
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 י׳ באב התשס״ר 5317 28 ביולי 2004

 עמוד
 הכרה במוסדות ובתארים לענין בשירות לעבודה

 סוציאלית ו 351
 הודעה על מינוי פקידי גביה לפי חוק הביטוח

 הלאומי 3511
 הודעה על מינוי ממונים על הגביה לפי החוק

 האמור 3511
 מינוי נציג שר התקלאות ופיתוח הכפר במועצה

 הארצית לתכנון ולבניה 3511
 מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בועדה

 הארצית לתכנון ולבניה של, תשתיות לאומיות ... 3511
 מינוי רשם זכויות מטפחים 3512

 הודעות על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור
 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים 3512
 הודעה על ביעור"רשומות בבתי המשפט 3513

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז
 המרכז 3513
 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 3514
 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 5519
 הודעות מאת הציבור 3520

 דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה
 להסדר ההימורים בספורט 3525

 עמוד
 הודעה על מילוי מקום של שרים 3496
 הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד ... 3496

 הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת
 מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 3496

 הודעה על מנהל הרשות לשירותים ציבוריים - מים
 וביוב 3497

 הודעה על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות
 המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית

 כספים) 3497

 תיקון הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה ... 3497

 מינוי שופטי נוער 3497

 מינוי ממונים למועצה הדתית נס ציונה 3497
 מינוי ממונים למועצה הדתית קדימה 3497

 מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד
 החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור 3498

 הודעות בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה
 ומועדי תשלומה 3509
 מינוי ממונים על הגביה לפי פקודת המסים (גביה) ... 3510
 מינוי פקידי גביה לפי הפקודה האמורה 3510



 (1) משרת מנהל שירותי הדת במשרד ראש הממשלה
 בהליך של ועדה לאיתור מועמדים שהרכבה כדלקמן:

 (א) המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או נציגו
- יושב ראש:

 (ב) נציב שירות המדינה או נציגו:
 (ג) עובד מדינה בכיר הבקיא בתחיס שירותי הדת
 שימנה המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה

 בהתייעצות עם נציב שירות המדינה:
 (ד) איש אקדמיה בעל ידע והיכרות בתחום, שימנה
 נציב שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל

 הכללי של משרד ראש הממשלה:
 (ה) נציג ציבור בעל ידע והיכרות בתחום, שימנה
 המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה בהסכמת

 נציב שירות המדינה:

 (2) משרת ראש המטה ליישום התכנית הלאומית לחינוך,
 במשרד החינוך התרבות והספורט בהליך של ועדה

 לאיתור מועמדים שהרכבה כדלקמן:

 (א) המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות והספורט
 או נציגו - יושב ראש:

 (ב) נציב שירות המדינה או נציגו:
 (ג) עובד מדינה בכיר בעל ידע והיכרות בתחום,
 שימנה נציב שירות המדינה. בהתייעצות עם
 המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות

 והספורט:
 (ד) איש אקדמיה בעל ידע והיכרות בתחום, שימנה
 המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות

 יהספורט, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה:
 (ה) איש ציבור בעל ידע והיכרות בתהום, שימנה
 המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות והספורט

 בהסכמת נציב שירות המדינה:

 (ג) מנהל המינהלת לביצוע הרפורמה לשילוב מקבלי
 גמלאות והבטחת הכנסה בשוק העבודה במשרד
 התעשיה המסחר והתעסוקה בהליך של ועדה לאיתור

 מועמדים שהרכבה כדלקמן:

 (א) המנהל הכללי של משרד התעשיה המסחר
 והתעסוקה או נציגו - יושב ראש:

 (ב) נציב שירות המדינה או נציגו:
 (ג) המנהל הכללי של משרד האוצר או נציגו:

 (ד) איש אקדמיה בכיר בעל ידע והיכרות בתחום שוק
 העבודה, שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות
 עם המנהל הכללי של משרד התעשיה המסחר

 והתעסוקה:

 (ה) נציג ציבור בעל ידע ומומחיות בתחום הרווחה,
 שימנה המנהל הכללי של משרד התעשיה המסחר
 והתעסוקה בהתייעצות עם נציב שירית המדינה

 והמנהל הכללי של משרד הרווחה.

 ישדאי מימון

 כ״ב בתמוז התשס״ד (11 ביולי 2004)
 (חמ 274-ב)

 הודעה על מילוי מקום של שרים
 לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(6X3) לחוק הממשלה,
 התשס״א- 2001' (להלן - החוק), כי על פי סעיף 24(ב) לחוק־

 יסוד: הממשלה2, קבעה הממשלה:

 השר מאיר שטרית ימלא את תפקיד שר התחבורה במקום
 ראש הממשלה5:

 השר גדעון עזרא ימלא את תפקיד שר התיירות במקום ראש
 הממשלה5:

 השרה ציפי לבני, השרה לקליטת העליה, תמלא את תפקיד
 שר הבינוי והשיכון, במקום ראש הממשלה".

 על פי סעיף 9 לחוק נמסרה הודעה ליושב ראש הכנסת
 ביום ט״ו בתמוז התשס״ד (4 ביולי 2004).

 כ״ב בתמוז התשס״ד (1ז ביולי 2004)
) ישראל מימון ג ־ ג 2 8 מ י ח ) 

 מזכיר הממשלה
 י סייח התשס״א, עמי 168.
 2 סייח התשס״א, עמי 158.

 5 י״פ התשס״ד, עמי 2ו2ג.

 4 י״פ התשס״ד, עמי 6ג2ב.

 הודעה על העברת שטח פעולה
 ממשרד למשרד

 לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001
 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(11x3) לחוק הממשלה,
 התשס״א-2001' (להלן - החוק), בי על פי סעיף וב(ד) לחוק־
 יסוד: הממשלה2, העבירה הממשלה את שטח הפעולה של
 יחידת בתי הדין לגיור ממשרד המשפטים למשרד ראש

 הממשלה.

 על פי סעיף 9 לחוק נמסרה הודעה ליושב ראש הכנסת
 ביום כ־ג בתמוז התשס״ד (12 ביולי 2004).

 כ״ה בתמוז התשס״ד (14 ביולי 2004)
) ישראל מימון ג ־ ג 2 8 מ ו ח < 

 . מזכיר הממשלה
 י ם״ח התשס״א, עמי 168.
 2 סייח התשס״א, עמי 158.

 הודעה בדבר קבועת משרות שלא תחול עליהן
 חובת מברז

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959
 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות
 המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו' (להלן - החוק), ועל פי
 הצעת ועדת שירות המדינה, קבעה הממשלה פטור מתובת
 מכרז פומבי לפי סעיף 19 לחוק למשרות שיפורטו להלן,
 בתנאי שיקוים לגביהן הליך מיוחד של ועדה לאיתור
 מועמדים. שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטת הממשלה מסי
 2541. כפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאיבו למינוי למשרות
 בפטור מחובת מברז פומבי2 (להלן - ועדה לאיתור

 מועמדים) כמפורט לצד כל משרה:

 סייח התשי״ט, עמי 86.
 י״פ התשם״ג, עמי 400 ועמי 712.

 3496 ילקוט הפרסומים 7וב5, י׳ באב התשס״ד, 28.7.2004



 מינוי שופטי נוער
 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרבי טיפול),

 התשל״א-1971
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה
 ודרכי טיפול), התשל״א-971ו', ובהסכמת שר המשפטים, אני
 מטיל על השופטים ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער

 עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה:
 יעל רז־לוי, ת״ז 7884ו0גו, שופטת בית משפט שלום:

 דורון חיסדאי, ת״ז 55601926, שופט בית משפט שלום:
 נוגה אוהד, ת״ז 3606878, שופטת בית משפט מחוזי;

 דוד רוזן, ת״ז 30560395, שופט בית משפט מחוזי.

 כמו כן אני מטיל על אסתר הלמן נוםבוים, ת״ז
 56829138, רשמת בית משפט מחוזי, בכהונה בפועל בשופטת
 של בית המשפט המתוזי בנצרת, לשמש שופטת נוער עד יום

 ב״ו בניסן התשס״ח (1 במאי 2008).
 י״ט בתמוז התשס״ד (8 ביולי 2004)

) אהרן ברק ג ־ 6 8 מ 6 ח ) 

 נשיא בית המשפט העליון
 י סייח התשל״א, עמי 134.

 מינוי ממונים למועצה הדתית נם ציונה
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],

 התשל״א-1971
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת
 היהודיים [נוסח משולב], התשל״א- 1971', אני ממנה את
 האנשים המפורטים להלן לממונים למועצה הדתית

 נס ציונה:

 שם מסי זהות
 רחמים לוי 056225758 - בעל סמכות הכרעה

 יחיאל עמרם 042029868
 ב׳ באב התשס״ד (20 ביולי 2004)

1 אריאל שרון 5 ־ י 4 מ 0 ח  י

 ראש הממשלה
 סייח התשל־א. עמי 130: התשס״ד, עמי 43ו.

 מינוי ממונים למועצה הדתית קדימה
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב],

 ההשל׳ א- ו7«• 1
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6>בי) לחוק שירותי הדח
 היהודיים [נוסח משולבן. התשל״א-וד9ו'. אני ממנה את
 האנשים המפורטים להלן לממונים למועצה הדתית

 קדימה:

 שם מסי זהות
 אליהו יומטוביאן 065840654 - ממונה בעל סמכות הכרעה

 אבינועם חלק 057693202
 ב׳ באב התשס״ד (20 ביולי 2004)

) אריאל שרון ג ־ י 4 מ 0 ח ) 

 ראש הממשלה

 הודעה על מנהל הרשות לשירותים ציבוריים -
 מים וביוב

 לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס״א-2001

 מודיעים בזה, כי על פי סעיף 92 לחוק תאגידי מים
 וביוב, התשס״א-2001' (להלן - החוק), מינתה הממשלה,
 לפי הצעת שר הפנים ולאחר התייעצות עם שר התשתיות
 הלאומיות ושר האוצר את מרדכי מרדכי, ת״ז 53357869,
 למנהל הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביוב (להלן -

 הרשות).

 בהתאם לסעיף 82(בץו) לחוק, מנהל הרשות יהיה יושב
 ראש מועצת הרשות.

 כ״ב בתמוז התשס־ד (11 ביולי 2004)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 (חמ 3-3277)

 ס־ח התשס״א, עמי 454.

 הודעה על היתר לקבלת תרומה
 לפי תוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית

 ומגבית כספים), התשי״ט-959ו

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות
 המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי״ט-
 1959', התירה הממשלה למשרד הרווחה לקבל תרומה
 מהקרן לידידות בסך של עד 500,000 דולר (מהם 200,000
 דולר באופן מיידי) לרכישת שירותי פרסום באמצעי
 התקשורת השונים לפרסום שוטף על קיומו של מוקד
 החירום במשרד הרווחה. המוקד יספק מענה בשאלות
 ובעיות תברתיות, לאנשים במצוקה קשה ובמצבי חירום

 המחייבים מענה מיידי.

 ב״ב בתמוז התשס־ד (וו ביולי 2004)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 (תמ 3-1056)

 ס״ח התשי־ט, עמי 190.

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

 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה.
 התשי״א-1951', כי הממשלה החליטה לתקן את ההרשאה

 לנושאי משרה במשרד הפנים2, כדלקמן:

 בסעיף 3, במקו• ״סמנכ״ל בכיר לאמרכלות״ יבוא ׳׳סגן מנהל
 כללי למינהל ומשאבי אנוש״ ובמקום ״200,000 שקלים

 חדשים״ יבוא ״700,000 שקלים חדשים״.

 י״ב בתמוז התשס״ר (11 ביולי 2004)

) ישראל מימון ג ־ מ 7 ח ) 

 מזכיר הממשלה
 ם״ח התשי״א. עמי 52.
 י״פ התשנ״ה. עמי 850.

 סייח התשל״א, עמי 130: התשס״ד, עמי 143.

 ילקוט הפרסומים 5317, י׳ באב התשם״ד, 28.7.2004 3497



 מבחנום לחלוקת בספים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספזרט
 במוסדות ציבור

 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה -1985י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ
 המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט (להלן -

 המשרד) למוסדות ציבור:

 תמיכה בלימוד תורני ובפעולות מיוחדות למוסדות תורגייפ

 פרק אי: כללי

 1. ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הועדה) תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד, ובהמלצות למתן
 תמיכות למוסדות שונים, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדידן

 בהן1 (להלן - הנוהל) ובהתאם למבחנים אלה,

 2. התמיכה עצמה צריך שתינתן על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

 1. בבואה לדון ולהחליט בבל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הועדה את בל נסיבותיו של הענין, תוך יישום
 שוויוני, אחיד ועניני של המבחנים.

 4. כל שיקוליה של הועדה יהיו עניניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, כבל שיידרש לפי הענין: החלטת
 הועדה תהא מנומקת.

 5. חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד, תיעשה, לפי תתומי פעילות, הכל בכפוף
 לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

 פיק כי: נהלימ

 6. (א) במבחנים אלה, ״מוסד ציבור״ - מוסד ציבור ללא כוונת רווח כמשמעותו בנוהל, שהוא עמותה, הקרש
 או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בסעיף 2ג לחוק הנאמנות, התשל־ט-979וג, כולם רשומים על פי

 יין•
 (ב) מוסד ציבור, המבקש תמיכה לראשונה, יוכיח למשרד כי פעל במשך שנתיים לפחות בפעילות נושא
 מבחנים אלה וכי מספר התלמידים שלמדו בו בשנה שקדמה לשנה שבעדה הגיש את בקשתו, לא פחת

 ממחצית מספר התלמידים שבעבורם הוא מבקש תמיכה בבקשה.

 7. בקשותיהם של גופים לתמיכה מכספי המשרד יידונו רק אם הוגשו בהתאם להוראות הנוהל.

 8. לענין תמיכות הניתנות לפי משתתפים בפעילות, יקבע המשרד ניקוד בסיסי אחיד לכל משתתף בכל סוג
 פעילות במפורט בסעיף 14(6): בל מוסד ציבור יזכה לשיעור תמיכה לפי מספר הנקודות שצבר, השווה
 למכפלת מספר המשתתפים בפעילות בניקוד שנקבע למשתתף באותו סוג הפעילות, ובהתחשב בשווי נקודה
 שייקבע בחלוקת תקציב התמיכה שלענין בכלל הנקודות שיצברו מוסדות הציבור הזכאים, על פי דיווחיהם

 במועדים שנקבעו לשם כך במבחנים אלה.

 9. (א) בקשה לתמיכה תהיה רק לגבי פעילות שמקיים מוסד הציבור בעצמו ולא באמצעות מוסד או גוף
 אחר.

 (ב) בבקשה לתמיכה יפורטו כל סכומי התמיכה שמבקש ושמקבל מוסד הציבור ממשרדי הממשלה השונים
 ומגופים ממשלתיים אחרים באותה שנת כספים, לפי הפעילויות שבעבורן ניתנים סכומי תמיכה

 אלה.

 0ו. (א) בקשה לתמיכה בפעילות שבעבודה ניתנה תמיכה לאותו מוסד ציבור בשנת הכספים הקודמת, תלווה
 בדיווח על היקף ביצוע הפעילות בשנת הכספים הקודמת (להלן - הדוח).

 (ב) בדוח ייכללו, לענין הפעילות הנוגעת לבך, פרטיהם האישיים המלאים של נושאי תפקידים המקבלים
 שכר והמשמשים מדריכים, מנחים, מגידי שיעור או ראשי מתיבתות.

 (ג) לבקשה ראשונה לתמיכה תצורף רשימה של התלמידים הלומדים במוסד ושבעבורם מבוקשת
 תמיכה.

 סייח התשמ״ה, עמי 60: התשנ״ב, עמי 4ג.
 2 י״פ התשנ״ב, עמי 2569: התשנ״ד, עמי 4716: התשנ״ז, עמי 0ו7ו: התש״ס, עמי 3264: התשם־א, עמי 402 ועמי

 1628: התשס״ב, עמי 761: התשס״ג, עמי 3158: התשס״ד, עמי 107, עמי 294 ועמי 2030.
 5 סייח התשל״ט, עמי 128.
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 (ד) למען הסר ספק, נושאי תפקידים שמוסד העיבור משלם להם בעבור עבודתם בו שכר שווה או עולה על
 שכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ״ז-987ו4(להלן - תוק שכר מינימום), לא ייכללו

 במעבת התלמידים המדווחת למשרד; לענין זה, ״שבר״ - לרבות מלגה.

 וו. בכל מקרה לא יעלה שיעור התמיכה לפעילות בצירוף תמיכות ממשרדי הממשלה האחרים על 90% מכלל
 עלויות מוסד העיבור לפעילות הנתמכת.

 פרק גי: תמיכה במוסדות לימוד תורניים

 12. (א) בפרק זה, ״מוסד תורני״ - מוסד עיבור בהגדרתו בסעיף 6, המקיים מערכת לימודים תורניים לגברים,
 לנשים או לשני המינים, כמפורט בסוגי המוסדות שבסעיף קטן (ב).

 (ב) בכפוף להגדרה ״מוסר תורני״ האמורה בסעיף קטן (א), יובחנו סוגי מוסדות, כדלקמן:

 (1) ישיבות גבוהות:
 (2) ישיבות הסדר:

 (3) בוללים לאברכים (חצי יום או יום שלם):
 (4) כוללים להכשרת אברכים לתפקידי רבנות ודיינות:

 (5) כוללים לגמלאים (מת״ל - מועדון תורני לגמלאים):
 (6) מסגרות תורניות שיקומיות לאסירים בבתי סוהר.

 (ג) הגופים הנתמכים הם מוסדות עיבור בהגדרת ״מוסד עיבור״ בסעיף 3א להוק, העוסקים בלימודים
 תורניים, והתמיכה מיועדת לסייע בתחום הגברת החינוך והלימודים התורניים.

 >ר) תמיכה למוסדות תורניים תינתן על פי מספר התלמידים הלומדים באופן סדיר בכל מוסד תורני לפי
 דיווחי המוסדות, בארבעה מועדים בשנה כמפורט להלן (להלן - המועדים הקובעים):

 (ו) ביום 5ו באוקטובר בעבור השינויים במספר התלמידים עד יום ו באוקטובר;

 (2) ביום 15 בדעמבר בעבור השינויים במספר התלמידים עד יום ו בדעמבר:

 (3) ביום 15 בפברואר בעבור השינויים במספר התלמידים עד יום 1 בפברואר:

 (4) ביום 15 במאי בעבור השינויים במספר התלמידים עד יום ו במאי.

 (ה) התמיכה במוסדות תינתן לפי הניקוד שיוענק בעבור לימודי התלמידים במוסד במועדים הקובעים,
 בהתחשב בכלל הנקודות שיצברו בלל מוסדות העיבור הנתמכים בבל מועד קובע: פחת מספר
 התלמידים בכולל במהלך תקופה שבין שני מועדים קובעים רצופים - תינתן התמיכה למוסד לפי
 מספר התלמידים העדכני המדווח מדי חודש בהתאם להוראות: פחת מספר התלמידים בישיבה גבוהה
 או בישיבת הסדר או במסגרות תורניות שיקומיות לאסירים או בכוללים לגמלאים בתקופות אלה
 בשיעור שאינו עולה במהלך כל התקופה שבין שני מועדים קובעים רצופים על 20% בסך הכל -
 תינתן התמיכה למוסד לפי מספר התלמידים במועד הקובע שבו דווח לאחרונה; פחת מספר התלמידים
 בישיבה גבוהה או בישיבת הסדר או במסגרות תורניות שיקומיות לאסירים או בכוללים לגמלאים
 בתקופה שבין שני מועדים קובעים רצופים בשיעור העולה במהלך בל התקופה באמור על 20% בסך

 הכל - תינתן התמיכה למוסד לפי מספר התלמידים העדכני שדווח כאמור.

 (ו) תמיכה למוסד תורני בעבור לימודיו של תלמיד שאינו בעל אזרחות ישראלית או שאינו תושב קבע
 בישראל: תינתן בשיעור של 600/0 משיעור התמיכה הניתנת בעבור לימודיו המקבילים של תלמיד בעל
 אזרחות ישראלית או שהוא תושב קבע בישראל; למען הסר ספק, יודגש כי המוסד יהיה זכאי לתמיכה
 רק בעבור תלמיד שהוא אזרח ישראל, תושב קבע או אזרח מדינה זרה בעל אשרת שהיה לתלמיד (א/2)

 התקפה למועד מתן התמיכה, לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל״ד-51974, והמוטבעת בדרכונו.

 (ז) בשום מקרה לא תינתן תמיכה למוסד תורני בעבור לימודי תלמידים שמספרם עולה ב־50% על מספר
 התלמידים הגבוה ביותר שבעבורו ניתנה למוסד תמיכה במהלך שנת הכספים הקודמת: היה מספר
 התלמידים במהלך שנת הכספים הקודמת מעל 00ו - יהיה שיעור הגידול המרבי 20%, אלא אם כן,

 תכיר ועדת התמיכות, מטעמים מיוחדים שיירשמו, בגידול רב יותר - עד 50%.

 (ח) תמיכה למוסד תורני בעבור לימודיו של תלמיד בן 23 ומעלה, תינתן בשיעור של 60% משיעור התמיכה
 הניתנת בעבור לימודיו המקבילים של תלמיד שטרם מלאו לו 23 שנים (להלן - תמיכה מופחתת);
 שירת התלמיד, קודם הגיעו לגיל 23, שירות סדיר פעיל בצה״ל, תינתן בעד לימודיו תמיבה מופחתת
 לאחר חלוף פרק זמן נוסף (לאחר גיל 23) שמשכו פרק הזמן שבו שירות שירות זה: למען הסר ספק, לא

 * ס״ח התשמ־ז, עמי 68.
 5 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1517: התשמ״ה, עמי 1798.
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 תינתן תמיכה רגילה (שאינה מופחתת) למי שמלאו לו 23 שנים ולימודיו התורניים נתמכו בעבר
 כתלמיד במסגרת ישיבת הסדר.

 (ט) נוסף על האמור בסעיפים קטנים (ד) ו־(ה) -

 (ו) מוסד תורני י המבקש לראשונה בקשת תמיכה, ידווה במועד שקבע לכך המשרד, על מספר
 התלמידים שבעבורם מבוקשת תמיכה; דיווחים שלא יתקבלו במועד זה יידחו בלא דיון: התמיכה
 תוענק למוסד זה אם יימצא זכאי לה, החל בחודש ינואר של שנת הכספים שלאחר מועד הגשת

 הבקשה:

 (2) מוסד תורני, למעט כאמור בפסקה (1), ידווח על מספר התלמידים שבעבורם מבוקשת תמיכה לא
 יאוחר מה־5ו בכל חודש של השנה שבה מבוקשת התמיכה; לא תינתן תמיכה למוסד בעד חודש

 שבו לא התקבלו דיווחים כאמור,

 3ו. (א) מוסד תורני, המבקש את תמיכת המשרד, יגיש בקשה, לפי טופס המיועד לכך, שניתן לקבלו
 מהמשרד.

 (ב) לבקשת התמיכה יצורפו מסמכי יסוד אלה:

 (ו) תעודת רישום כמוסד ציבור אצל הרשם הנוגע לענין(למשל: תעודת רישום מטעם רשם העמותות,
 אם מדובר בעמותה);

 (2) אישור מרשם העמותות, רשם ההקדשות, או רשם אחר, לפי הענין, בדבר ניהול תקין של המוסד
 בהתאם לדרישות הדין:

 (3) מטרות ותקנון המוסד כפי שהתקבלו ואושרו אצל הרשם הנוגע לענין-,

 (4) אישור רישום כמוסד ללא כוונת רווח:

 (5) רשימת תלמידים מעודכנת על פי רישומי מערכת המחשוב שלענין.
 (ג) בקשתו של מוסד ציבור שלא נתקיימו בו הוראות סעיף 6 או שחסר לו אחד המסמכים האמורים בסעיף

 קטן (ב), תידחה ותוחזר לשולח בצירוף מכתב המנמק את דחיית הבקשה.

 (ד) מוסד ציבור המבקש תמיכה לראשונה (להלן - מוסד תדש) יצרף, נוסף על האמור בסעיף קטן (ב!, נ•
 מסמכים אלה:

 (ז) מאזנים כספיים לשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, כדרישת המשרד:

 (2) רשימות תלמידים (שם ומספר זיהוי או מספר דרכון לאזרת זר שאינו תושב קבע בארץ) שלמדו
 במוסד בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה.

 (ה) למוסד חדש, שנמצא כי נתקיימו בו הוראות מבחנים אלה - ייפתח תיק במשרד: במקביל, ייערכו
 במוסד זה שתי ביקורות לפחות לאימות הנתונים המופיעים בבקשה, לא יאותר משישים ימים לאחר

 שנתקבלה הבקשה.

 (ו) דוחות הביקורת יוגשו לועדה שתחליט אם לבצע ביקורת נוספת, שתיערך לא ייאוחר משלושים ימים
 לאחר הביקורת הקודמת: בהתבסס על דוחות הביקורות יוחלט בבקשה ובהתאם לכך ייקבעו גובה
 התמיכה והיקפה, בהתאם למספר התלמידים שאושרו וסיווגם: התמיכה תוענק החל בחודש ינואר של

 השנה שלאחר מועד הגשת הבקשה.

 (ז) למען הסר ספק, תינתן תמיכה אך ורק למוסדות ציבור, שהמוסדות התורניים האמורים נמצאים
 בבעלותם המלאה ולא לגורם אחר, אף על פי שהוא מבצע או מממן בפועל את שעות הלימודים

 התורניים המדווחות למשרד על ידי מוסד הציבור.

 14. במוסדות תורניים, כמפורט בסעיף 2ו(ב), יתקיימו הדרישות האלה:

 (ו) מוסדות תודניים

 (א) ישיבה גבוהה היא:

 (1) מוסד המקיים מערבת לימודים תורניים המדווחת למשרד והניתנת לבוגרי החינוך העל יסודי
 ולבוגרי הישיבות הקטנות, למעט תקופת החופשות המאושרת, כמפורט להלן, של 45 שעות
 לפחות בשבוע שישתרעו בימים א׳ עד ו׳ (להלן - שעות הלימוד היומיות): שעות הלימוד
 היומיות יכול שישתרעו בימים א׳ עד ה׳ בין השעות 8:00 ל־00.ו2 וביום ד בין השעות 8.00
 ל־14.00; יודגש כי אין חובת קיום לימודים מעבר ל־5 ימים בשבוע: למען הסר ספק, לימוד

 יכול שיכלול תפילת מנחה וערבית אך לא תפילת שתרית:
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 (2) תלמיד בישיבה גבוהה, ייתשב מי שלומד במוסד באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מארבעים
 וחמש שעות בשבוע, המדווחות למשרד כאמור בפסקה (ו); במקרה של תלמיד ששירותו
 נדחה, בהתאם לחוק דתיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשם״ב-2002*
 (להלן - חוק דחיית שירות) - התלמיד אינו עוסק בעיסוק נוסף: ולגבי תלמיד שלימודיו
 מזכים את המוסד בתמיכה מופחתת (כמפורט בסעיף 12(ח» - הוא אינו עוסק בעיסוק נוסף
 בשעות לימודיו בישיבה, שמדוותת הישיבה למשרד לשם קבלת תמיכה: כתלמיד בישיבה

 גבוהה יימנה, לעורך קביעת גובה התמיכה במוסד, רק תלמיד עד גיל 65 שנה.

 (ב) ישיבת הסדר היא:

 (1) ישיבה גבוהה או כולל המקיימים תבנית לימודים ישיבתית מלאה, והמיועדים למשרתים
 שירות משולב, כהגדרתו בסעיף 9 לחוק דחיית שירות, בהתאם לתכנית המוכרת במשרד

 הביטחון (לרבות ישיבת ״שילוב״),

 (2) תלמיד ישיבת הסדר הוא תלמיד, ששירותו גדתה בהתאם לתוק דחיית שירות, בתקופת
 לימודיו בישיבת ההסדר ובתקופת שירותו הצבאי, ולמשך תקופה שלא תעלה על 60 חודשים
 (להלן - תקופת השירות), כל עוד הוא לומד בישיבת ההסדר או משרת שירות צבאי, הכל
 במסגרת התכנית המוכרת במשרד הביטחון: בתקופות שלפני תקופת השירות ושלאחר תקופת

 השירות יוכר התלמיד כתלמיד ישיבה גבוהה (או אברך כולל - לפי הענין).

 (ג) כולל לאברכים הוא:

 (ו) מוסד תורני המקיים תכנית לימודים מלאה כמפורט להלן, והמיועד לתלמידים בעלי
 משפתה:

 (א) לתלמידים ששירותם הצבאי נדחה בהתאם לחוק דחיית שירות, הלומדים במוסד באופן
 סדיר, תכנית הלימודים תהיה בהיקף שלא יפחת מארבעים וחמש שעות בשבוע,
 המדווחות למשרד, כאמור בפסקת משנה (א^): מספר התלמידים בסוג זה הלומדים

 במוסד לא יפחת משניים:

 (ב) לתלמידים ששירתו שירות סדיר או שקיבלו פטור משירות זה או שאינם יוצאי צבא,
(להלן - חוק שירות ביטחון),  הכל לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-986וד
 הלומדים במוסד באופן סדיר, תכנית הלימודים תהיה בהיקף שלא יפחת משלושים

 וחמש שעות בשבוע, המדווחות למשרד, כאמור בפסקת משנה (א)( ו):

 (ג) במקרה של תלמיד ששירותו נדחה, בהתאם לחוק דחיית שירות, התלמיד אינו עוסק
 בעיסוק נוסף: ולגבי תלמיד שלימודיו מזכים את המוסד בתמיכה מופחתת (במפורט
 בסעיף 12(0) - הוא אינו עוסק בעיסוק נוסף בשעות לימודיו בבולל, שמדווח הכולל
 למשרד לשם קבלת תמיכה: כתלמיד בכולל יימנה, לצורך קביעת גובה התמיכה במוסד,

 רק תלמיד שטרם מלאו לו 65 שנים:

 (2) למען הסר ספק, ממצאי הביקורת במוסדות ציבור לגבי מסגרת לימודיהם בכולל של
 התלמידים ששירותם הצבאי נדחה, כאמור לעיל, שבו מתקיימת תכנית לתלמידים אחרים
 במוסד, יוחלו על מסגרת לימודים זו, וכן ישוקללו עם ממצאי הביקורת הכללית במוסד

 הציבור לענין הפתתת התמיכה שבו בהתאם להוראות הנוהל:

 (ג) ״כולל הצי יום״ הוא זה המקיים מערכת לימודים של ארבע שעות ותצי רצופות מדי יום,
 בשעות הבוקר או אחר הצהריים, 5 ימים לפחות בשבוע, בימים א׳ עד ר: כתלמיד ״כולל חצי
 יום״ יימנה, לצורך קביעת גובה התמיכה במוסד, רק אברך הלומד גם במחצית השניה של
 היום, בכולל תצי יום אתר: בכל אחד מהם 4 שעות לפחות: אברך ששירותו נדחה לפי תוק

 דחיית שירות ילמד בכל כולל כאמור 4 שעות ותצי רצופות לפחות מדי יום:
 (4) בתלמיד הבולל יימנה, לצורך קביעת גובה התמיכה במוסד, רק תלמיד שטרם מלאו לו 65

 שנים.

 (ד) כולל להכשרת תלמידים לתפקידי רבנות ודיינות הוא:

 (ו) בכולל להכשרת תלמידים לתפקידי רבנות ודיינות, יתקיימו כל אלה:

 (א) תכנית לימודים לאחת או יותר מן המטרות האלה (להלן - התכנית):

 * ס״ח התשס״ב, עמי ו52: התשס״ג, עמי 494.
 י ס־ח התשמ־ז, עמי 107: התשס״ג, עמי 77ג.
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 (1) הכשרת תלמידים לבחינות לקבלת תעודת בושר לדיינות, מטעם הרבנות הראשית
 לישראל:

 (2) הכשרת תלמידים לבחינות לקבלת תעודת כושר לרבנות, מטעם הרבנות הראשית
 לישראל;

 (ב) בתקופה שקדמה להגשת בקשת התמיכה, ובשלוש השנים האחרונות לפחות, עמדו רוב
 תלמידיו מדי שנה בהצלחה לפחות בשתי בחינות שונות של הרבנות הראשית לישראל,
 מתוך הבחינות האמורות בפסקת משנה (א); כמו כן, החל בשנה התשיעית להפעלת
 התכנית לדיינות 10% לפחות מכלל תלמידי התכנית לדיינות עמדו בהצלחה מדי שנה
 בכל הבחינות המפורטות בפסקת משנה (אץ1) והחל בשנה השישית להפעלת התכנית
 לרבנות - 15% מכלל תלמידי התכנית לרבנות עמדו בהצלחה מדי שנה בכל הבחינות

 המפורטות בפסקת משנה (אץ2):

 (ג) המוסד מוכר כ״ישיבה גבוהה״ או כ״ישיבת הסדר״(או כ״ישיבת שילוב״) או כ״בולל יום
 שלם״ (להלן - המוסד) כמשמעותם בפסקאות משנה (א), (ב) תג);

 (ד) המוסד מקיים באופן קבוע ומסודר, נוסף על התכנית, מערכת של שיעורי תורה לקהילה
 ומעורבות בקהילה למתן שיעורי תורה או שירותים דתיים רוחניים אחרים שלא בשכר:

 פעילות זו תדווח למשרד, אך לא תיכלל בבקשות לתמיכה ממשרדי הממשלה;

 (ה) במוסד מתקיימים מבחנים קבועים ומסודרים בכל חלקי התכנית:

 (2) בתלמיד במסגרת התבנית ייחשב תלמיד שאינו עובד בשכר בהיקף העולה על 15 שעות
 שבועיות או בתפקיד הוראה - 2 ו שעות הוראה בשבוע, ואינו מקבל מלגה כלשהי ממוסד
 שהמדינה משתתפת בתקציבו: תנאי להצטרפות לתכנית יהיה לימודי התלמיד 5 שנים מלאות
 לפחות בישיבה גבוהה או בישיבת הסדר או בכולל יום שלם, כהגדרתם בפרק זה, אחרי
 גיל 17; גיל התלמיד ביום ההצטרפות לתכנית יהיה 22 שנים לפחות ולא יעלה על 52 שנים:
 למען הסר ספק, שירות צבאי פעיל או פעילות שאינה לימוד תודה במהלך 5 שמת הלימודים

 לא יוכרו כלימוד תורה לצורך חישוב 5 שנות לימודים מלאות:

 (3) התכנית תימשך לא פחות משלוש שנים, ובהיקף של שלושים וחמש שעות לימוד לפחות
 בשבוע:

 (4) על המבקש להיכלל בתכנית יחולו הוראות אלה:

 (א) יחתום על התחייבות אישית, בחתימת ערבים, כלפי המשרד, לעבוד בהיקף שלא יפחת
 ממשרה מלאה (הוראה או אחרת, לפי הענין) בשירותי הדת הקהילתיים, בהתאם
 למסלול הלימודים שבו בחר, במשך מספר שנים במספר השנים שיקבל תמיכה עודפת
 במסגרת התכנית כמפורט להלן: לענין זה, ״שירותי הדת הקהילתיים״ - חינוך והוראה
 במקצועות היהדות, רבנות מקומית או קהילתית, דיינות, מנהיגות רוחנית דתית בקהילה
 מוגדרת, והכל בארץ או בתפוצות, או מנהיגות רוחנית דתית של עולים חדשים לבני

 עדתם בישראלי

 (ב) באישור מראש של המשרד, תלמיד בוגר התבנית יהא רשאי לבתור לעצמו מקום עבודה
 כאמור בפסקת משנה (א), ובלבד שיחל בעבודתו בתוך שישה חודשים מהיום שסיים את

 לימודיו במסגרת התכנית, ודיווח על כך למשרד:

 (ג) תלמיד בוגר התכנית שלא החל בעבודה כאמור בפסקת משנה (א), מיד לאחר סיום
 לימודיו במסגרת התכנית כאמור בפסקת משנה (ב), יחויב בהחזר התמיכה, שניתנה לו
 באמצעות המוסד, נוסף על התמיכה שנתן המשרד באותה תקופה, בעבור תלמיד מאיתו
 סוג, בתנאי ההצמדה למדד המחירים לצרכן המקובלים במשרד האוצר (להלן -
 התמיכה העודפת): החזר הכספים יתפרש על משך תקופת זמן השווה לתקופה שבה
 ניתנה אותה תמיכה עודפת, זולת אם החליטה ועדת התמיכות אחרת מנימוקי•

 מיוחדים שיירשמו:

 !5) עזב התלמיד מיזמתו את התכנית לאחר תום השנה הראשונה מיום שהתתיל את לימודיו
 במסגרת התכנית - יחויב בהחזר מחצית התמיכה העודפת, החל בתחילת השנה השניה
 ללימודיו כאמור, זולת אס החליטה ועדת התמיכות אחרת מנימוקים מיוחדים שיירשמו: משך
 החזר התמיכה העודפת כאמור יהיה כמפורט בפסקה (4ץג); הזכאות לתמיכה הרגילה כתלמיד
ה ו ד ; ! ( 0 י נ ר ש פ ס ך מ ש מ ה ל ה ש ו ר ג^ע^דרו, ת ס ו מ ^ ה ו נ ז ק ך ת ר ו נ ז ל ל י ע ס ל ר ו 3 7 3 י 3 - נ ר ו ר ה ס ו  מ

 לתקופת קבלת התמיכה העודפת: לאחר מכן יוכל המוסד לשוב ולקבל תמיכה רגילה בעבור
 תלמיד כאמור לפי תנאי הזכאות במשרד:
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 (6) עזב התלמיד מיזמתו את התכנית לפני תום השנה הראשונה מיום שהתחיל את לימודיו
 במסגרת התכנית - לא יחויב בהחזר התמיכה העודפת:

 (7) בכל מקרה לא ייתמך מוסד תורני בעבור לימודי תלמיד במסגרת התכנית, מיד לאחר סיום או
 עזיבת התבנית, לפרק זמן הזהה לתקופה שבה הוענקה לתלמיד התמיכה העודפת:

 (8) מוסד יבדוק את התאמתו של תלמיד לתכנית ובהתאם לצורך רשאי להוציאו ממסגרתה:
 הוצא תלמיד כאמור, לא יהא זכאי להמשיך ולקבל את התמיכה העודפת: המוסד ידווח

 מיידית למשרד על הוצאת התלמיד ממסגרת התבנית ועל הסיבות להוצאתו ממנה:

 (9) מדי שגה ולא יאוחר מחודש אלול, יעביר המוסד דין וחשבון למשרד, על עמידת התלמידים
 המשתתפים בתכנית במסגרתו, בבחינות שנערכו מטעם המוסד עצמו במהלך השנה: כמו כן
 יעביר המוסד באותו מועד את תוצאות הבחינות הרשמיות האמורות בפסקה (יץב), של

 התלמידים הכלולים במסגרתו:

 (0ו) על פי דיווחי המוסד האמורים בפסקה (9) ובן בהתאם לממצאי המשרד, רשאי המשרד
 להוציא תלמיד ממסגרת התכנית תוך מתן הודעה מוקדמת של 3 חודשים:

 (11) תלמיד הנמצא במסגרת התבנית רשאי לעבור מן הכולל שהוא לומד בו, לכולל אחר המאושר
 במסגרת התכנית, בכפוף להוראות הדיווח למשרד, כאמור בסעיף 12(ד) ו(ה) ובכפוף לכך

 שייכלל במכסה שאושרה לכולל המקבל ובכפוף לאישור מראש של המשרד:

 (12) הועדה רשאית לדון בבקשות תריגות של תלמידים או של בוללים לגבי דחיית תחילת
 תפקודם של התלמידים בשירותי הדת הקהילתיים: לפי התחייבותם האמורה בפסקה (4ץא),

 לתקופה שלא תעלה על שנתיים:

 (נ1) מספר התלמידים בתכנית ייקבע ויוקצה בין מגמותיה השונות, בהתאם לצורכי העם והמדינה
 ובכפוף למסגרת התקציב שתאושר: התמיכה למוסדות ולתלמידים שייכללו במסגרתה, תיקבע
 מדי שנה באופן שוויוני ביתם להיקף הבקשות: למען הסר ספק, זכאות מוסד למכסת תלמידים
 בתכנית תיבתן מדי שנה מהדש בהתחשב במספר המכסות שהתפנו ובכפוף למספר בלל

 התלמידים הממשיכים בלימוד במסגרת התכנית בכל המוסדות:

 (14) הוראת סעיף 2מח) לא תחול לגבי תלמיד במסגרת התכנית.

 (ה) כוללים לגמלאים (מת״ל - מועדון תורני לגמלאים) הוא:

 (ו) מוסד לגמלאים שבו לומדים לימודים תורניים שלוש שעות רצופות לפתות בין 8:00 ל־14:00,
 חמש פעמים בשבוע: למען הסר ספק, לימוד יכול שיכלול תפילת מנחה וערבית אך לא
 תפילת שחרית: כתלמיד כולל לגמלאים יוכר אך ורק תלמיד בן 65 שנה ומעלה שאינו

 עובד:

 (2) הגבלת התמיכה:
 תלמיד בכולל לגמלאים לא ייחשב כתלמיד בכולל לאברכים המזכה בתמיכה לפי סעיפים

 אתרים שבפרק זה:

 (3) חישוב התמיכה:

 (ו) התמיכה תינתן למוסד לפי מספר התלמידים המוכרים:

 (2) התמיכה למוסד בץבור לימודי תלמיד מסוג זה תהא שליש התמיכה שתוענק בעבור
 לימודי תלמיד ישיבה גבוהה, שטרם מלאו לו 23 שנים.

 (ו) תמיבה במסגרות תורניות שיקומיות לאסירים בבתי סוהר:
 (ו) הגופים הנתמכים:

 (א) המבקש מפעיל מדרשות תורניות שיקומיות בבתי סוהר בארץ (להלן - מדרשה):

 (ב) אחת ממטרותיו העיקריות, הרשומות בתקנון או במסמכי היסוד של המבקש היא הפעלת
 מסגרת שיקומית של לימודים תורניים בבתי סוהר:

 (2) אוכלוסיית היעד בפעילות הנתמכת:

 אסירים השוהים בבתי סוהר ברחבי הארץ (להלן - תלמידים);

 (3) תנאי הסף לתמיכה:

 במדרשה מתקיימים תנאים אלה:
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 (א) הפעילות שבעמדה מבוקשת התמיכה אינה ממוםגת בדרך אחרת כלשהי מתקציב
 המדינה, ובכלל זה מתקציבי המשרד לביטחון פנים ושירות בתי הסוהר (להלן -

 שב״ס);

 (ב) מגידי השיעור במדרשה למדו, בישיבות או בכוללים, חמש שנים לפחות מעל גיל 18
 ולימודיהם בכל מוסד תורני שהוא אינם נתמכים לפי מבחנים אלה כל עוד הם מכהנים

 כמגידי שיעור באמור:

 (ג) המדרשה פועלת 4 ימים בשבוע לפחות: במשך 6 שעות ביום לפחות: לענק זה, קיימת
 אפשרות פיצול הלימודים לשעות שלפני העהריים ולשעות שלאתר הצהריים:

 (ד) המדרשה פועלת בתיאום עם שב־ם ועל פי הוראותיו:

 (ה) תכנית הלימודים במדרשה מאושרת בידי המשרד ומורכבת מלימודים תורניים הכוללים,
 בין השאר, תבני מוסר ודרך ארץ:

 (ו) תכנית הלימודים במדרשה מתפרסת על פני השנה כולה למעט חופשה בשבתות, בחגים
 ובמועדי ישראל ולמעט שלושה שבועות במהלך החודשים יולי-ספטמבר:

 (ז) תלמידי המדרשה מתאימים עצמם לתנאי המדרשה, כדלהלן:

 (1) נוכחות מתמדת בשיעורים:

 (2) השתתפות פעילה בתפילות ובלימודים המתקיימים במסגרת המדרשה:

 (ג) עמידה במבחנים תקופתיים אשר יקוימו מזמן לזמן:

 (ח) המדרשה לא תגביל את גיל התלמידים אך היא רשאית להגביל קבלת תלמידים שאינם
 מתאימים לתכנית, לפי שיקול דעתה:

 (ט) מוסד הציבור מפעיל 4 מדרשות ב־4 בתי סוהר שונים לפתות:

 (י) מספר התלמידים בכל מדרשה - 10 תלמידים לפחות:

 (יא) תלמידי המדרשה יחויבו לחתום על כרטיס תלמיד שבו כלולה בקשה להיכלל ברשימת
 תלמידי המדרשה ולעמוד בתנאיה:

 (יב) כרטיס המתעד את נוכחות התלמידים (כרטיס נוכחות) ייחתם בידי מגידי השיעורים
 פעמיים במהלך יום הלימודים, בכניסה למדרשה וביציאה ממנה: •

 (4) אופן חישוב התמיכה:

 (א) התמיכה תחושב באופן יחסי לפי מספר התלמידים אשר פרטיהם יאומתו וידווחו
 באמצעות מערכת המחשוב של מחלקת הישיבות דתים־ או מערכת אחרת שיקבע
 המשרד); בכל מקרה לא תעלה התמיכה החודשית בעבור לימודי כל תלמיד על סכום
 התמיכה החודשית המועברת בפועל ללימודי אברך הלומד בכולל שמלאו לו נ2 שנים,

 על פי מבחני המשרד:

 (ב) לצורך חישוב התמיכה לא יבואו במנין -

 (ו) שיעורים שהתשלום למגיד השיעור בעבורם נמוך בפועל משכר מינימום לפי חוק
 שכר מינימום, ומתשלומים אחרים המחויבים על פי כל דין:

 (2) שיעורים שנותנים מגידי השיעור בהתנדבות:
 (ג) 65% לפחות מתמיכת המשרד במוסד ציבור ישמשו למימון הוצאות שכר עבודה מוכחות

 למגידי השיעור;

 (ד) עד 20% מתמיכת המשרד במוסד ציבור ישמשו להשתתפות בעלויות מוכחות לקיום
 הפעילות, כגון הסעות לצוות המדרשה וחומרי הדרכה:

 (ה) עד 15% מתמיכת המשרד .ישמשו להשתתפות בעלויות תקורה מוכחות:

 (5) נהלים:

 (א) לבקשת התמיכה תצורף תכנית הלימודים השנתית של המבקש, ובה יפורטו -

 (ו) מספר כלל השיעורים המתוכננים, על תכניהם:
 (2) שמות מגידי השיעור, בצירוף אישורים על השכלתם מטעם מוסדות הלימוד

 שבהם למדו:
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 (3) השיעורים שיינתנו לפי פירוט מגידי השיעורים, שמות התלמידים, זמני הלימוד
 ושם בית הסוהר שבו הם יינתנו:

 (ב) תכנית הלימודים תהיה ערוכה במסמך בכתב ותיחתם בידי מנהל המוסד מבקש
 התמיכה:

 (ג) בסוף בל רבעון ישלח כל מבקש למשרד דוח המסכם את הפעילות ברבעון המדווח שיוכן
 בהתאם לדרישות המשרד: וכן דוחות רואה חשבון כספיים, תתומים בידי רוח, שבהם
 ניתן יהיה לזהות את הפעילות הנתמכת: הדוחות יוגשו עד היום ה־סו בחודש, שלאחר

 תום הרבעון:

 (ד) לדוח המסכם, באמור בפסקת משנה (ג), יצורף דוח כניסה ויציאה של בל מלמד לבית
 הסוהר, במסגרת פעילותו במדרשה במשך הרבעון:

 (ה) אישור מגורם מוסמך בשב״ם כי המדרשה פועלת בתיאום עמו ועל פי הוראותיו.

 (2) מספר תלמידים מזערי

 (א) בבל המוסדות האמורים בפסקה (ו), למעט כוללים ומסגרות תורניות שיקומיות לאסירים בבתי
 סוהר, לא יפחת מספר התלמידים שבעבורם ניתנת תמיכה מ־40.

 (ב) בכוללים, לרבות - כוללים לגמלאים, לא יפחת מספר התלמידים שבעבורם ניתנת תמיכה
 מ־5ו.

 (ג) במדרשה הפועלת במסגרת תורנית שיקומית לאסירים בבתי הסוהר, לא יפחת מספר התלמידים
 שבעבורם ניתנת תמיכה מ־0ו.

 (3) צירופים

 (א) במוסד ציבור אחד ניתן לצרף לימודי ישיבה גבוהה או ישיבת הסדר וכולל - ובלבד שהמספר
 המזערי של התלמידים, שבעבורם ניתנת תמיכה, הנדרש להכרה בזכאות המוסד לתמיכה בעבור

 לימודיהם לסוגיהם השונים לא יפחת מ־40 בסך הכל.

 (ב) לכולל יום שלם קיימת אפשרות להוסיף אברכים של תצי יום, גם במספר שהוא פחות ממספר
 התלמידים המזערי הנדרש להכרה בזכות הכולל לתמיכה, ובלבד שבכל עת משעות הלימודים

 לומדים בכולל המספר המזערי של התלמידים כמפורט לעיל.

 (ג) כולל חצי יום, העומד במבחנים ובהגדרות, לא ייתמך בעבור תלמידי כולל יום שלם שמספרם
 נופל מהמספר המזערי הנדרש להכרה בכולל.

 (4) שלוחות

 לא תיתמך שלוחה של מוסד תורני: ואולם הועדה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להכיר בשלוחה
 של מוסד תורני לצורך הענקת תמיכה, ובלבד שנוסף לאותם טעמים מיותרים כאמור, יתקיימו בשלוחה

 גם תנאי הסף המצטברים כלהלן:

 (א) בשלוחה של כולל לאברכים או של כולל לגמלאים לא יפחת מספר התלמידים מ־0ו: בבל מקרה
 אחר לא יפתת מספר התלמידים בשלוחה מ־ 70% מדרישת הסף למספר תלמידים מינימלי למוסד

 ציבור שבמסגרתו נלמדים לימודים מאותו סוג.

 (ב) מספר התלמידים בבל שלוחות המוסד לא יעלה בבל מקרה על 40% ממספר התלמידים הלומדים
 במוסד הציבור מגיש הבקשה.

 (ג) מוסד הציבור פועל 5 שנים לפחות ונתמך בידי המדינה שנתיים לפחות.

 (ד) ממצאי הביקורת בשלוחה ישוקללו עם ממצאי הביקורת במוסד הציבור לענין הפחתת התמיכה
 במוסד הציבור בהתאם להוראות הנוהל.

 (5) חופשות
 (א) תקופת הלימודים במוסדות התורניים היא בכל שנת הלימודים, למעט שבתות, מועדי ישראל

 ומועדי החופשות.

 (ב) מועדי החופשות המוכרים במוסדות הלימוד לא יעלו על אלה:

 (ו) י״א בתשרי עד ל׳ בתשרי:

 (2) א׳ בניסן עד ל׳ בניסן:

 (3) י• באב עד ל׳ באב.
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 (6) אופן חישוב התמיכה

 שיעור התמיכה במוסד יהיה לפי הגוסחה שלהלן:

 (א) יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי תלמיד ישיבה גבוהה שיעמוד על ערך של'נקודה אחת (ישיבה
 גבוהה שבה לומדים 40 תלמידים תזכה בהתאם לנוסחה זו ב־40 נקודות):

 (ב) יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי תלמיד ישיבת הסדר שיעמוד על ערך של 35.ו נקודות (ישיבת
 הסדר שבה לומדים 40 תלמידים תזכה בהתאם לנוסחה זו ב־54 נקודות);

 אם ייעכר תקציב מיוחד נו>£ף לתמיכה ממשרד הביטחון לתמיכה בישיבות ההסדר, תחולק תמיכה
 נוספת זו על פי אמות המידה שנקבעו לשם כך במשרד הביטחון: בכל מקרה לא תעלה התמיכה

 הכוללת שתינתן בעבור לימודי תלמיד ישיבת הסדר על ערך של 2.4 נקודות:

 (ג) יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי תלמיד כולל יום שלם שיעמוד על ערך של 1.8 נקודות (כילל
 שבו לומדים 40 תלמידים, יזכה בהתאם לנוסחה זו ב־72 נקודות):

 (ד) יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי תלמיד כולל חצי יום שיעמוד על ערך 0.9 נקודות (בולל הצי
 יום שבו לומדים 40 תלמידים, יזכה בהתאם לנוסחה זו ב־36 נקודות);

 (ה) יינתן שיעור תמיכה או מלגה (״תמיכה עודפת׳) לתלמיד בעבור לימודיו בכולל להכשרת תלמידים
 לתפקידי רבנות ודיינות שיעמוד על ערך של 3 נקודות:

 (ו) יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי אסיר במסגרות תורניות שיקומיות בבתי הסוהר שיעמוד על
 ערך התמיכה המוענקת בעבור לימודי תלמיד כולל שמלאו לו 23 שנים:

 (ז) שווי הנקודה ייקבע בחלוקת התקציב המוקצה לנושא התמיכה במספר הנקודות שהכיר המשרד
 לכלל המוסדות שנמצאו זכאים לקבלת תמיכה: שווי נקודה יעודכן בבל מועד קובע, באמור בסעיף

 12(ד) ו>ה).

 (7) מוסדות דת יהודיים נוספים

 (א) מוסד המקיים מערכת לימודים תורניים לבנים ולבנות בוגרי החינוך העל יסודי, במתכונת
 הלימודים של המוסדות התורניים (ישיבה גבוהה או כולל, בהתאמה/ בשינויים הנובעים מאופיו

 ומדרכו הרעיונית של מוסד זה.

 (ב) שיעור התמיכה ללימודי תלמיד במוסד ציבור, שיימצא זכאי לה לפי פסקה זו; ייקבע בהתחשב
 בהיקף הלימודים הניתנים במוסד: ואולם בכל מקרה לא יעלה על שיעור התמיכה הניתן למוסד

 לימוד תורני מקביל.

 פרק די: מענקים ופעולות מיוחדות

 סימן אי: גרעינים חינוכיים תורניים בעדים, בעיירות ובשכונות הפיתוח

 15. בפרק זה, ״גרעין תורני־ - קבוצת משפחות של אנשי תורה ותינוך המתיישבים ביישוב כדי להקים בית
 מדרש מרכזי ללימודי יהדות, להתערות ביישוב ולקדם את תחומי החינוך, התרבות והרווחה השונים מתוך

 השקפת עולם יהודית.

 16. מטרות הגרעין:

 (א) משיכת אנשי תורה וחינוך ממרכז הארץ לעיירות הפיתות, לשכונות מצוקה, או לשכונות המאוכלסות
 בציבור מגוון (כגון: דתי, מסורתי, חילוני).

 (ב) העמקת אחדות בין חלקי האוכלוםיה השונים.

 (ג) תיזוק הנוער ותושבי המקום לפעול למען הקהילה.

 (ד) יצירה והרחבה של פרויקטים חדשים להעמקת החינוך היהודי בקרב הציבור הרחב על רבדיו
 השונים.

 17. אופי פעילות הגרעין:

 (א) התיישבות במקום של משפחות צעירות שאחד מבני הזוג לפתות הוא בוגר ישיבה, ישיבת הסדר, יוצא
 צבא או שירות לאומי: בסימן זה, ״משפחה צעירה״ - בגי זוג שנישאו במהלך שבע השנים שקדמו

 להגשת בקשת הגרעין לראשונה לתמיכה בעבורם.

 (ב) הקמת מפעלים תינוכיים בלתי פורמליים לתושבי היישוב והאזור.
 (ג) קיום בית מדרש הפועל מתוך מגמה להצמיח תלמידי חכמים ומחנכים אשר מתקשרים ותורמים לעולם

 שמחוץ לכותלי בית המדרש.
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 (ד) פעילות ומעורבות בחיי הנוער והפעלת פרויקטים חברתיים שונים יחד עם הנוער המקומי, למעט
 פעילות במסגרת תנועות הנוער.

 (ה) פעילויות בקרב העולים החדשים ללימוד ערבי היהדות.

 (ו) הפעלת תבניות יהודיות לקידום ולשיפור ההישגים של תלמידים ממשפחות נזקקות.

 (ז) פרויקטים מיוחדים להעמקת הזהות היהודית בקרב תלמידי בית הספר ובקרב כל שכבות הציבור הרחב
 ביישוב (מבוגרים, עולים, אוכלוסיית טיפוח ובדומה).

 18. מבחנים:

 (א) הגרעין נמצא ביישוב פיתוח, בשכונת מצוקה או בשכונה המאוכלסת בציבור מגוון(כגון: דתי, מסורתי,
 תילוני).

 (ב) משפחות הגרעין מתגוררות במקום שבו מתבצעת הפעילות.

 (ג) במרכזו של הגרעין קיים מרכז תורני הכולל ישיבה או כולל אברכים, המוכרים בידי המשרד לצורך מתן
 תמיכה כמפורט לעיל.

 (ד) המשפחות מתיישבות במפוזר בתחומי הקהילה המקומית ולא במסגרת נפרדת או בשכנות משפחות
 הגרעין זו לזו.

 (ה) מספר משפתות הגרעין -

 (ו) בשנה הראשונה לקבלת התמיכה - 7 משפחות לפתות:

 (2) בשנה השניה לקבלת התמיכה - 10 משפחות לפחות:

 (ג) בשנה השלישית לקבלת התמיכה - 5 ו משפתות לפחות.

 (ו) הגדרת משפחות השייכות לגרעין, תהא אחת מאלה:

 (ו) אחד מבני הזוג משמש בתפקיד חינוכי בהיקף של 1/2 משרה לפחות במערכת החינוך ביישוב:

 (2) אחד מבני הזוג לומד בכולל של הגרעין בהיקף של כולל חצי יום לפחות (4 שעות וחצי ביום 5
 ימים בשבוע).

 (ז) הגרעין יהיה רשום במוסד ציבור על פי דין במפורט בסעיף 0(א).

 (ח) הגרעין מבצע פעילות חינוכית בלתי פורמלית ביישוב בהיקפים אלה:

 (1) בשנה הראשונה - 200 שעות פעילות בחודש לפחות:

 (2) בשנה השניה ואילך - 00ג שעות פעילות בחודש לפחות.

 (ט) בגרעין תוכר משפחה שנמצאת ביישוב עד 9 שנים.

 (י) ביישוב עד 100,000 איש יוכר גרעין אחד, ביישוב עד 200,000 איש יוכרו 2 גרעינים ובן הלאה.

 (יא) שני גרעינים ביישוב אחר המבקשים הכרה לראשונה - יוכר וייתמך הגרעין שצבר את מספר הנקודות
 הרב יותר: היו זכאים הגרעינים לאותו ניקוד - יוכר וייתמך הגרעין שלו היקף הפעילות (בשעות) הרב
 יותר: ביקש גרעין הכרה ביישוב שבו כבר קיים גרעין פעיל המוכר והנתמך בירי המשרד - יוכר

 וייתמך הגרעין שכבר הוכר ונתמך בשנה הקודמת.

 19. שיטת הניקוד:

 (א) ותק הגרעין מיום הענקת התמיכה לראשונה

 (!) שנה אחת - s נקודות:

 (2) שנתיים-שלוש - 2 נקודות:

 (ג) ג שנים ומעלה - ו נקודה.

 (ב) המרחק הקצר ביותר בין הגרעין לאתת מ־ג הערים הגדולות:

 (1) עד 50 ק״מ - ו נקודה:

 (2) 51 עד 100 ק־מ - ג נקודות:

 (3) 101 ק״מ או יותר - 5 נקודות.
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 (ג) מספר משםהות הגרעין:

 (1) עד 10 משפחות - 2 נקודות:

 (2) 11 עד 20 משפחות - ג נקודות:

 (3) 21 משפחות או יותר - 5 נקודות.

 (ד) היקף פעילות בשנת לימור:

 (ו) בין 200 ל־00ג שעות בחודש - ו נקודה:

 (2) בין 501 ל־400 שעות בחודש - 5 נקודות:

 (3) 401 שעות בחודש ומעלה - 5 נקודות.
 (ה) גרעינים תורניים המחנכים הלבה למעשה לשירות סדיר בצה״ל או לשירות לאומי לתקופה שלא תפחת
 מהמפורט בחוק שירות ביטחון, יהיו זכאים לתוספת ניקוד של 50% מהניקוד שנקבע להם בשיטת

 הניקוד כמפורט בפסקאות (א) עד (ר).

 סימן ב•: שירותי תיאום וקשר עם משרד הביטחון, משרדי הממשלה ומוסדות זניבור אחרינו

 20. הגופים הנתמכים:

 זכאים לתמיכת ארגוני גג ארציים של הישיבות בישראל, המטפלים בדתיית שירותם של תלמידי ישיבות
 שתורתם אומנותם ואשר שלטונות הצבא מכירים בפעילות גופים אלה, והמייצגים את הישיבות גם לפני

 משרדי ממשלה אחרים ומוסדות ציבור, למען פיתוחן ושגשוגן של הישיבות ולמען רווחתן.

 21. אופן חישוב התמיכה:

 ארגון המטפל בהליכי דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם וכן בדיווח למשרד הביטחון בדבר
 מעבר התלמיד ממוסד לימודים אחד למשנהו, בהוצאת היתרי נסיעה לחוץ לארץ ואישורי לימודים - יהיה
 זכאי לשיעור תמיכה בסיסי בעבור סיוע בהליכי הדחיה של בל תלמיד המטופל על ידו (באישור משרד

 הביטחון) בשווי נקודה אחת.

 ארגון העוסק נוסף על שיבוץ התלמידים ליחידות צבאיוח (בצה־ל) ובתיאום הקשר בין תלמידי המוסדות
 ומנהליהן לבין שלטונות הצבא, הנובעים מהשירות הצבאי של התלמידים - יהיה זכאי לשיעור תמיכה

 לכל תלמיד המטופל בידו (באישור משרד הביטחון) בשווי 2.2 נקודות.

 התקציב המוקצה לתמיכה יחולק בין מוסדות הציבור שנמצאו זכאים לתמיכה, על פי מספר הנקודות שצבר
 כל אחד מהם.

 התמיכה תוענק לארגון לאחר פירוט פעילותו, כולל לענין עלותה הכספית, שתאושר מראש בידי
 המשרד,

 פרק הי: שונות

 22. תיקון מבחני תמיכה במוסדות לימוד תורניים

 בסעיף 32 למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור
 (תמיכה בלימוד תורני ובפעולות מיותרות למוסדות תורניים' (להלן - המבחנים הקודמים), במקום ״עד יום

 י״א בסיון התשס״ד (31 במאי 2004)״ יב1א ״עד י1ם ל׳ באב התשם״ד (17 באוגוסט 2004)־.

 23. תחילה ותוקף

 (א) תתילתם של מבחנים אלה, למעט המבחנים למסגרות תורניות שיקומיות לאסירים בבתי סוהר - ביום
 א׳ באלול התשס״ד (18 באוגוסט 2004) ותוקפם עד יום ל׳ באב התשס״ה (4 בספטמבר 2005).

 (ב) תתילתם של המבחנים למסגרות תורניות שיקומיות לאסירים בבתי סוהר - ביום ז׳ בטבת התשס־ד (1
 בינואר 2004) ותוקפם עד יום ל׳ באב התשס״ה (4 בספטמבר 2005).

 8 י״פ התשס־ד, עמי 1356 ועמי 4ו28.
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 24. הודאות מעבד לשנת 2004

 (א) על אף הוראות סעיף 14(2), (ב) ו־(4), בתקופה שמיום תתילתם של מבחנים אלה, עד ליום ל• בניסן התשם״ה (9
 במאי 2005) תינתן תמיכה למוסדות ציבור אלה: ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר, כוללים לאברכים, כוללים להכשרת
 אברכים לתפקידי רבנות ודיינות, כוללים לגמלאים, מסגרות תורניות שיקומיות לאסירים בבתי סוהר, אשר נתמכו
 בידי המשרד על פי המבחנים הקודמים, ובלבד שהם עומדים בהוראות הקבועות במבחנים הקודמים, ובכלל זה

 בהוראות בדבר מספר תלמידים מזערי, צירופים ושלוחות.

 (ב) מוסד ציבור, המגיש בקשה לראשונה לתמיכה לפי מבחנים אלה בעבור פעילותו בשנת 2004 או בשנת 2005, ואשר
 יוכיח בי מסגרתו איתרה מוסדות ציבור שפעלו ונתמכו בתהום בשנים עברו (להלן - מוסד ציבור מאוחד), לא
 יידרש לעמוד בתנאי הסף המתייחסים לפעילות קודמת של מוסד הציבור כאמור בסעיף 6(ב) ויהיה פטור מהוראות

(ב^, ובלבד שיוכיח שני אלה:  סעיף 3ו

 (1) כל מוסדות הציבור שאוחדו במסגרתו של מוסד הציבור המאוחד פעלו בתהום הפעילויות הנתמכות על פי
 מבחנים אלה ונתמכו שנה אחת לפחות בידי המשרד לעניני דתות או בידי המשרד בעבור פעילויות אלה:
 לענין זה מוסד ציבור שאוחד - מוסד ציבור ש־60% לפחות מתלמידיו שלמדו בו קודם איחודו, לומדים במוסד

 הציבור המגיש בקשה לראשונה;

 (2) לימודיהם של 00% לפחות מהתלמידים. שבעבורם מבוקשת התמיכה בידי מוסד הציבור המאותר נתמכו בשנת
 הלימודים התשס־ד בידי המשרד במסגרת אחד ממוסדות הציבור שאוחדו במסגרתו כאמור.

 (ג) על אף הוראות סעיף 2ו(ז), בשנת 2004 יכול שיעלה שיעור הגידול המרבי מעבר ל־20% למוסד תורני שמספר
 התלמידים שבעבורם נתמך בשנת הכספים הקודמת עלה על 100 תלמידים, ובלבד שבתוספת התלמידים מעבר

 לשיעור של 20% כאמור נכללים רק תלמידים שלימודיהם נתמכו בידי המשרד על פי המבחנים הקודמים.

 ג׳ באב התשס־ד (21 ביולי 2004)

) לימיו לבנת ג ־ י 8 8 מ 8 ח ) 

 שרת החינוך התרבות והספורט

 הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעודה
 ומועדי תשלומה

 לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
 יעדי תקציב), התשנ־ג-992ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק
 הסדרים במשק המדינה (תיקוני תקיקה להשגת יעדי
 תקציב), התשנ״ג-1992', ובהסכמת שר האוצר, אישרתי
 תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי שילומה לשנת הכספים

 2004 שהטילה מועצה מקומית רמת ישי.

 העתק מהחלטת המועצה, שאושר על ידי בדבר הטלת
 תוספת ארנונה, שיעורה ומועדי שילומה, הופקד במשרדי

 המועצה, ושם יובל כל אדם לעיין בה.

 י־ז בתמוז התשס״ר (6 ביולי 2004)

״ אברהם פורז ־ ־ " מ י ח ) 

 שר הפנים

 הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה
 ומועדי תשלומה

 לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
 יעדי תקציב), התשנ״ג-992ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק
 הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
 תקציב), התשניג-1992', ובהסכמת שר האוצר, אישרתי
 תוספת לארגונה, שיעורה ומועדי שיל1מה לשנת הכספים

 2004 שהטילה עיריית הדרה.

 העתק מהחלטת המועצה, שאושר על ידי בדבר הטלת
 תוספת ארנונה, שיעורה ומועדי שילומה, הופקד במשרדי

 המועצה, ושם יוכל כל אדם לעיין בה.

 י״ז בתמוז התשס־ד (6 ביולי 2004)

) אברהם •פורז ג ־ ג ג מ 7 ח < 

 שר הפנים

 ם״ח התשנ״ג, עמי 10. סייח התשג״ג, עמי 10.
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 יעדי התקציב), התשנ־ג-21992, וגביית תשלומי חובה
 המגיעים למועצה האזורית ברגר.

 כיב בתמוז התשס״ד (1ו ביולי 004»
) בנימין נתניהו ג ־ י מ 8 ח ' 

 שר האוצר
 ם״ח התשנ־ג, עמי 10.

 מינוי פקיד גביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)',
 אני ממנה בעיריית רמת גן את מנהל מחלקת פיקוח ורישוי
 עסקים לפקיד גביה, לעגין גביית ארנונה כללית המוטלת
 מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני הקיקה להשגת
 יעדי התקציב), התשנ־ג-21992. וגביית תשלומי חובה

 המגיעים לעיריית רמת גן.
 כ״ב בתמוז התשס״ד (11 ביולי 2004)

 (תמ 3-18) בנימין נתניהו
 שר האוצר

 י חוקי א״י, כרך בי, עמי 374ו•, ס־ח התשל״ג, עמי 46.
 2 ם״ח החשנ״ג, עמי 10.

 מינוי פקיד גביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה}',
 אני ממנה בעיריית טבריה את אבי זיו, ת״ז 53520748, לפקיד
 גביה, לענין גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק
 ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
 התקציב), התשניג-992ו2, וגביית תשלומי חובה המגיעים

 לעיריית טבריה.
 כ־ב בתמוז התשם״ד (11 ביולי 2004)

) בנימין גתגיהו ג ־ י מ 8 ח ) 

 שר האוצר
 י חוקי א־י, כרך בי, עמי 1374: ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס־ח התשנ״ג, עמי 10.

 מינוי פקיד גביה
 לפי פקודת המיסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)',
 אני ממנה בעיריית טבריה את מנהל מדור צרכנות מים
 במתלקת הגביה לפקיד גביה, לענין גביית ארנונה כללית
 המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה
 להשגת יעדי התקציב/ התשנ־ג-1992! וגביית תשלומי

 חובה המגיעים לעיריית טבריה.

 כיב בתמוז התשס-ד (11 ביולי 2004)
) בנימין נתניהו ג _ י מ 8 ח ) 

 שר האוצר
 י חוקי איי, כרך בי, עמ׳ 1374; ס־ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס־ת התשנ־ג. עמי 10.

 הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה
 ומועדי תשלומה

 לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
 יעדי תקציב), החשנ״ג-1992

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק
 הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
 תקציב), התשנ״ג-1992' ובהסכמת שר האוצר, אישרתי
 תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי שילומה לשנת הכספים

 2004 שהטילה עיריית רמלה.
 העתק מהחלטת המועצה, שאושר על ידי בדבר הטלת
 תוספת ארנונה, שיעורה ומועדי שילומה, הופקד במשרדי

 המועצה, ושם יוכל כל אדם לעיין בה.
 י״ז בתמוז התשס׳׳ד (6 ביולי 2004)

 (חמ 3-337) אברהמ פורז
 שר הפנים

 ם״ח התשנ״ג, עמי 10.

 מינוי ממונים על הגגיה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)',
 אני ממנה את גזברי לשכות הבריאות המחוזית ששמותיהם
 מפורטים להלן, לממונים על הגביה וזאת לענין גביית דמי
 אשפוז בבתי חולים ממשלתיים לפי אכרזת גביית מסים
 (דמי אשפוז), התשמ־ב-982ו2, המגיעים למשרד הבריאות:

 השם מס׳ זהות
 דוד שריקי 061448401
 האני טאטור 059340604
 שושנה ברק 030343791
 סימונה סביון 056062886
 משה מנשה 049457534

 יעקב באיר 11164837
 דיאנה ברקו 069167385
 יפה מגוז 009543844
 צביה נעים 008363095
 אילנה ענבר 051490241
 חנן פוקר 055994529
 לילך גסטר 24331126
 כ־ב בתמוז התשס״ד (וו ביולי 2004)

 בנימין נתניהו
 שר האוצר

 (תמ 3-18)

, כרך בי, עמי 1374: ם״ח התשל״ג, ענד 46. י  י חוקי א״
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 1006.

 מינוי ממונה על הגביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)',
 אני ממנה במועצה האזורית ברנר את גזבר המועצה
 לממונה על הגביה, לענין גביית ארנונה כללית המוטלת
 מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת

 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1374: ם״ח התשל״ג, עמי 46.
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 השם מס׳ זהות

055535322 
*056614324 
'058024167 
8069SS4453 

 רות אומני
 ירון גרייה

 אליהו אמסלם
 פאני פגיס

 ה׳ בתמוז התשס־ד (24 ביוני 2004)
 >חמ 229-« זבולון אורלב
 שר הרווחה

 5 י״פ התשמ״ה, עמי 942.

 6 י״פ התשנ״ד, עמ׳ 1939.

 י י״פ התשנ־ד, עמי 959ו.
 8 י״פ התשמ־ד, עמי 1146.

 הודעה על מיגוי ממונים על גביה
 לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ־ה-1995

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 567(ב) לחוק
 הביטוח הלאומי [נוסת משולב], התשנ־ה-995ו', ימונו
 המנויים להלן לממונים על הגביה לענין פקודת המסים

 (גביה)2:
 השם מם׳ זהות

 פאני פגים 069854453
 פרידה קהוגיי 053846754
 מרים פרידמן 003829520
 רות אומני 055535322
 ירון גרייה 056614324
 אליהו אמסלם 058024167

 ה׳ בתמוז התשס״ד (24 ביוני 2004)
 (ח« 229-ג< זבולון אורלב
 שר הרווחה

 י ס״ח התשנ״ה, עמי 207.
 2 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374.

 מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר במועצה
 הארצית לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1968
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב)(2) לתוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965', אני ממנה את יוסי ישי, תיז 001488451,

 לנציגי במועצה הארעית לתכנון ולבניה.
 מינוי קודם לנציג שר החקלאות ופיתוח דבפר במועצה

 הארצית לתכנון ולבניה - בטל.
 ח׳ בתמוז התשס״ד (27 ביוני 2004)

) ישראל כ־ץ ג ־ מ 7 ח ) 

 שר החקלאות ופיתוח הכפר
 י ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בועדה
 הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(אץ9) לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', אני ממנה את יוסי ישי, ת״ז

 הכרה במוסדות ובתארים לענין כשירות
 לעבודה סוציאלית

 לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-1996
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(אץ2) לחוק העובדים
 הסוציאליים, התשנ״ו-996ו', ולאחר התייעצות עם מועצת
 העובדים הסוציאליים, אני מכיר במוסדות להשכלה גבוהה
 מתוץ לישראל, המפורטים להלן ובתארים בעבודה
 סוציאלית הניתנים על ידם לענין כשירות לעבודה

 סוציאלית:
(Roosevelt - (1) אוניברסיטת רוזוולט, שיקגו, ארה״ב 

:University, Chicago, Illinois, U.S.A) 

 (2) אוניברסיטת גאלאודטת וושינגטון, ארה״ב
,(Gallaudet University, Washington DC, U.S.A) 

(University of - 3) ת טרנוה, סלובקיה ט י ס ר ב י נ ו א ) 
:Trnava, Slovak Republic) 

 (4) האוניברסיטה הממלכתית בקרםנויארסק, רוסיה -
:(University of Kransnojarsk, Russia) 

(Nottingham - 5) ת גוטיגגהם, אנגליה ט י ס ר ב י נ ו א ) 
,(University, England) 

 ב־ד בתמוז התשס״ד (13 ביולי 2004)
 (חמ 3-2795) זבולון אורלב
 שר הרוותה

 י ס־ח התשנ־ו, עמי 152.

 הודעה על מינוי פקידי גביה
 לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ־ה-995ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 367(ב) לחוק
 הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995ו' -

 (1) ימונו המנויים להלן לפקידי גביה לענין פקודת המסים
 (גביה)2 (להלן - הפקודה):

 השם מס׳ זהות
 לימור גוהר 028782662
 עירית רוזנברג 054176995
 יונה תם 051415800
 יפה סלם 022269427
 אטי פוריש 023758899
 אלה אלמוג 013333836
 משה לוי 010466423
 עמוס ששון 032918427
 שלי קוגן 016576522
 לימור חרמון 025565847
 רות כלפון 055903538

 (2) יבוטל מינוים של המינויים להלן כפקידי גביה לענין
 הפקודה:

053846754 
*003829520 

 פרידה קהוג׳י
 מרים פרידמן

 סייח התשכ״ה, עמי 307; התשס״ב, עמ׳ 157.

 ם״ח התשג״ה, עמי 210.
 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1374.

 י־פ התשמ־ד, עמי 1891.

 י״פ התשל-ה. עמי 1201.
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 שעה), אני קובע את קשת - קידום שירותי תיקון, עייר
 58-003880-7, כחבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר
 הדירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות דיור

 לנערות במצוקה במסגרת טיפולית ושיקומית.
 תוקף הקביעה מיום כ״ז בטבת התשס״ג (1 בינואר
 2003) עד יום ל׳ בכסלו התשםיז (ו3 בדצמבר 2005) וכל עוד

 הוראת השעה בתוקף, לפי המוקדם.
 כיה בסיון התשס״ד (4ו ביוני 2004)

) אוסקר אבורזק ג ־ 2 4 0 מ 7 ח ) 

 סגן נציב מס הכנסה

 הודעה על קבועת חבר בני אדם לעורך קבלת
 פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת
 מגורים)(הוראת שעה), התשץ-1990

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה דמי שכירות, בסעיף 1(3)
 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת
 מגורים) (הוראת שעה/ התשץ-1990' (להלן - הוראת
 שעה/ אני קובע את העמותה קרן אשקלון, ע״ר 015853-3-
 58, כתבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר הדירה
 שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות דיור לנערות

 במצוקה במסגרת שיקומם.
 תוקף הקביעה מיום י״ב בתמוז התשס־ד (ו ביולי 2004)
 עד יום כיב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר 2007) וכל עוד

 הוראת השעה בתוקף, לפי המוקדם.
 כיה בסיון התשס״ד (14 ביוני 2004)

) אוסקר אבירזק ג ־ 2 4 0 מ 7 " < 
 סגן נציב מס הכנסה

 ס״ח התשץ, עמי 148; התשם־ג, עמי 143; התשס־ד, עמי
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 הודעה על קביעת חבר בני אדם לעורך קבלת
 פטור ממם על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי תוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת
 מגורים) (הוראת שעה), התש־ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה דמי שכירות, בסעיף 1(3)
 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת
 מגורים) (הוראת שעה), התש־ן-1990' (להלן - הוראת
 שעה/ אני קובע את ניצן סניף תל אביב - אגודה לקידום
 ילדים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד, ע־ר 58-000485-1
 כתבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר הדירה שהיא
 משלמת בשל, שכירת דירות המשמשות לדיור מוגן לתוסים
 סובלים מליקויי למידה, הסתגלות ותפקוד, במטרה לשלבם

 בחיי הקהילה ולסייע בידם לנהל אורח חיים עצמאי.

 תוקף הקביעה מיום ב׳׳ז בטבת התשס״ג (1 בינואר
 2003) עד יום ל׳ בכסלו התשס״ו(31 בדצמבר 2005) וכל עוד

 הוראת השעה בתוקף, לפי המוקדם.
 ג באייר התשס״ד (23 במאי 2004)

) אוסקר אבודזק ג ־ 2 4 0 מ 7 ח ) 

 סגן נציב מס הכנסה

 001488451, לנציגי בועדה הארצית לתכנון ולבניה של
 תשתיות לאומיות.

 מינוי קודם לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בועדה
 הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות - בטל.

 ח׳ בתמוז התשסיד (27 ביוני 4^20)
) ישראל ב־׳ץ ג ־ מ 7 ח < 

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 מינוי רשם זכויות מטפחים
 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל־ג-1973

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(א) לחוק זכות מטפחים של
 זני צמתים, התשל״ג-973ו', אני ממנה את עורך דין מיכל
 םגן־כהן, תיז 07724586, סגן בכיר ליועץ המשפטי במשרד

 התקלאות ופיתוח הכפר, לרשם זכויות מטפחים.
 תוקף המינוי לשנתיים מיום חתימתו,

 מינוי קודם לרשם זכויות מטפחים - בטל.
 י״ב בתמוז התשם״ד (1 ביולי 2004)

) ישראל כ־׳ץ ג ־ 5 ' מ 2 ח ) 

 שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1 ס״ח התשל־ג, עמי 272.

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

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

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה דמי שכירות, בסעיף 1(3)
 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת
 מגורים) (הוראת שעה), התש־ן-990ו' (להלן - הוראת
 שעה/ אני קובע את עמותת ארפאד, ע־ר 58-033975-2,
 כחבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר הדירה שהיא
 משלמת בשל שכירת דירות המשמשות משפחתונים ומקלט

 לנשים מוכות וילדיהן למטרות הגנה ושיקום.
 תוקף הקביעה מיום ז׳ בטבת התשס־ד (1 בינואר 2004)
 עד יום י׳ בטבת התשס״ז(31 בדצמבר 2006) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.
 כ״ה בםיון התשם־ד (14 ביוני 2004)

) אוסקר אבורזק ג ־ 2 4 0 מ 7 ח ) 

 סגן נציב מס הכנסה
 ס״ח התש־ן, עמי 148; התשס״ג, עמי 143; התשם״ד, עמי
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 הודעה על קביעת חבר בגי אדם לעורך קבלת
 פטור ממם על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת
 מגורים)(הוראת שעה), התשץ-1990

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה דמי שבירות, בסעיף 1(3)
 לחוק מס הכנסה (פטור ממם על הכנסה מהשכרת דירת
 מגורים) (הוראת שעה), התש־ז-990ו' (להלן - הוראת

 ס״ה התשין, עמי 148; התשס״ג, עמי 143; התשם־ד, עמי
. 4 4 7 

 סייח התש״ן, עמי 148; התשס״ג, עמי 143; התשס״ד, עמי
. 4 4 7 
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 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאד מחוזית
 למחוז המרכז

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו ־90
, כי במשרדי הועדה  לחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965וי
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרד הפנים
 ירושלים, הופקד שינוי מס׳ 59 לתכנית מיתאר מחוזית מחוז
 המרכז, תמ״מ/ג - שינוי מם׳ 59 (שינוי מס׳ 1 לתמ״מ/21/3)

- אזור תעסוקה קרית אריה צפון פתה תקוה.

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה דנה בתכנית
 בישיבתה מם׳ 442, מיום ה׳ באלול התשס־ד (2 בדצמבר

 2003) והתליטה על הפקדת התבנית.

 שטח התכנית: כ־745 דונם, על השטח התחום בקו
 כחול עבה בתשריט.

 תחום התכנית: מתוז המרכז: נפת פתח תקוה: מרחב
 תכנון מקומי: פתח תקוה: תחום השיפוט: פתת תקוה.

 מקום התכנית: קרית אריה, צפון פתח תקוה.

 רשימת גושים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 6640,
.6345 ,6358 ,6364 ,6344 

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד אזור נחל וסביבותיו לאזור
 תעסוקה מטרופוליני משני.

 כל מעוניין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר,
 הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית,
 או מהנדס ועדה מקומית, שמרתב התכנון שלה כלול בתחום
 התכנית או גובל אותו: רשות מקומית, לרבות ועד מקומי
 כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור
 שיפוטה כלול בתהום התכנית או גובל אותו, גוף ציבורי או
 מקצועי שאישר לכך, דרך כלל, שר הפנים, לפי צו התכנון
 והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת
 התנגדויות), התשל־ד-1974ג. ושיש לו ענין ציבורי בתכנית
 ובן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, בתוך חודשיים
 מיום שפורסמה הודעה זו בעיתונות, להגיש התנגדות
 לתכנית במשרדי המועצה הארצית לתכנון ולבניה משרד
 הפנים, ת־ד 58ו6, ירושלים ו06ו9, ועותק למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל ו9, ת־ד
 50 ו, רמלה 72430: ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה תצהיר
 המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת: התצהיר יינתן
 בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על

 פיו.

 י״ת בסיון התשם״ד (7 ביוני 2004)

) גדעון בד לב ג ־ 6 9 מ 7 ח < 
 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה
 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

 ־ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 5 ק־ת התשל״ד, עמי 535.

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

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת
 מגורים) (הוראת שעה), התשץ-1990

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה דמי שכירות, בסעיף 1(3)
 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת
 מגורים) (הוראת שעה), התשץ-1990' (להלן - הוראת
 שעה), אני קובע את אגודה להתנדבות - שירות לאומי, ע״ר
 58-002570-8, כחבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי דירת
 מגורים שהיא שוכרת לצורך מגורי בנות המתנדבות לשירות

 הלאומי.

 תוקף הקביעה מיום ז׳ בחשון התשם״ב (24 באוקטובר
 2001) עד יום ל׳ בבטלו התשס״ו (31 בדצמבר 2005) וכל עוד

 הוראת השעה בת1קף, לפי המוקדם.

 ג׳ באייר התשם״ד (23 במאי 2004)

) אוסקר אבורזק ג ־ 2 4 0 מ 7 ח ) 

 סגן נציב מם הכנסה
 י ם״ת התשץ, ענד 48ו: התשס״ג, עמי 43ו: התשם״ד, עמי
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 הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
 לפי תקנות הארכיוגים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי

 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-986ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ־ו-
 1986', אני מודיע בי בית הדין הרבני האזורי צפת מבקש
 לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן, מהחומר יישמר לצמיתות

 מדגם בן 7%:

 (1) הצהרת בת מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור משירות
 ח1בה בצה״ל, מהשנים 1990-1977:

 (2) צו עיכוב יציאה וביטולו, משנים 1990-1977:

 (3) צו עיקול נכסים וביטולו, מהשנים 1990-1977:

 (4) צווים שונים, מהשנים 1990-1977:

 (5) תיקי בוררות, מהשנים 990-1977ו:

 (6) תיקי אישור רווקות, מהשנים 1990-1977;

 (7) תיקי שלום בית, מהשנים 1990-1977.

 י־ט בתמוז התשס״ד (8 ביולי 2004)

 טוביה פרילינג
 גנז המדינה

 (חמ 3-82)

 ק־ת התשמ״ו, עמי 1342.
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 עיקרי הוראות התכנית: א) החלפת ייעוד קרקע בין
 שטח ציבורי פתוח לשטח לבנין ציבורי ללא שינוי בשטהי
 הקרקע: ב) קביעת מיקום המגרש לבנין ציבורי: ג) שינוי קווי
 הבנין: בדרום - 2.90 מ׳ במקום 5 מ; בצפון - 5 מ׳ ללא
 שינוי, במזרח - 4 מ׳ ללא שינוי, במערב - 2.5 מ׳ במקום

.  4 מ,

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת השרון ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז תל אביב מופקדת ״תבנית מיתאר

 מקומית מס׳ רש/מק/1003״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון - גוש
 0552, חלקה 32, ח״ח 33: גבולות התכנית: בצפון - דחי
 גמליאל, בדרום - רח׳ שמואל הנגיד, במזרח - רח׳ שמואל
 הנגיד, במערב - רח׳ שמואל הנגיד: שטח התכנית: 7,342

 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: קווי הבנין יהיו כדלקמן:
 בדרום - 2.90 מ׳ במקום 5 מי, בצפון - 5 מ׳ ללא שינוי,

 במזרח - 4 מ־ ללא שינוי, במערב - 2.5 מ׳ במקום 4 מי.

 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 חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון, רח׳ ביאליק
 41, רמת השרון, טל׳ »05-54838. המתנגד ימציא את העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל
 אביב, רח׳ אחד העם 9, מגדל שלום, תל אביב 61290, טל׳

.03-5193333 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון
 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

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

 מק1מית מם׳ רש/מק/5ו9״, שינוי לתכנית מיתאר 0ו2א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון - גוש
 6552, חלקה 136, ח״ח 135, 142, 43ו: גבולות התכנית: בצפון
- חלקות 123 ו־124: בדתם - חלקה 134, במזרח - רח׳

 המסגר, במערב - רח׳ הנצח: שטח התכנית: 4,134 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) העברת חלק מזכויות

 הכוללות: ב) שינוי גובה הבניה והוספת 2 קומות מעבר
 לקיים להקמת בנין בן 4 קומות בחלקה 136 - גובה מרבי 21

 הודעות לפי חוק התמ1ן והבניה,
 החשכ״ה-965 ו

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

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר ״אישור תכנית מפורטת מם׳
 תא/מק/2746ג״, שינוי מסי 1 לשנת 2002 של תכנית 2746

 ושינוי מס׳ 1 לשנת 2002 של תכנית 2270.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו -
 גוש 7100, ח״ח 5, 13: גוש 7101, ח״ח ו: גוש 02ו7 שומה, ח״ח
 5-3, 9-7, שטח של רח׳ קפלן וחלק מדרך: גוש 7104, ח״ח
 112: גוש 7101 שומה, חלקה 169, ח״ח 139, 140, 168-156,
 173-171, 175: גוש 7100 שומה, ח״ח 103-100: גבולות
 התכנית: בצפון - רח׳ קפלן: בדרום - רח׳ החשמונאים ויחי
 תכנון 10: במזרח - יחידות תכנון 2 ו־3: במערב - רח׳

 ליאונרדו דה־וינצ׳י.

 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות למימוש הבניה
 ביחידות תכנון זמינות בתחום תכנית זו על ידי: א) שינוי
 חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית מפורטת 2746, בלי
 לשנות את סך כל שטחי הבניה המותרים בתבנית הראשית
 ובלי להגדיל את השטח הכולל המותר לבניה בכל ייעוד
 קרקע ביותר מ־50%: ב) שינוי של הודאות לפי תכנית בדבר
 בינוי ועיצוב אדריכלי, בך שיהיה אפשר לבצע העתקת 5
 מבנים שנועדו להריסה לפי החכנית הראשית, מתהום זבות
 הדרך של רח׳ קפלן אל תחום השצ״פ הסמוך, וקביעת
 הוראות והנחיות לבניה של המבנים ומיקומם החדש, כל
 זאת ללא תוספת שטחי בניה על אלה שנקבעו בתכנית

 הראשית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5109, התשם״ב, עמי 3939.

 התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, שדי בן
 גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״א בסיון התשס־ד (10 ביוני 2004)
 דורון ספיר

 יושב ראש ועדת המשנה
 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון
 הודעה בדבר הבנת תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת השרון החליטה על הכנת ״תכנית מיתאר *קומית מס׳

 רש/מק/003ו".
, ן ו ד«»ץ- מ ג=ו־ג33יומ דמיקו־מיש- ר־דיי־ז י י ^ ר ^ י ^ ז ־ « ז י !-»  דדע*3ז

 הרחובות שמואל הנגיד ויהודה הלוי - גוש 6552, חלקה 32,
 ח״ח 33: שטח התכנית: 7,342 מ״ר.
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 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאותרת בין הפרסומים בעיתונים. ניתן לעיין בתכנית
 במשרדי המחלקה לתכנון העיר, רח׳ ביאליק 5, היפה. המען
 למשלוח התנגדויות בדואר: הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה, ת״ד 1ו48, רח׳ חסן שוקרי 14, חיפה 31047. המתנגד
 ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ פלי״ם 15, חיפה 31048, טל׳

.04-8633448 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה בסיון התשס״ד (14 ביוני 2004)
 יונה יהב

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 חד/מק/296ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, קטע צפון־
 מזרחי: רח׳ תזון איש, פינת רח׳ הרב ניסים, קטע דרום־
 מערבי: רח׳ מבצע עזרא - גוש 10572, חלקה 295 בשלמותה,

 ח״ח 18, 24, 178, 89ו.

 עיקרי הוראות התבנית: א) העברת זכויות בניה
 בשטחים עיקריים בגוש 10572 ממגרש המיועד לשב־צ
 בחלקה 295 וח״ח 89ו למגרש לספורט בח־ח 8ו, 24 ו־189
 בלי לשנות את סך כל השטת הכולל המותר לבניה: ב) שינוי

 קו בנין: ג) הוספת 2 קומות.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, דחי הלל יפה 9.
 חדרה, טלי 04-6303728. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ פלי״ם 15,

 חיפה, טל• 6205ו04-86.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י״ח בסיון התשס״ד (7 ביוני 2004)

 ישראל סדן
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חדרה

 מי; ג) שינוי קווי בנין לתלקה 136: במערב, בצפון, בדרום
 ובמזרח - 4 מ׳ במקום 5 מי, לחלקה 35 ו: במערב - 0 מ׳
 צמוד לרצועת ירק, בצפון - 2 מ׳ במקום 4 מי, בדרום - 3 מ׳
 במקום 4 מי, במזרח - 4 מ׳ במקום 5 נר: ד) קביעת הקמת 4
 קומות למרתפים: מרתף עליון בגובה של עד 6 מ׳ כדי
 לאפשר פריקה וטעינה למשאיות, להקמת מיתקני כפל חניה,
 מיזוג אוויר ואחסנה: ה) קביעת סך בל שטחי הבניה עיקרי +
 שירות כך: חלקה 135 - שטח עיקרי 100 מ״ר + 100 מ״ר
 שטחי שירות מעל פני הקרקע + 1,477.8 מ״ר מתחת לפני
 הקרקע, חלקה 136 - שטח עיקרי 2,580 מ״ר + 950 מ״ר שטח
 שירות מעל פני הקרקע + 8,650 מ״ר מתתת לפני הקרקע: ו)
 קביעת שטח להרחבת שטח ציבורי פתוח: ז) קביעת נספח
 בינוי מנחה: ת) קביעת תלק מדרך רח׳ המסגר כמעבר ציבורי
 לרכב תת־קרקעי עתידי: ט) קביעת תנאים למתן היתר

 בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.12.2001 ובילקוט הפרסומים 5035, התשנ״ז.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת השרון, וכן במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״א בסיון התשס־ד (10 ביוני 2004)
 יעקב זילברשטין

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת השרון

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז היפה ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חיפה מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ תפ/מק/2206״, שינוי
 לתכניות חפ/229, חפ/ 61, חפ/400ויב וחפ/1400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, יבין רח׳ יוסף
 36 - גוש 10861, חלקה 167.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין הקבוע
 בתכנית: ב) הוספת קומה ותוספת שטחי בניה בשיעור

 של 8.5% המותרים לאישור כהקלה.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי חפ/מק/2207״, שינוי

 לתכניות חפ/222, חפ/053ו וחפ/400ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, קרית חיים

 מערבית, שד׳ דגניה 65 - גוש 11567, חלקה 573.
 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין אחורי ל־ ו מ׳
 בחלק מהמבנה, כשינוי לקו בנין לפי תכנית חפ/053ו,
 במטרה לאפשר תוספת בניה למסעדה קיימת ללא

 הגדלת זכויות הבניה המותרות לפי תכנית חפ/053ו.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
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 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
ן או בכל פרק תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  במי
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה עירון, ת־ד 241, עארה 30025, טל׳
 04-6351789. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, דחי פלי־ם 5וא, חיפה.

 טלי 04-8633448.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ׳ בםיון התשם־ד (9 ביוני 2004)

 מוחמר סובחי ג׳גארין
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון

 מרחב תכנון מקומי השומרון
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

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

 ש/מק/1025/א״, שינוי לתכניות ש/391 וש/מק/1025.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדיס.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בנין.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוהים 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 המקומית לתכנון ולבניה השומרון, רח׳ המייסדים 52,
 זכרון יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד־ הפלי־ם 5ו/ב,

 חיפה, טל׳ 04-8616252.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי השומרון
 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

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

 ולבניה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:
 (ו) ״תבנית מפורטת מם׳ ש/מק/595/א״, שינוי לתכניות ש/ו

 וש/595.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס־חנה-כרבור

- גוש 10109, חלקות 79, 80.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטח ציבורי: ב)
 הקטנת קו בנין קדמי לקירוי בריכה: ג) תוספת לשטחי

 הבניה המותרים.

 מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מנשה-אלונה ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תיפה מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳

 מ/מק/75״, שינוי לתבנית מ/183.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: תלמי אלעזר -
 גוש 8802, ח״ח 13: מגרש 90 בשלמותו מתכנית מ/183.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין הקבוע
 בתבנית: ב) קביעת תנאים והוראות בדבר בינוי או עיצוב.

 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 המקומית לתכנון ולבניה מנשה-אלונה\רחי הבנים
 7, ת־ד 80, תדרה, טלי 04-6305333. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳

 חסן שוקרי 11, חיפה, טל׳ 8616222 - 04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ח בסיון התשם־ד (7 ביוני 2004)
 אילן שדה

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מנשה-אלונה

 מרחב תכנון מקומי עירון
 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

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

 לתכנון ולבניה עירון מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מם׳ מק/ענ/632״, שינוי לתכנית ג/470.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אום אלפחם - גוש
 20345, חלקה 82 בשלמותה, ח״ח 122.

 עיקרי הוראות התבנית: א) חלוקה חדשה של חלקה 82
 בשלמותה וח־ח 122: ב) שינוי בקו בנין: ג) רישוי מבנים

 קיימים.

 (2) ״תכנית מיתאר מם׳ מק/ענ/762״, שינוי לתבנית ענ/
 358>במ).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בקה אלגרבייה -
 גוש 8756, חלקה 11 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה חדשה של חלקה 11
 ללא הסכמת הבעלים: ב) שינוי בקו בנין: ג) שינוי גודל

 מגרש מינימלי: ד) רישוי מבנים קיימים.
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 מרחב תכנון מקומי כפר סבא
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מם׳ כס/מק/

 224/ב״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח׳ עוגן
 6 - גוש 6431, חלקה 280 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קו בנין צדדי מזרחי
 ל־28.ו מ׳ במקום 3 מי.

 בל 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 המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא, דחי ויצמן 37 ו,
 כפר סבא, טלי 77ו09-7649. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי"הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי

 הרצל 91, רמלה,• טלי 08-9270170.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 בי בסיון התשם״ד (9 ביוני 2004)
 יהודה בן חמו

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר סבא

 מרחב תכנון מקומי נתניה
 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ נת/מק/ו5/40ו/א/2״, שינוי לתכניות נת/5/401ו,

 גת/5/401ו/א ונת/7/400.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נתניה, שבי נאות
 מנחם בגין, הרחובות זלמן שז״ר ומוטה גור - גוש 7992,

 חלקה 47 בשלמוועז.
 עיקרי הוראות התבנית: קביעת הפקעה לדרך ושטחה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5274, התשס״ד, עמי 1970.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה, ובמשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה,
 טלי 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 י״ז בסיון התשס״ד (6 ביוני 2004)

 שמעון שד
 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה נתניה

 (2) ״תכנית מפ1רטת מס׳ ש/מק/173ו״, שינוי לתכנית
 ש/356.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג׳סר א־זרקא -
 גוש 10398, ח״ח 0וו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין.
 בל 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 תבנית, 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
 המקומית לתכנון ולבניה השומרון, רח׳ המייסדים 52, זכרון
 יעקב, טלי 6305522 - 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם

 5ו/ב, חיפה, טל׳ 04-8616252.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י״ז בסיון התשס־ד (6 ביוני 2004)

 ליאת פלד
 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה השומרון

 מחוז המרכז
 מרתב תכנון מקומי יבנה

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 1הבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי

 יב/מק/600/ג״.
 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה, אזור מגורים

 א׳ ובי.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי הוראות לפי תכנית
 בדבר בינוי בתכנית המיתאר זמ/600 הקובעות מגבלות
 ביתס לאורך הקיר המשותף בבתים דו־משפחתיים: ב) מתן
 אפשרות למיקום חניה מקורה בקו בנין 0 קדמי באופציה
 לאפשרות שנקבעה בתכניות המפורטות למיקום חניה בקו

 בנין קדמי 1.5 מ׳ מגבול המגרש.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 1.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5298, התשס״ד.
 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יבנה, שדי רואני 3, יבנה, טלי 08-9433385,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רה׳
 הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל• 08-9788444, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשע1ת שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 כ״ח בסיון התשס״ד (17 ביוני 2004)

 צבי גוב ארי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יבנה
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רה• הרב
 מימון 3 - גוש 700ג, חלקה 96 ו בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין קדמי
 ל־2.29 מ׳ במקום 4 מי! ב) תוספת של 6% בניה כפי שניתן
 ?יבקש בהקלה, כך שסך הכל יהיה אפשר לבנות תוספת של
 56% בניה: ג) שינוי בינוי כך שיהיה אפשר לבנות עד 35%

 בניה בקומת קרקע.

- הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.12.2003 ובילקוט הפרסומים 5258, התשס״ד, עמי 402ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רתובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות, טל׳ 9392293-
 03, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 9788444 -08, ובל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ב״ד בסיון התשס״ד (13 ביוני 2004)
 יהושע (שוקי) פורר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 •והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
 לה/מק/25/1000/ו״, שינוי לתבניות לה/25/1000 ולה/מק/

 2/310/א.
 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4341,

 חלקה 23 בשלמותה, ח״ח 22.

 עיקרי הוראות התבנית: א) העברת 500 מ״ר שטח
 עיקרי ממגרש 13 למגרש 5; ב) שינוי תכסית הקרקע באזור
 התעשיה מכיסוי מרבי של 50% לכיסוי מרבי של 70% מעל
 פני הקרקע, ושינוי תכסית באזור תחנת הדלק מ־30% ל־

.50% 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5293, התשס־ד, עמי 2749.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמלה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 84, רמלה, טלי 70ו9270 - 08,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י־ז בסיון התשם״ד (6 ביוני 2004)
 יואל לביא

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמלה

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
 הודעה בדבר אישוד תבניות מיתאר

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

 (ו) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/7ג15/12־, שינוי לתכניות
 פת/2000/א, פת/1237 ופת/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳
 ויצמן 7 - גוש 6713, חלקה 128 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת מספר יחידות הדיור
 מ־5 יח־ד (מ־6 יח־ד בהקלה) ל־8 יחיד ללא הגדלת סך
 כל השטחים למטרות עיקריות: ב) שינוי הוראות בדבר
 בינוי לחדרים על הגג: קביעת מרווח 0 מ• מהמעקה
 לחזית לרחוב ולחזית אחורית בהמשך לקומות
 תחתונות: ג) שינוי מרווח לחזית אחורית מ־6 מ׳ ל־5.40

 מי, ולדרום עד הקיר המשותף.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.7.2003 ובילקוט הפרסומים S214, התשס״ג, עמי

.3766 

 (2) ״תבנית מיתאר מס׳ פת/מק/00/1241ו״, שינוי לתכניות
 פת/1241/א ופת/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, אזור
 התעשיה קרית אריה, רח• המרץ 7 - גוש 6367, חלקה

 49 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי מ־4 מ׳
 ל־2.75 מי: ב) שינוי קווי בנין צדיים מ־4 מ׳ ל־0 מי: ג)
 שינוי קו בנין אחורי מ־6 מ׳ ל־0 מי: ד) הגדלת התכםית

 ללא שינוי בסך כל שטחי הבניה המותרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.11.2003 ובילקוט הפרסומים 5263, התשס״ד, עמי

.1561 

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה, רת־ העליה השניה ו, פתת תקוה,
 טל׳ 03-9052286, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה, טל׳ 08-9788444, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ באייר.התשםיד (25 באפריל 2004)
 יצחק אוחיון

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתת תקוה

 מרחב תכנון מקומי רחובות

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

 רח/מק/47/400י, שינוי לתכנית רח/400.
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 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1709/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-ג198,

 ובענין פירוק חברת א.ע. גנן שרותי גינון בע״מ, ח־פ 3-
,51-258250 

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב־ב עו־ד יקיר ניידיק,
 מרח׳ נחמני 14, בית עופר, קומה 7, תל אביב 65794.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 27.6.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 1.2004 ו.3 בשעה 8.50.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
 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 14.00

 ביום 27.10.2004.

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

 יקיר ניידיק, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1721/04

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

 ובענין פירוק חברת טי.וי. שופינג בע״מ,
 והמבקש: בנק דיםקונט בעימ, ע־י ב־ב עו״ד ישראל

 שפלר, מרח׳ אבא הלל 7, רמת גן 52522.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.6.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 10.11.2004 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של ההברה 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 14.00

 ביום 3.11.2004.

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

 ישראל שפלר, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 315/04 ו

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

 ובענין פירוק חברת דייר מ. בהן שירותי רפואה בע״מ,
 ח־פ 51-274467-3,

 והמבקש: יגאל שגב, ע״י ב־ב עו״ד דר מיש, מרח׳ עולי
 הגרדום 39 ראשון לציון, טלפקס 03-9674530.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 4.3.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 19.10.2004 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, 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 12.00

 ביום 12.10.2004.

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

 דר מיש, עו״ד
 בא בוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1607/04

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

 ובענין פירוק חברת גרינטורס סייטסיאינג בע״מ, ח״פ
,51-042331-2 

י ב״ב ״  והמבקשת: אגד-טללים תיירות ונופש בע״מ, ע
 עו״ד גבריאל הורוביץ, מדרך מנחם בגין 65, תל אביב 61202,

 טלי 03-6244848, פקס 03-6244849.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.6.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את ההברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 18.10.2004 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 הנ״ל לא יאוחר משעה 18.00

 ביום 26.9.2004.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גבריאל הורוביץ, עו״ד
 בא כוח המבקשת
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 2004, בשעה 0.00 ו, במשרדי עו״ד יגאל ארנון ושמן׳, במרכז
 עזריאלי 1, הבנין העגול, קומה 46, תל אביב, לשם הגשת

 דין וחשבון של המפרק בדבר פירוק החברה

 אבי מסיקה, מפרק

 אקסיום קפיטל בע״מ
 (ח־פ 6-ו2703ו-ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של ההברה הנ־ל, שנתכנסה כהלכה ביום 8.7.2004, קיבלה
 החברה החלטה מיוחדה בדבר פירוקה מרצון ובדבר מינויו
 של זאב הולצמן, ת״ז 003013646, ממשרד עו״ד יוסף זלצמן

 ושוח׳, רח׳ החילזון 6, רמת גן 525222, למפרק החברה.

 כל נושה של ההברה הג״ל יגיש את תביעותיו בתוך 21
 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 זאב הולעמן, מפרק

 גיזה נדל״ן בע״מ
 (ח־פ 51-269598-2)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ־ל, שנתכנסה בהלכה ביום 8.7.2004, קיבלה
 החברה החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצון ובדבר מינויו
 של זאב הולצמן, ת״ז 003013646, ממשרד עו״ד יוסף זלצמן

 ושות׳, רח׳ החילזון 6, רמת גן 525222, למפרק החברה.

 כל נושה של החברה הניל יגיש את תביעותיו בתוך 21
 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 זאב הולצמן, מפרק

MAZASH LTD. 
 (ח״פ 288407-3-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30 ביוני 2004, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו־ד
 אסנת פרנק, •ממשרד עו׳־ד אחו פרנק ושות׳, ברחי מדינת

 היהודים 85, הרצליה, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למפרקת הנ־ל.

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

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

 םיגמא יהלוכמם בע״מ
 (ח״פ 51-201537-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית
 סופית של החברה הנ־ל, תתכנס ביום 1 בספטמבר 2004,

 בשעה 16.00, ברחי הבונים 9, רמת גן.

 על סדר היום: אישור דוח הפירוק.

 ישראל פפושדו, מפרק

 הגר ניהול הפקות בע״מ
 (ח״פ 51-194202-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על בינום אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפת נושים של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.8.2004, בשעה 10.00, אצל דותן
 ברדה, ברחי זיבוטינסקי 5, רמת גן, טלי 03-5751234, בשל
 כוונת החברה לקבל החלטה בדבר פירוקה מרצון בלא

 הצהרת כושר פירעון ומינוי מפרק לחברה.

 דותן בררה, עו״ד
 בא כוח החברה

 ע.ב. רילו בעי׳מ
 (ח״פ 51-302671-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר בינים אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983, כי אסיפה כללית
 סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום שני, 20 בספטמבר
 2004, בשעה 14.00, במשרדי עו״ד אלעד מן, רח׳ גוש עציון 7,
 גבעת שמואל, לשם הגשת דין וחשבון של המפרק בדבר

 פירוק החברה.

 אלעד מן, מפרק

 קלאראו פוטוניקם בע׳־מ
 (ח־פ 51-318799-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338>ב) לפקודת
 החברות [נוסח חרש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית
 סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום שני, 20 בספטמבר
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 שחר את שיראזי חשמל (1991) בע״מ
 (ח״פ 51-163246-5)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 8 ביולי
 2004, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את שמעון שיראזי, ת״ז 5346908, מרח׳ קידוש השם

 19, ראשון לציון, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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 כאמור

 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 שמעון שידאזי, מפרק

 ג׳י דבליו סי (ישראל) קודפוריישן בע״מ
 (ח״פ 51-246879-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי אסיפה הכללית של החברה
 הנ־ל, שנתכנסה ביום 6.7.2004, נתקבלה החלטה מיוחדת
 בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של עו״ד עידו
 דינשטיין, ממשרד עו״ד וולובלםקי, דינשטיין, סנה ושות׳,
 מרח׳ שנקר 14, הרצליה פיחוח, טלי 09-9589696, פקס

 09-9589695, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ־ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום הודעה זו,
 למפרק החברה, לפי המען הנ״ל, לידי עו־ד טל מיכאלי־

 אליהו.
 עידו דינשטיין, עו־ד, מפרק

 אופיר בהן רו״ח בע״מ
 (ח״פ 328443-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח
 תדש], התשמ״ג-1983. כי אסיפה כללית סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום די, 8 בספטמבר 2004, בשעה 10.00,

 במשרדי החברה, ברחי הרב קוק 52, קרית מוצקין.
 על סדר היום: הגשת דוח סופי של המפרק על פי

 סעיף 338 לפקודת החברות וסיום פירוק החברה מרצון.
 אופיר בהן, רו״ח, מפרק

 פרופ׳ יוסן1 גרום, חודק גרינברג בע״מ
 (ח״פ 51-189209-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
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 ד.ש. חברה ליצוא בע״מ
 (ח־פ 51-047218-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 27.5.2004, הוחלט, פה
 אתר, לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה רוזי

 שרים, ת״ז 41762386, למפרקת החברה.

 שושנה רוזי שדים, מפרקת

 םופטל טכנולוגיות תובנה בע״מ
 (ת״פ 0- 51-175143)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32 לפקודת
 התברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית
 שלא מן המנין של החברה הנ־ל, שנתכנסה ביום 12 ביולי
 2004, נתקבלה החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון
 ובדבר מינויו של עו״ד בועז הררי, מדרך אם המושבות 94,

 פתח תקוה, למפרק החברה.

 בועז הדדי, עו״ד, מפרק

 י.ב.מ. שירותי ייעוץ עסקי בע״מ
 (ח־פ 51-323088-8)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321 לפקודת חברות
 [נוסח תדש], התשמ־ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ־ל, שנתכנסה ביום 2 ו ביולי 2004,
 נתקבלה החלטה מיוחדה בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר
 מינויו של עו״ד בועז הדרי, מדרך אם המושבות 94, פתח

 תקוה, למפרק התבדה.

 בועז הדרי, עו״ד
 מזכיר החברה

 יצחק וחיה שור בע״מ
 (ח״פ 048706-9-ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפריק
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של ההברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה ביום 10.7.2001, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלמה
 תוסייה־כהן, מרח׳ יפו 99. ת״ד 28028, ירושלים, למפרק

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

 הורעה זו, למפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור

 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
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 מיוחדות, פה אחד, בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
 של עו״ד נתן שטיינברג, למפרק החברה. המפרק יהיה רשאי
 לבצע את בל הפעולות על פי הדין לפירוק החברה ולהסרת
 שמה מרשם החברות, ובמסגרת זו לחתום על כל מסמך

 הדרוש לשם כך.
 יעקב הראל

 יושב ראש דירקטוריון החברה

 שלמה בבור, עורבי דין
 (ח״פ 51-322713-2)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 4.7.2004, בתל אביב, נתקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלמה בכור, ת״ז
 52762226, מבית התעשיינים, רח׳ המרד 29. תל אביב,

 למפרק החברה.

 שלמה בבור, עו״ד
 בא כוח החברה

 וי-אל חברה לבה אדם בע״מ
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28 ביוני
 2004, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את עו״ד צופי שרון לפק, ממגדלי עזריאלי, הבנין

 המשולש, תל אביב, למפרקת החברה.

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

 זו, למפרקת הנ־ל.

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

 צופי שרון לפק. עו״ד, מפרקת

 ארזים חברה להשקעות בע״מ
 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28 ביוני
 2004, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות. את עו״ד צופי שרון לפק, ממגדלי עזריאלי, הבנין

 המשולש, תל אביב, למפרקת ההברה.

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

 זו, למפרקת הנ״ל.

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

 צופי שרון לפק, עו״ד, מפרקת

 סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 2.9.2004, בשעה 0.00ו,
 במשרדי עו״ד גרוס, קלינהנדלר, חורק, הלוי, גרינברג ושות׳,

 מרכז עזריאלי ו, תל אביב.

 על סדר היום: הצגת דוח הפירוק וסיום הליכי
 הפירוק.

 יוסף גרוס, עו״ד, מפרק

 שחד ואבנר שלם יזום ובניה בע״מ
 (ה״פ 51-251964-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית
 סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.9.2004 או 30 ימים
 מיום פרסום הודעה זו, לפי המאוחר, בשעה 18.00, ברחי

 רוממה 14, תל אביב (אצל משפחת שלם).
 על סדר היום: אישור דוח המפרק וחיסול החברה.

 אבנר שלם, מפרק

 אר.די.טי. שירותים רפואיים
 חברה בלתי מוגבלת בערבות

 (ח״פ 51-337400-9)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה לפקודת החברות [נוסח חדש],
 התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית סופית של החברה הנ״ל,
 תתכנס ביום 28 בספטמבר 2004, בשעה 16.00, ברחי הבתים

 9, רמת גן.
 על סדר היום: אישור דוח הפירוק.

 אלכסגדר אדדיטי, מפרק

 סתונית ניהול ואחזקות בע״מ
 (ח־פ 6026-6ו33-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה על פי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה כללית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 10 באוקטובר 2004, בשעה 10.00, במשרדי

 החברה, ברחי וייסבורג 7ו, תל אביב.
 על סדר היום: הגשת דוח סיום פירוק על ידי המפרק

 ומתן הסבר על אודותיו.
 זאב בן עבי, מפרק

 אלון לאופמן קייטרינג 2000 בע״מ
 (ח״פ 51-288627-6)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה מיוחדת של החברה
 הנ״ל, שנתכגסה כדין ביום 13.7.2004, נתקבלו החלעות
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 רחל לויתן שירותים משפטיים
 (דו״פ 31-129065-0)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 9וב(2) ו־330
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשנרג-ג98ו, בי באסיפה
 כללית של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה בדין ביום
 5.7.2004, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה מרצון
 ולמנות את עריד יוסי גבעוני, מרח׳ יגאל אלון 57, תל אביב,

 טלי 03-6886768, פקס 6886769 - 03, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחות לאימות התוב וסכומו, בתוך 21

 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך המועד האמור
- לא ייענה.

 יוסי גבעוגי, עו״ד, מפרק

 רחל לויתן אחזקות
 (ח״פ 329058-5-ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 319(2) ו־330
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה
 כללית של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בדין ביום
 5.7.2004, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה מרצון
 ולמנות את עו״ד יוסי גבעוני, מרח׳ יגאל אלון 57, תל אביב,

 טלי 03-6886768, פקס 03-6886769, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחות לאימות החוב וסכומו, בתוך 21

 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ־ל.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך המועד האמור
- לא ייענה.

 יוסי גבעוני, עו״ד, מפרק

 לויתן שרון אורעד שירותים משפטיים
 (ח״פ 51-329058-5)

 הודעה על פירוק מרצון ומיגיי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 319(2) ו־330
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983, בי באסיפה
 כללית של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כדין ביום
 5.7.2004, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את עו״ד יוסי גבעוני, מרח• יגאל אלון 57, תל אביב.

 טלי 03-6886768, פקס 03-6886769, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הג״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחות לאימות החוב וסכומו, בתוך 21

 ימים מיום פרסום הודעה זו. למפרק הנ״ל.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך המועד האמור
- לא ייענה.

 יוסי גבעוני, עו״ד, מפרק
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 ד״ר ש. בראון
 (ח״פ 51-329457-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321 לפקודת
 התברות [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו, כי ביום 1.4.2004,
 התכנסה אסיפה כללית של החברה הנ״ל, לאחר שכל בעלי
 המניות שנכחו בישיבה ויתרו על זכותם לקבלת הודעה
 מוקדמת, ובה הוחלט לפרק את החברה מרצון, לפי סעיף
 319(2) לפקודה ולמנות שמעון בראון, מרח׳ דה־לה־רינה 11,

 תל אביב, למפרק התבדה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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 כאמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שמעון בדאון, מפרק

 פגי שרון אחזקות
 (ח ״פ 51-329055-1)

 הודעה על פירוק מרצון ומיניי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 319(2) ו־330
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה
 כללית של התבדה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בדין ביום
 5.7.2004, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את עו״ד יוסי גבעוני, מרח• יגאל אלון 57, תל אביב,

 טלי 03-6886768, פקס 03-6886769, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחות לאימות החוב וסכומו, בתוך 21

 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 נושה אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך המועד האמור
- לא ייענה.

 יוסי גבעוני, עו״ד, מפרק

 פגי שרון שירותים משפטיים
 (ח״פ 51-329010-6)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 319(2) ו־330
 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה
 כללית של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בדין ביום
 5.7.2004, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את עו״ד יוסי גבעוני, מרח׳ יגאל אלון 57, תל אביב,

 טל׳ 03-6886768, פקס 03-6886769, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחות לאימות החוב וסכומו, בתוך 21

 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 גושה אשר לא יגיש את תביעותיו בתוך המועד האמור
- לא ייענה.

 יוסי גבעוני, עו״ד, מפרק

 ילקוט הפרסומים 5317, י׳ באב התשם״ד, 28.7.2004



 תכשיטי עטרת בע״מ
 (ח״פ 51-080145-9)

 (בפיר1ק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 38ג לפק1דת
 התברות [נוסת חדש], התשמ־ג-ג98ו, כי אסיפה כללית
 סופית של ההברה הנ״ל תתכנס ביום 20.9.2004, בשעה
 15.00, במשרד רו״ח חגי גולדברג, רח׳ כנפי נשרים 38,
 ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק המראה כיעד
 התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה המפורקת.

 חנוך ברגמן, מנהל

 תכשיטי עטרת בע״מ
 (ח״פ 51-080145-9)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 12.7.2004,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את רו״ח חגי גולדברג, מרח־ כנפי נשרים 68, ירושלים,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה 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 כאמור
 בתוך המועד הנ־ל - לא ייענה.

 חנוך ברגמן, מנהל

 ברינה שיווק ירקות ו&ידות טריים מובחרים
 (ו99ו) בע״מ

 (ח״פ 51-163867-8׳

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 19 ביולי 2004, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
 ברינה, ת״ז 59019670, מרח׳ החרצית 18, חולון, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בתוך 21 ימים מיום פרסום הורעה זו למפרק

 הנ״ל.

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

 יצחק בדינה, מפרק

 (חברת חוץ הרשומה בישראל)

 (מסי חברה 56-001025-8)

 הודעה על כינוס אסיפה סופיה
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג־983ו, כי אסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל, תתכנס ביום 14.10.2004, בשעה
 5.00 ו, במשרדי המפרק, ברחי יגאל אלון 65. מגדל טויוטה,

 קומה 14, תל אביב.

 על סדר היום: הצגת דוח המפרק ומתן הסברים על כל
 הפעולות שנעשו במהלך הפירוק.

 אלון רומנים, מפרק

 םייפויינטם בע״מ
 (ח״פ 51-310231-9)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה ביום 8.7.2004 ו, נתקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יחזקאל
 סיבק, מרח׳ המלאכה 43, נתניה, טל• 09-8656147, פקס

 8858752 - 09, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אתר שלא יגיש את תביעותיו באמור
 בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יחזקאל םיבק, עו״ד, מפרק

 אן אקס אס בע״מ
 (ת־פ 51-340776-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר במום אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו, כי אסיפה סופית של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 25 באוגוסט 2004 או 30 יום
 לאחר מועד פרסום הודעה זו, לפי המאוחר, בשעה 10.00,
 במשרדי המפרק, עו״ד ריצירד מן, במגדלי עזריאלי ו, קומה

 39, תל אביב.

 על סדר היום: הנחת רות המפרק המסכם את הליכי
 פירוק החברה.

 ריצירד מן, עו״ד, מפרק
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 דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה להסדר ההימורים בספורט
 לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז-1967

 בהתאם לסעיף 9(ג) לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכי׳ז-ד96ו', מתפרסם בזה דין וחשבון על הכנסות, הוצאות
 וחלוקת יתרות לתקופה של שנים עשר החודשים שהסתיימה ביום ו3 בדצמבר 2003:

 דוח על הפעילות

 לשנה שהסתיימה ביום ו3 בדצמבר

2002 2003 

 באלפי שקלים חדשים

 9ו6,וו3

51,488 

363,107 

290,182 

(52,044) 

(7,273) 

(31,834) 

(45,921) 

(8,206) 

144,904 

2,741 

 903,ו

149,548 

(156,276) 

(6,728) 

325,027 

50,163 

375,190 

301,941 

(54,170) 

(6,495) 

(21,935) 

(49,875) 

(8,661) 

160,805 

2,319 

2,977 

166,101 

(171,119) 

(5,018) 

 הכנסות
 הכנסות ממחזורי הימורים

 הוצאות
 פרסים לזוכים

 הוצאות תפעול

 הכנסות תפעוליות, נטו

 עמלות לבעלי תחנות

 הוצאות הפצה

 הוצאות מכירה ושיווק

 הוצאות ההתאחדות לכדורגל

 הוצאות הנהלה וכלליות

 ע1דף הכנסות לפני מימון

 הכנסות מימון, נטו

 הכנסות אחרות, נטו

 הכנסות, נטו מפעולות לפני חל1קת יתרות

 הקצבות לגופי הספורט - חלוקת יתרות

 גירעון לאחר חלוקת יתרות
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 דוחות על השינויים בנכסים נטו

 סך הכל

(6,728) 

57,779 

(5,018) 

 גירעון
 לשנה

 קרן שמורה
 מיועדת לחידוש

 ציוד
 באלפי שקלים חדשים

 00ג,46

(6,728) 
6,728 

(5,018) 

5,018 

 קח
 שמורה
 כללית

(6,728) 

11,479 

(5,018) 

 יתרה ליום ו בינואר 2002

 גירעון לאחר חלוקת יתרות לשנה
 שהסתיימה בי1ם 1ג בדצמבר 2002

 העברה מקרן שמורה

 יתרה ליומ ו3 בדצמבר 2002

 גירעון לאחר חלוקת יתרות לשנה
 שהסתיימה ביום וג בדצמבר 2003

 העברה מקרן שמורה

 יתרה ליום 31 בדצמבר 2003

 הקעבות לגופי ספורט - חלוקת יתדות
 לשנה שהסתיימה ביום 1ג בדצמבר

2002 200S 

 באלפי שקלים חדשים במתאמים

44,168 
54,673 
7,512 

49,523 
58,396 
7,966 

55,234 

 מוסדות ספורט, התאחדויות ואיגודים
 מועדונים, אגודות ספורט וקרן ייעודית

 שיטור והשתתפות באינטרטוטו
 מיתקנים ואצטדיונים (בולל אצטדיון

 הבירה)

 יום טוב ס מיה
 יושב ראש מועצת יזהימוייים

 י״ב בתמוז התשס״ד (ו ביולי 2004)
 (חמ 3-315)

 ס־ח התשב״ז. עבד 142.
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