היום: אישור דוח הפירוק.

 יוסי גפני, מפרק

ת ו ר ד ת ס ה ם ב י ש ד  חיים ח

 (ע־ר 58-024895-8)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של העמותה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 10.9.2005, הוחלט על פירוקה מרצון
 של העמותה ועל מינויו של רמי אנטין, מרח׳ תרשיש 9, רמת

 השרון, למפרק העמותה.

 על כל נושי העמותה להגיש את תביעותיהם בתוך 21
 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 רמי אנטין, מפרק

מ ״ ע ר. קום ב רת׳  הי

 (ח״פ 51-278196-4)

 הודעה בדבר אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 38נ(ב) לחוק בי ביום
 8 בדצמבר 2003, תתכנס במשרדי מפרקת החברה, עו׳׳ד
 ליהיא סגל, ברחי התדהר 3, רעננה, אסיפה סופית של בעלי
 מניות החברה הנ״ל ובה יימסר ויוסבר הדוח הסופי של

 המפרקת.

 ליהיא סגל, עו־ד, מפרקת

מ ״ ע ל ב א ר ש ו2פרטנר י י ו  ו
 (ח״פ 51-303958-6)

 (בפירוק)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה מיוחדת של בעלי
 המניות של החברה הנ־ל, שהתכנסה ביום 15 בספטמבר

מ ״ ע ת בלוקים ב י י ש ע  עזנפר ת

 (ח״פ 51-115218-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי החברה הנ״ל קיבלה החלטה
 מיוחדת ביום 9.10.2003 לפרק את ההברה מרצון ולמנות את
 עו״ד יעקב דנאי, מרח׳ עמינדב 17, תל אביב 67067, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכתותיהן, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק הנ־ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור
 בתוך המועד הנ־ל - לא ייענה.

 יעקב דנאי, עו״ד, מפרק

מ ״ ע ב ב ש ח י מ ת ו ר י ן ש ש ו  א. ש

 (ח״פ 51-225048-1)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת
 התברות [נוסח חדשן, התשמ־ג-983ו, כי אסיפה כללית
 סופית של ההברה הניל תתכנס ביום 25.12.2003, בשעה
 17.00, במשרדי החברה, ברח׳ הכשרת היישוב 23, אזור

 תעשיה חדש, ראשון לציון.

 על סדר היום: הצגת הדוח הסופי של המפרק.

 בנימין דהארי, עו״ד, מפרק

מ ״ ע  טרלים פוטוניקס ב

 (ח״פ 51-260094-1)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 12 באוקטובר 2003 קיבלו בעלי
 המניות של החברה החלטה מיוחדת בדבר כניסת החברה
 להליכים של פירוק מרצון על ידי בעלי המניות עם הצהרה
 על בושר פירעון בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
 התשמ־ג-983ו, ובדבר מינויו של אלעד נגר, למפרק

 החברה.
 ענת שנער, עו״ד

 יועצת משפטית של החברה

מ ״ ע דים ב ו ת דו ש ו ר ר חום ח א ל ו  ם

 (ת״פ 51-072690-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית המיוחדת של
 החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה כדין ביום 10.2003.ו, קיבלה
 החברה החלטה מיוחדת על פירוקה מרצון ועל מינויה של
 עו׳־ד מירב גוזלן, משד׳״הרצל ו, אשדוד, למפרקת •החברה.
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 על כל גושי העמותה להגיש את תביעותיהם בתוך 21
 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הניל.

 יהודה בדמן, מפרק

ן י רכי ד ת עו ר ב על גילית ח  י

 (ח״פ 51-328428-1)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח הדש], התשמ־ג-1983, כי אסיפה כללית אחרונה של
 בעלי המניות של החברה הג״ל תתכנס ביום 19.12.2003,
 בשעה 10.00, במשרדי החברה, ברח׳ אבא הלל 14, רמת נן.

 על סדר היום: מסירת דוח סופי של המפרקת המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, מתן
 ביאורים נוספים ככל שיידרש והחלטה על חיסול החברה.

 יעל גילת, עו-ד, מפרקת

פאטק (1987) בע״מ  תרו

 (ח״פ 51-123713-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשנדג-1983, כי באסיפה הכללית
 שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה
 ביום 21.10.2003, נתקבלו החלטות מיוחדות בדבר פירוק
 החברה מרצון ובדבר מינויו של עו״ד אלן אוראל, מבית

 ש.ק.ל., רח׳ ארלוזורוב 111, תל אביב, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעה מהחברה הנ־ל, יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך
 המועד האמור - לא ייענה.

 אלן אוראל, עו״ד, מפרק

פאטק (1987) בע״מ  תרו

 (ח״פ 51-123713-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338>ב) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו, כי אסיפה כללית
 סופית של החברה הנ׳׳ל, תתכנס ביום 21.12.2003, בשעה
 0.00ו, במשרדו של עו״ד אלון אוראל, מבית ש.ק.ל., רח׳

 ארלוזורוב 111, תל אביב.

 על סדר היום: הצגת דוח המפרק בדבר מהלך הפירוק
 מרצון, בהתאם לסעיף 558(א) לפקודה.

 אלן אוראל, עו״ד, מפרק

 2003, לאחר שכל בעלי המניות קיבלו הודעה מוקדמת על
 האסיפה כדין, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה

 פירוק מרצון ולמנות את אפרת ספרן למפרקת החברה.

 אסף הראל, עו״ד

מ ״ ע נדקם ב  ג׳

 (ח״פ 51-280656-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית של החברה הנ־ל
 תתכנס ביום 14 בדצמבר 2003, בשעה 10.00, ברחי התקופה

 20/5, ירושלים.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק לפי סעיף
 338 לפקודת החברות.

 יונה טדיטטנין קרייג קול
ם י ק ר פ  מ

 קויתי הנדסה בע״מ

 (ח״פ 51-162731-7)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על בעוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה כי האסיפה הכללית הסופית של
 ההברה הנ־ל תתכנס ביום 25 בדצמבר 2003, בשעה 16.00,

 ברחי הבונים 9, רמת גן, אצל רו״ת יוסי גפני.

 על סדר היום: אישור דוח הפירוק.

 יודפ קויתי, מפרק

ב (2001) בע״מ כ ר ן ל ו ג מי ו ו י ד ר ר ו א - ל  ד

 (ח״פ 308089-5-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום 10.12.2003, בשעה 10.00, ברח•

 אחד העם 84, פתח תקוה, אצל יוסף (לוי) קובי.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק.

 יוסף (לוי) קובי, מפרק

אי לנ י ן ו ת ל מ רתו ש ן בחי ע מ  אזרחים ל
 לכנסת ה־16

 (ע״ר 58-037363-7)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה באסיפה הכללית של העמותה
 הנ־ל, שנתכנסה ביום 12.9.2003 הוחלט על פירוקה מרצון של
 העמותה ועל מינויו של יהודה ברמן, ממשרד עו״ד רוני
 שמואל, מרח׳ בן יהודה 11, נתניה 42305, למפרק העמותה.

 23Ó ילקוט הפרסומים 5234, י־א בחשון התשם״ד, 6.11.2003



מ ״ ע ן ב ר ד  פ
 (ח־פ 4-ו 51-25711)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום אי, 2.2003ו.28, בשעה 17.00, במשרד עו־ד

 י׳ דנאי, ברח׳ עמינדב 7 ו, תל אביב.

 על סדר היום: הגשת דוח הפירוק ומתן ביאורים על
 אודותיו.

 גיל פדרמן, מפרק

מ ״ ע גאגה ב  םי

 (ח־פ 51-204414-8)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ־ל, שנתכנסה כהלכה ביום 13.10.2002
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את רו״ח יוסי מאיר, ת־ז 054299292, מרח׳ טשרניחובסקי 50א,

 ירושלים, למפרק החברה.

 על כל הנושים להגיש את תביעותיהם למפרק הנ־ל
 בתוך ו2 ימים מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ־ל.

 יוסי מאיר, מפרק

מ ״ ע ת קםלר ב ד א י מ ל  ט
 (ח־פ 51-284123-0)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321 לפקודת
 התברות [נוסח חרשן, התשמ־ג-983ו, כי בהחלטה מיוחדת
 שנתקבלה כדין על ידי אסיפה כללית מיוחדת של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 19 באוקטובר 2003, הוחלט לפרק את
 החברה מרצון ולמנות את עו־ד חגית הלר, ת׳׳ז 038440509,
 ממרכז עזריאלי 1, תל אביב, למפרקת החברה, להסמיכה
 לנקוט את כל הפעולות, להגיש את כל המסמכים הדרושים
 לרשם החברות ולשלם לנושי החברה מתוך נכסיה כדי

 לפרקה ולחםלה.
 המפרקת תהיה מוסמכת בכל הסמכויות המוענקות
 למפרק על פי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-

.1983 
 חגית הלר, עו״ד, מפרקת

מ ״ ע ז ב י י ר  םל
 (ח״פ 51-283216-3)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי בהחלטה מיוחדת
 שנתקבלה כדין על ידי אסיפה כללית מיוחדת של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 19 באוקטובר 2003, הוחלט לפרק את

מ ״ ע ל ב א ר ש .סי י .טי י .אי  םי

 (ח־פ 294993-4-ו5)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה כי האסיפה הכללית האחרונה של
 החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 21 בדצמבר 2003, בשעה 0.00ו,
 בבית לסין, רח־ ויצמן 32, תל אביב, אצל עו־ד גיל רון, לשם
 הגשת הדוח הסופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק

 ההברה ומה נעשה בנכסי החברה.

 שמעון ארליבמן, רו״ח, מפרק

׳מ ט (2000) בע׳ מנ ׳ ג ינקגו טק מנ  ג׳
 (ח־פ 51-292863-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית
 אחרונה של בעלי המניות בחברה הנ״ל. תתכנס ביום נ׳, 23
 בדצמבר 2003, בשעה 0.30 ו, ברח׳ הירקון 52א, תל אביב,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרקת המפרט כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים
 נוטפים על עניני החברה ולהחליט כיצד לנהוג בפנקםיה

 ובמסמכי המפרקת.

 אירים שרמן־בר, מפרקת

מ ״ ע ר ב רו י קי צר מחסנ ו  הי
 (ח״פ 51-023552-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית סופית של
 החברה הנ־ל תתכנס ביום 24.12.2003, בשעה 14.45, במשרד

 עו׳־ד נתן מאיר ושות׳, ברח׳ לינקולן 20, תל אביב.

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק וסיום
 הליכי הפירוק.

 לאחר החלטת האסיפה תוגש הודעה לרשם החברות
 לסיום פירוק החברה.

 רן תמיר, מפרק

מ ״ ע ם ב ללי ל כו תי ניהו ו ר .אם שי .טי .םי י  אי
 (ח״פ 51-325625-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על בינום אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית סופית של בעלי
 המניות בחברה הנ״ל תתכנס ביום חמישי, 25 בדצמבר 2003,
 בשעה 10.00, במשרדי ער׳ד ברץ, בר־נתן ושות׳, ממרכז

 עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל אביב.

 על סדר היום: קבלת דוח פירוק החברה המתאר כיצד
 התנהל פירוק החברה ומה נעשה בנכסיה.

 ברק לוכטנשטיין, עו״ד, מפרק
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ת (1999) , נכסים והשקעו ו ן מסד ו פ צפ -או  קו
מ ״ ע  ב

 (ח״פ 51-287413-2)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות כי אסיפה כללית סופית של בעלי המניות בחברה
 הנ״ל תתכנס ביום 30.12.2003, בשעה 10.00. במשרד עו״ד

 גושן, בשדי פלי״ם 2, חיפה.

 על סדר היום: מסירת דוח הפירוק הסופי של
 החברה.

 אביתר גושן, מפרק

) בע״מ פרמרקט (999 ו , הי ו ן מטר ו פ צפ -או  קו
 (ח״פ 51-287414-0)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות כי אסיפה כללית סופית של בעלי המניות בחברה
 הנ״ל תתכנס ביום 30.12.2003, בשעה 10.00, במשרד עו־ד

 גושן, בשד• פלי־ם 2, חיפה.
 על סדר היום: מסירת דוח הפירוק הסופי של

 החברה.
 אביתר גושן, מפרק

י ל צו י ל נ ת ש אלי ו ז י ריה ו  העמותה להםטו
( ישראל ה ( א ו ש  ה

 (עייר 58-027627-7)

 הודעה בדבר פירוק העמותה

 נמסרת בזה הודעה כי האסיפה הכללית של העמותה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 25.9.2003, קיבלה החלטה לפרק את

 העמותה.

 כל נושה של העמותה רשאי להגיש את תביעותיו
 למפרקת העמותה, דינה בראון, מרח׳ קרן היסוד 38, ירושלים
 92149, טל׳ 5618845- 02, פקס 02-5618847, עד ליום

.30.11.2003 

 דינה בדאון, עו־ד, מפרקת

ת בע״מ ו ניהול השקעו  א. של
 (ח״פ 51-267167-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית סופית של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 16.12.2003, בשעה 10.00, במשרדו
 של מפרק החברה, עו״ד עדי יפה, ברחי דובנוב 25, תל

 אביב.

 החברה מרצון ולמנות את עו״ד חגית הלר, ת״ז 038440509,
 ממרכז עזריאלי ו, תל אביב, למפרקת החברה, להסמיכה
 לנקוט את כל הפעולות, להגיש את כל המסמכים הדרושים
 לרשם החברות ולשלם לנושי החברה מתוך נכסיה כדי

 לפרקה ולחםלה.

 המפרקת תהיה מוסמכת בכל הסמכויות המוענקות
 למפרק על פי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-

.1983 

 חגית הלר, עו״ד, מפרקת

ר כע״מ  לוקסעו

 (ח״פ 51-008677-0)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה בלליח שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 26.9.2003, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
 ציון מנע, ממשרד עו״ד מנע-שני-אלעזר-דור ושות׳, מרח׳

 ו׳בוטינסקי 33, רמת גן 52511, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה, יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו 2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 ציון מנע, עו״ד, מפרק

מ ״ ע ד ב נ ר סאו טו ן מו פ  י

 (ח־פ 51-253239-1)

 הודעה בדבר פירוק מרצון 1מינ1י מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ־ל, שנתכנסה כהלכה ביום 17.9.2003, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח
 מיכאל סודרי, ת־ז 068703644, מרח׳ איכילוב 3, פחח תקוה,

 למפרק החברה.

 על כל הנושים להגיש את תביעותיהם בתוך 21 ימים
 מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 מיכאל סודרי, רו״ח, מפרק

) בע״מ גאס נכסים (997ו  ו
 (ח״פ 51-254434-7)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 8.1.2004, בשעה 10.00, במשרדי

 החברה, ברח׳ דקר 15, פתח תקוה.
 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק.

 דוד מגור, עו״ד, מפרק
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 מוקדמת, בדבר פירוק החברה מרצון, ובדבר מינויו של
 שלמה לקס, מרח׳ הורקניה 14, ירושלים, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות מהחברה הנ־ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו בתוך
 המועד האמור - לא ייענה.

 בנימין סנדלר, עויד
 בא כוח החברה

מ ״ ע ר ב ו ל םופטו ט נ מ ל  א

 (ח־פ 51-244848-1)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה כי האסיפה הכללית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 24.12.2003, בשעה 10.00, במשרדי 2385

.Bay Rd, Redwood City, California 94063 USA 

 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרקת המראה
 כיצד נוהל הפירוק וכיצד נוהלו עסקי החברה על ידי

 המפרקת ושמיעת ביאורים נוספים מאת המפרקת.

 בטי קייטון, מפרקת

מ ״ ע וכים ב ש חי  י

 (ח״פ 51-250963-9)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 25.9.2003, הוחלט לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את עו״ד גיא רוטברג, מרח׳ הרב קוק וו, תל

 אביב, למפרק החברה.

 כל נושה של החברה, אשר יש לו תביעות לחברה,
 יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום

 פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד
 הנ־ל - לא ייענה.

 גיא רוטבדג, עו־ד, מפרק

 על סדר היום: הנחת דוח המפרק וקבלת החלטה סופית
 בדבר הפירוק.

 עדי יפה, עו״ד, מפרק

מ ״ ע ל ב ל כחו ד ו  פ

 (ח״פ 51-238290-4)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 338(ב) לחוק החברות,
 התשנ־ט-999ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס
 ביום 20 בדצמבר 2003, במשרדי מפרקת החברה, עו״ד ליהיא

 סגל, ברחי התדהר 3, רעננה.

 על סדר היום: מסירת הדוח הסופי של מפרקת החברה
 והסברים על אודותיו.

 ליהיא סגל, עו״ד, מפרקת

מ ״ ע ן ב ו י ל  בו

 (ח״פ 8-ו4327ו-51)

 הודעה על פיגום אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 26.1.2004, בשעה 9.00, במשרד עו״ד רינה

 מזרחי־אורון, ברח׳ החבצלת 7, ירושלים.

 כל מי שיש לו תביעות וטענות יתייצב במועד
 האמור.

 יחזקאל לפקוביץ, מפרק

מ ״ ע ) ב ת (993 ו קו ד החז ו ל פ נ ו שי נ טר נ . אי אף .  אי

 (ח־פ 51-190468-2)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי האסיפה הכללית של החברה
 הנ־ל, שנתכנסה ביום ו2.200ו.24 קיבלה החלטה מיוחדת
 בדבר פירוק מרצון של החברה, בהתאם לסעיף 319(2)
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983, ובדבר מינויו
 של עו־ד יוסי פורת, למפרק החברה, בהתאם לסעיף 331

 לפקודה.

 יוסי פורת, עו״ד, מפרק

מ ־ ע נטרנט ב י אי ר ת וק א ה ושו י  נטקו אד. אם בנ

 (ח״פ 51-305904-8)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 21.10.2003, הוחלט בהחלטה מיוחדת,
 על פירוקה מרצון ועל מינויו של זיו אשר קובץ, ת־ז
 038441481, במשרד עו״ד יוסף זלצמן ושות׳, מרח׳ החילזון 6,

 רמת גן 52522, למפרק החברה.

 זיו אשר קובץ, מפרק

מ ״ ע אל ב . ו י אם. אמ. .  אנ

 (ח״פ 52-306512-8)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי האסיפה הכללית של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 21.10.2003, קיבלה החלטה מיוחדת,
 פה אתד ובכתב, בהסתמך על סעיף 64 לחוק החברות,
 התשנ־ט-1999, לאחר שכל החברים הרשאים להשתתף
 ולהצביע באסיפה זו הודיעו כי הם מוותרים על הודעה
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 בשקלים חדשים

19,192,151,584 

19,064,239,036 

127,912,548 
19,192,151,584 

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
 ה׳ בתשרי התשס״ד (1.10.2003)

 ב. סך בל המטבע במחזור ביום
 ב״ז באלול התשס״ג(24.9.2003)

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון

 ד. הנכסים במטבע חוץ

 ו׳ בתשרי התשס״ד (2 באוקטובר 2003)
 יצחק שמילוביץ

 משנה למנהל מחלקת המטבע

י ע ן שבו ו חשב ן ו י  ד

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-954ו

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, החשי״ד-954ו',
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י־ט בתשרי

 התשס״ד (15 באוקטובר 2003):
 בשקלים חדשים

19,364,612,899 

19,228,119,620 

136,493,279 
19,364,612,899 

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
 י״ט בתשרי התשם״ד (15.10.2003)

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
 י״ב בתשרי התשס״ד (8.10.2003)

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון

 ד. הנכסים במטבע חוץ

 ב• בתשרי התשס״ד (16 באוקטובר 2003)
 יחיאל פודת

 סגן מנהל מחלקת המטבע

י ע ן שבו 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 כ״ו בתשרי

 התשם״ד (22 באוקטובר 2003*
 בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
 כ״ו בתשרי התשם״ד (22.10.2003) 19,130,010,521

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
 י״ט בתשרי התשס־ד (15.10.2003) 19.364,612,899

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 234,602,387-

 ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע
 חוץ מול המחזור ביום 22.10.2003 19,130,010,521

 כ״ז בתשרי התשס״ד (23 באוקטובר 2003)
 יחיאל פורה

 סגן מנהל מחלקת המטבע

י (2002) בע״מ נ ינג׳ פו מא י  ע׳

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת של
 החברה הנ״ל, שנתכנסה כדין ביום 3.8.2003, הוחלט לפרק
 את החברה מרצון ולמנות אח שרון בזדו, מנהלת החברה,

 למפרקת החברה.

 כל נושי החברה מוזמנים להגיש את תביעותיהם,
 בצירוף הוכחות, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו,

 לעו״ד ארז בן־קמון, מרח׳ ויצמן 42, כפר סבא.

 שרון בזדו, מפרקת

י (2002) בע״מ נ א נג׳ פו מ י י  צ׳

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לחוק החברות, התשנ״ט-
 1999, כי האסיפה הכללית של החברה הנ״ל תתכנס ביום
 1.2.2004, בשעה 17.00, במשרד עו־ד ארז בן־קמון, ברח׳ ויצמן

 42, כפר סבא.

 על סדר היום: דוח סופי של המפרקת על ניהול הליכי
 הפירוק, ועל מה שנעשה בנכסי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעוח נגד החברה יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו 2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למען הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שרון בזדו, מפרקת

י המלחמה ד ל תת י  עמו

 (עייר 58-035614-5)

 הודעה על פירוק העמותה

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של העמותה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 24.10.2003, הוחלט על פירוקה מרצון
 ועל מינויו של ורמן סמיון, ת״ד 1053, באר שבע 84110,

 למפרק העמותה.

 על כל נושי העמותה להגיש את תביעותיהם בתוך 21
 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 טמיון ודמן, מפרק

 הודעות מאת בנק ישראל
י ע ו ן שב ו ב ש ח ן ו י  ד

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-954ו

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, החשי״ד-1954',
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ה׳ בתשרי התשס״ד

 (1 באוקטובר 2003):

 ם״ח התשי״ד, עמי 192.
 ם״ח התשי״ד, עמי 192.
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