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 עם ראש מדור במחלקת כספים או ראש יחידת כספים
 במחלקת כספים או ראש חוליית התקשרויות במחלקת

 כספים - עד 100,000 שקלים חדשים.

 כיו בניסן התשם״ג (28 באפריל 2003)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 (חמ 3-9)

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח
 משולב], התשמ־ד-1984', כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(א^ לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
 מיניתי את סלים ג׳ובראן, ת־ז 035600089, שופט של בית
 משפט מחוזי, ובהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית
 המשפט העליון, מיום כ־א בניסן התשס״ג(23 באפריל 2003)

 עד יום ו׳ בטבת התשם־ד (31 בדצמבר 2003).

 ז׳ בניסן התשס־ג (9 באפריל 2003)

מ w)0 יוסף (״ומי) לפיד ח < 

 שר המשפטים
 ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 198; התשנ־ב, עמי 68.

 הודעה על העורך למנות שופטים
 לפי חוק בתי המשפט [נוסה משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-984ו', אני מודיע כי יש צורך למנות שני שופטים

 של בית המשפט העליון.

 ז׳ בניסן התשס־ג (9 באפריל 2003)

) יוסף (״ומי) לפיד ג ־ 4 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים
 י ס״ח התשמ־ד, עמי 198.

 הודעה על הצורך למנות שופטים
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-1984

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע כי יש צורך למנות אחד עשר

 שופטים של בית משפט מחוזי.
 השופטים שיתמנו יכהנו כדלקמן:

 1 שופט בבית המשפט המחוזי בנצרת
 3 שופטים בבית המשפט המחוזי בחיפה

 3 שופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים
 2 שופטים בבית המשפט המחוזי בתל אביב
 2 שופטים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 ז׳ בניסן התשס״ג (9 באפריל 2003)

) יוסף (״ימי) לפיד ג ־ 4 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים
 י ס־ח התשמ״ד, עמי 198.

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

 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב< לחוק נכסי המדינה,
 התשי־א-951 ו י (להלן - החוק), כי הממשלה החליטה
 להרשות את כל אחד מנושאי המשרות בשירות בתי הסוהר
 (להלן - השב־ם) המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל
 עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו־5 לחוק, למעט
 עסקאות במקרקעין, בתחום הפעילות של השב־ס, עד לסכום
 הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על

 המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:
 1. נציב בתי הסוהר יחד עם חשב השב־ם או עם סגן

 החשב - בלא הגבלת סכום.
 2. סגן נציב בתי הסוהר יחד עם חשב השב־ס או עם סגן

 החשב - עד לסכום של 600,000 שקלים חדשים.
 3. ראש המטה יחד עם חשב השב־ס או עם סגן החשב -

 עד לסכום של 600,000 שקלים חרשים.
 4. ראש מיגהל המשק יחד עם חשב השב״ס או סגן החשב

- עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים.
 5. קצין רכישות ראשי יחד עם חשב השב־ס או עם סגן
 החשב - עד לסכום של 150,000 שקלים חדשים או יחד
 עם ראש ענף גזברות - עד לסכום של 100,000 שקלים

 חדשים.
 6. ראש מינהל כוח אדם והדרכה - לגבי התקשרויות
 שענינן השתלמויות והדרכה של אנשי השב־ם או• עם
 חשב השב״ס או עם סגן החשב - עד לסכום של 60,000

 שקלים חדשים.

 7. ראש מערך התעסוקה בשב״ס - לגבי פעילויות של
 השב־ס שענינן תעסוקת אסירים יחד עם חשב השב־ם
 או עם סגן החשב - עד לסכום של 200,000 שקלים

 חדשים.

 ההרשאות הקודמות לנושאי משרה בשב״ס - בטלות.

 כ״ו בניסן התשם״ג (28 באפריל 2003)

) ישראל מימון ג ־ מ 9 ח < 

 מזכיר הממשלה
 י סייח התשי״א, עמי 52.

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

 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה,
 התשי־א-951ו' (להלן - החוק), כי הממשלה החליטה
 להרשות את נושאי המשרה במשטרת ישראל (להלן -
 המשטרה) המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה
 מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו־5 לחוק, למעט
 עסקאות במקרקעין, בתחום פעילותה של המשטרה ותפקידו
 של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום

 בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור:

 ראש מחלקת בינוי או ראש מחלקת אמצעים
 טכנולוגיים - יחד עם חשב המשטרה או סגנו או ראש
 מחלקת כספים בחשבות - עד 150,000 שקלים חדשים: יחד

 ס״ח התשי״א, עמי 52.
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 השופט שיתמנה ידון אף בשעות אחרי הצהרים
 והערב.

 ז׳ בניסן התשס״ג (9 באפריל 2003)
) יוסף (טומי) לפיד ג ־ * מ ° ח ) 

 שר המשפטים

ן  הודעה על הצורך למנות שופט לבית הדי
 האזורי לעבודה

 לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ־ט-1969
 ולפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 בהתאם לסעיף 4 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ־ט-
 1969', ולסעיף 7(א) לתוק בתי המשפט ננוסח משולב],
 התשמ־ד-1984־, אני מודיע כי יש צורך למנות ארבעה
 שופטים לבית הדין האזורי לעבודה: השופטים שיתמנו

 יכהנו בבתי הדין האזוריים כמפורט להלן:

 (ו) שני שופטים לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
 (2) שני שופטים לבית הדין לעבודה בבאר שבע.

 ז׳ בניסן התשם״ג (9 באפריל 2003)

) יוסף (טומי) לפיד ג ־ י 5 6 מ ג ח < 

 שר המשפטים
 י ם־ח התשכ״ט, עמי 70.

 2 ם־ח התשמ״ד, עמי 198.

 קביעת רשימת בוחנים
 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ־א-1961

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק לשבת עורכי הדין,
 התשכ״א-1961', אני קובע רשימת בוחנים נוספת, כדלהלן:

 (1) עורכי דין שאינם חברי השירות המשפטי:
 אביר אלי דורון יגאל

 אגמון צבי דעאס מאזן
 אופק יצחק דראל ארנון
 אורון יוסף ויצמן עמום

 איש־שלום הלל זועבי חאלד מונגד
 אלירז יצחק חורי אמל

 אסא אליאב חרל־פ יובל
 ארדינםט גיורא יונגר ישראל
 אשר אורי ישראל סמי

 בורנשטיין שמואל כהן חזי
 בטט רזי כהן יוסי

 בירן אפרת לנגה דורון
 בך יונתן לרר־קינד ורדית

 גבל ישראל מגריזו דוד
 גוטמן יחיאל מקוב רועי
 גיא־רון יורם מרדכי אלי
 גלרט אלון נכות יורם

 גרינוולד יעקב נח צבי
 דהאן אמיר נרדה בן־צבי
 דולציקי רונית עמיאל תגר

 ס״ח התשב־א, ענו 178.

 הודעה על הצורך למנות שופטים
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 7(א) לתוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-11984, אני מודיע כי יש צורך למנות שני שופטים

 של בית משפט שלום לעניני משפחה.

 השופטים שיתמנו יכהנו בבתי המשפט כדלקמן:
 שופט אחד לבתי המשפט לעניני משפחה במחוז חיפה.

 שופט אחד לבתי המשפט לעניני משפחה במחוז המרכז.
 ז׳ בניסן התשס־ג (9 באפריל 2003)

 יוסף (טומי) לפיד
 שר המשפטים

 (חמ 3-60)

 ס־ח התשמ־ד, עמי 198.

 הודעה על הצורך למנות שופטים
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-1984', אני מודיע כי יש צורך למנות 11 עד 23

 שופטים של בית משפט שלום.
 השופטים שיתמנו -

 (1) יכהנו בבתי משפט השלום כמפורט להלן:
 ו עד 2 שופטים לבתי משפט השלום במחוז הצפון
 3 עד 5 שופטים לבתי משפט השלום במחוז חיפה

 3 עד s שופטים לבתי משפט השלום במחוז
 תל אביב

 1 עד 3 שופטים לבתי משפט השלום במתוז המרכז
 ו עד 4 שופטים לבתי משפט השלום במחוז ירושלים

 2 עד 4 שופטים לבתי משפט השלום במחוז הדרום
 (2) ימלאו גם תפקיד של שופט בבית משפט מקומי וידונו
 בעבירות תעבורה, בתביעות קטנות, נוער ובעניני

 משפתה.
 (3) ידונו אף בשעות אחר הצהריים והערב.

 ז׳ בניסן התשס־ג (9 באפריל 2003)

 (חמ 3-60) יוסף (טונוי) לפיד

 שר המשפטים
 ט־ח התשמ־ד, עמי 198.

 הודעה על הצורך למנות שופט תעבורה
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-1984

 ולפי פקודת התעבורה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח
 משולב], התשמ־ד-984ו1, וסעיף 26 לפקודת התעבורה', אני
 מודיע כי יש צורך למנות שופט תעבורה אחד למחוז

 הצפון.

 ס־ח התשמ־ד, עמי 198.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
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 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9,459
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 699

 ה. מספר הקולות הכשרים שניה נו לכל אחד
 מהמועמדים:

 רזניק יהושע
 שביסה פתחי

 שקיב עלי
 שרצר שאול

 עוברי רמי
 צח־וכס יואב
 רוזנבלום זרח
 רומנוב אבירן

 (2) עורבי דין חברי השירות המשפטי: הקולות
 אביר יעל חביליו יוסי שם המועמד במספרים באחוזים

 אברמוב עירית חותה מתתיהו ישראל גל 284,ג 5ג
 אדלר רבקה חלק דליה יוסי נשרי 2,997 2ג
 אדרי שרון יעקובסון שרי דניאל איציק ציזר 2,117 22
 אופק חני לב־הדר עמליה יעקב צמח 10 0

 אורנשטיין שמואל לוי רפי דורון קרפ 1,051 11
 אייסמן עמית למברגר שלמה ו. הואיל ואף מועמד לא זכה ב־40% מן הקולות הכשרים,
 אמיתי אורלי מאור יעל נערכו ביום י״ג בניסן התשס־ג (15 באפריל ג200)

 בוגט עמירם מנחה דנה בחירות חוזרות לראש הרשות המקומית.
 בן־ארי אורלי פינטו דורי (ו) המועמדים בבחירות החוזרות היו:

 בן־ארי אחז פלד יעל ישראל גל

 ברנע אורלי פלוס שוירמן ברכה יוסי נשרי

 גולדנברג ענת שחר שלמה (2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום ברסלב שלומית קוטב אורית המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 גלט רבקה שכטר טלי הרשות המקומית: 9,349 גלט רבקה שכטר טלי הרשות המקומית: 9,349

 דר אלדד תמיר חגית (3) המספר הכולל של הקולות הכשרים: 9,257
 הדר יואל (4) המספר הכולל של הקולות הפסולים: 92.

 (5) מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל מועמד:
 ישראל גל 4,206
 יוסי נשרי 5,051

 ז. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 נשרי יוסי

 (שם משפחה) (שם פרטי)

 כ״ב בניסן התשם״ג (24 באפריל 2003)
מ J(0S21־ אירית רם ח ) 

 פקידת הבחירות לעיריית
 קרית אונו

 הודעה בדבר תוצאת הבחירות לעיריית
 קרית אונו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965
 בהתאם לסעיף ו7(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה-965ו', נמסרת בזה הודעה על תוצאות
 הבחירות לעיריית קרית אונו שקוימו ביום כ״ח באדר ב׳

 התשס״ג (1 באפריל 2003):
 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1. ב חזית דתית מאוחדת קרית אונו
 2. יש שינוי בקרית אונו

 3. בן נאמני קרית אונו
 4. מחל מחל

 5. מרצ מרצ בראשות חנה בוקצ׳ין
 6. נ תפנית - תנועה חברתית

 הודעה על קביעת רשימת בוחנים2, תתוקן לפי זה.

 י״ג בניסן התשס־ג (15 באפריל 2003)

 (חמ 3-1032) יוסף (טומי) לפיד

 שר המשפטים
 י״פ התשנ״ו, עמי 3531: התשנ״ח, עמי 3482: התשנ־ט,

 עמי 3298: התשם״א, עמי 467.

 הודעה בדבר תוצאת הבחירות לראשות עיריית
 קרית אונו

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה-965וי, ולסעיף 7(ב^) לחוק הרשויות
 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-
 975ו2, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראשות
 עיריית קרית אונו שקוימו ביום ב״ח באדר ב׳ התשס״ג (ו

 באפריל 2003):
 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. ישראל גל
 2. יוסי נשרי

 3. איציק ציזר
 4. יעקב צמח
 5. דורון קרפ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 10,158

 ם״ח התשכ״ה, עמי 248.
 ס־ח התשכ״ה, עמי 248.

 סייח התשל״ה, עמי 211: התשס״א, עמי 191.
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 מספר
 אות/יות וכינוי הרשימה המנדטים

 קא קרית אונו ירוקה
 שם התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה
 תה תנועת התושבים בראשות יוסי 3

 נשרי
 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה

 ורשימה:
 (ו) מרשימת ב חזית דתית מאוחדת קרית אונו:

 ו. יאיר זהבי
 (2) מרשימת יש שינוי בקרית אונו:

 1. איתי גרין
 2. שי דבורה
 3. יעקב סבו

 (3) מרשימת כן נאמני קרית אונו:
 ו. יעקב צמח

 (4) מרשימת מחל מחל:
 1. עמום כחלון

 (5) מרשימת מרצ מרצ בראשות חנה בוקצ־ין:
 ו. חנה בוקצ׳ין

 (6) מרשימת פז קרית אונו שלנו עם דורון קרפ
 לראשות העיר:
 1. דורון קרפ

 (7) מרשימת ץ עתיד חדש לקרית אונו:
 1 איציק ציזר

 2. אירית ינקוביץ
 (8) מרשימת קא קרית אונו ירוקה:

 1. ישראל גל
 2. גילה כהן

 3. ליעד גוטנטג
 (9) מרשימת שם התאחדות הספרדים העולמית שומרי

 תורה:
 1. יואב כהן

 (0ו) מרשימת תה תנועת התושבים בעיר בראשות ייסי
 נשרי:

 1. יוסי נשרי
 2. יהודה ארליך

 3. תמיר אבני
 כ־ב בניסן התשם־ג (24 באפריל 2003)

 (חמ 3-2150) אירית רם
 פקידת הבחירות לעיריית

 קרית אונו

 7. פז קרית אונו שלנו עם דורון קרפ לראשות
 העיר

 8. ץ עתיד חדש לקרית אונו
 9. קא קרית אונו ירוקה

 10. שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה
 11. תה תנועת התושבים בראשות יוסי נשרי

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי
 בחירות:

 1. ב חזית דתית מאוחדת קרית אונו עם קא קרית
 אונו ירוקה

 2. יש שינוי בקרית אונו עם ץ עתיד חדש לקרית
 אונו

 3. כן נאמני קרית אונו עם פז קרית אונו שלנו עם
 דורון קרפ לראשות העיר

 4. נ תפנית - תנועה חברתית עם תה תנועת
 התושבים בראשות יוסי נשרי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 0,155ו
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9,809

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 349
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:
 מספר

 אות/יות וכינוי הרשימה הקולות

 ב חזית דתית מאוחדת קרית אונו 745
 יש שינוי בקרית אונו 1,390

 בן נאמני קרית אונו 663
 מחל מחל 675
 מרצ מרצ בראשות חנה בוקציין 528
 נ תפנית - תנועה חברתית 350
 פז קרית אונו שלנו עם דורון קרפ 525

 לראשות העיר
 ץ עתיד חדש לקרית אונו 1,078
 קא קרית אונו ירוקה 1,373

 שס התאחדות הספרדים העולמית 767
 שומרי תורה

 תה תנועת התושבים בראשות יוסי 1,715
 נשרי

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 מספר
 אות/יות וכינוי הרשימה המנדטים

 ב חזית דתית מאוחדת קרית אונו 1
 יש שינוי בקרית אונו 3
 כן נאמני קרית אונו ו
 מחל מחל ו
 מרצ מרצ בראשות חנה בוקציין ו
 פז קרית אונו שלנו עם דורון קרפ 1

 לראשות העיר
 ץ עתיד חדש לקרית אונו 2
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-965ו

רושלים ז י  מחו

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

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

 (ו) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ מק/2005/6ה״, שינוי מסי
 1/98 לתכנית במ/2005/6ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 גבעת בית הכרם, מדרום מזרח לשדי הרצל, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 218.500-217.600 לבין קואורדינטות
 רוחב 631.615-630.610: גוש 30154, חלקות 18, ג2, 28-
 30, 52, 88, ח״ח 8, 27-24, 111: גוש 30159, חלקות 102,
 103, 152, 162, 163, ח״ח 60, 61, 76, 93, 98, 100, 119, 147,
 149, 161, 163: גוש 30163, חלקות 37, 88, 94, 97, ח״ח 10.
 18, 21, 43, 63, 90, 92, 96, 98, 110; גוש 30164, חלקות
 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 171, ח״ח 36-30, 41,
 44, 48, 152, 154, 156; גוש 30337, חלק1ת 3-1, 18-10,
 28, 99, 101, 113, 114, 120, ח״ח 7, 9, 19, 26, 27, 98-95,
 100; גוש 30338, חלקות 7, 11, 12, 18, 20, 22, 25, 29, 30,
,97 ,95 ,93 ,90 ,88 ,86 ,84 ,82 ,80 ,78 ,76 ,74 ,72 ,66-64 
 99, 101, 103, 105, 109, 110, 113, 117, 118, 126-120, ח״ח
 14. 23, 24, 36-32, 38, 57; גוש 30340, חלק1ח 17, 23-20,

 25, ח״ח 24.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח משטח
 מבני ציבור לדרך חדשה לשם הרחבת דרך מאושרת: ב)
 שינוי בייעודי קרקע, במסגרת איחוד וחלוקה חדשה,
 ללא שינוי בשטח כולל של כל אחד מייעודי הקרקע
 המאושרים בשטח, כמפורט להלן: ו) משטח ציבורי
 פתוח לדרך ציבורית: 2) מאזור מגורים 2 לדרך ציבורית:
 3) מדרך ציבורית לשטח ציבורי פתוח: 4) מדרך ציבורית
 לאזור מגורים 2; ג) שינוי הוראות בינוי ופיתוח באזור
 מגורים 2 ובאזור מגורים 2 מיוחד שבתחום תכנית
 2005/6ב, כמפורט להלן: 1) התרת גמיש1ת של עד ±1 מ׳
 כמפלסי הכניסה לבנינים, כמפלסי קרקע סופית ובגובה
 קירות וגדרות: 2) התרת גמישות בגובה מרבי של קומת
 חניון: 3) התרת שינויים כמפלסי ה־0.00 במגרשים
 המיועדים לבניה למגורים: 4) התרת בניית חניון תת־
 קרקעי בקו בנין 0, בחלק מהמגרשים המיועדים לאזור
 מגורים 2 מיוחד, לפי תכנית במ/2005/6ב: ד) קביעת
 הוראות בגין איחוד וחלוקה חדשה; ה) תיקון שטח
 מגרש 3 לפי תכנית 2005/6ב מ־3,370 מ״ר ל־35ו,3

 מ״ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4957, התשס״א, עמי 1492.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ מק/7547״, שינוי מסי 1/00
 לתכנית במ/5458ב.

 הודעה בדבר תוצאת הבחירות המיוחדות
 לראשות המועצה המקומית חורה

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

 בהתאם לסעיף ו7(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ־ה-1965', ולסעיף 7(בץ1) לחוק הרשויות
 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-
 21975, נמסרת בזה הודעה על תוצאות בחירות המיוחדות
 לראשות המועצה המקומית חורה שקוימו ביום כ״א באדר

 ב׳ התשם־ג (25 במרס 2003)•.
 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 ו. םאלם אבו אלקיעאן
 2. מוחסין אבו קיעאן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2,244
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,225

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 19
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

 הקולות
 במספרים

 מהמועמדים:

 שם המועמד
 סאלם אבו אלקיעאן 1,242 55.8
 מוחםין אבו קיעאן 983 44.2

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 אבו אלקיעאן סאלם

 (שם משפחה) (שם פרטי)

 כ״ח באדר ב׳ התשס״ג (ו באפריל 2003)

 מרגלית אשכנזי
 פקידת הבחירות למועצה

 המקומית חורה

 (חמ 3-2150)

 ס״ח התשכ״ה, עמי 248.
 2 ס־ח התשל״ה. עמי 211: התשס־א, עמי 191.

 שינוי הכרזה על אזור נגוע במחלת הניוקםל
 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],

 התשמ״ה-985ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודה מחלות בעלי
 חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו', אני מבטל את ההכרזה
 על האזורים הנגועים שפורטו בהודעה2, למעט אזור מושב

 בני עטרות.

 עודד ניר
 מנהל השירותים הווטריניים

 ג׳ באייר התשס״ג (5 במאי 2003)
 (חמ 3-126)

 ם״ח החשמ״ה, עמי 84.
 י״פ התשס״ג, עמי 1893.
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ז תל־אביב  מחו

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, בדבר הפקדת תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ תא/מק/97ו5״, שינוי מס׳ 1 לשנת 2000 של
 תכנית מפורטת 2558 במ/5ג.

 השטיחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, בין
 הרחובות תקוע, צוקרמן וצרעה - גוש 7242, תלקות 22,

 23, ח״ח 21, 45,.46.
 עיקרי הוראות התכנית: שיפור אפשרות היישום למגרש
 מיוחד במרכז נווה אליעזר בהתאם לתכנית מפורטת
 2558 במ/35, כל זאת על ידי: א) חלוקת המגרש
 המיוחד: ב) שינוי בקווי בנין לרחוב, לצדדים ולאחור: ג)
 שינוי הוראות לפי תכנית בדבר עיצוב ארכיטקטוני: ד)
 הגדלת מספר יחידות הדיור המותרות ללא הגדלת סך
 כל השטחים למטרות עיקריות: ה) חלוקת שטחי הבניה
 המוארים בתכנית בלי׳ לשנות את סך כל השטח הכולל
 המותר לבניה בין מגרש מיוחד ו ומגרש מיוחד 2; ו)
 תוספת קומה וקומה מפולשת תלקית: ז) בניית מרתפים

 עד גבולות המגרש.

 (2) ״תכנית מס׳ תא/מק/3398״, שינוי מם׳ 4 לשנת 2002 של
 תכנית 44 ושינוי מסי 2 לשנת 2002 של תכנית ״מ״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רח׳
 יעב״ץ 7 - גוש 7227, חלקות 38, 39: גבולות
 התכנית: בצפון - חלקה 40 בגוש 7227, בדרום - הלקה
 40 בגוש 7227, במערב - רח׳ יעב־ץ, במזרת - חלקות

 ,24 25 בגוש 7227.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד מגרשים: ב) שינוי
 בקו בנין לדת׳ יעב־ץ ל־3 מ׳•, ג) הגדלת מספר יח־ד ללא

 הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ללא תשלום, במשרדי
 מינהל ההנדסה, שד׳ בן גוריון 68, תל אביב, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומו תל־אביב-יפו
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מס׳ תא/מק/
 3317״, שינוי מס׳ 1 לשנת 2001 של תכנית 271, שינוי מסי 3

 לשנת ו200 של תכניות ם־0, על שינוייהן.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רח•
 צירלםון 3 - גוש 6107, ח־ת 161, 363; גבולות התכנית:
 בצפון - רח׳ בירנבוים, במזרח - רח׳ צירלסון, בררום -

 חלקה 232 בגוש 6107, במערב - חלקה 64ו בגוש 6107.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית
 חנינה, השטח שבין קואורדינטות אורך 221.655-221.620
 לבין קואורדינטות רוחב 639.245- 639.280; גוש 30605,

 חלקה 150.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי בנין מאושרים
 וקביעת קווי בנין חדשים ללא שינוי בזכויות הבניה
 . המאושרות בשטח־, ב) קביעת הוראות בינוי וקביעת
 תנאים למתן היתר בניה בשטח: ג) קביעת הוראות בגין

 מדרגות וגדרות להריסה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5088, התשם־ב, עמי 3034.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל׳
 02-6297653, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים, טלי
 02-6290222, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ל׳ באדר א׳ התשם״ג (4 במרס 2003)

 אורי לופוליאנסקי
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

 מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לוזוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הראל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 הל/מק/384״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מבשרת ציון, רח׳
 מצפה הבירה 14 - גוש 30462, חלקה 11 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת תכנונית
 לתלוקת מגרשים בהסכמת בעלים: ב) קביעת קווי בנין

 חדשים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל, רח׳ החוצבים 2, ת־ד
 3424, מבשרת, טל׳ 6333125 - 02. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳

 שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל׳ 02-6290222.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כיד בטבת התשס־ג (29 בדצמבר 2002)

 שמעון אינשטיין
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הראל

 ילקוט הפרסומים 5178, ו׳ באייר התשם־ג, 8.5.2003 2221



 (ו) ־תכנית מס׳ מאא/מק/1048״, שינוי לתכניות מאא/100
 ותרש״צ 5/55/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה, רח׳
 החצב 8 - גוש 7218, חלקה 67.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין כלהלן: א) קו
 בנין קדמי ללא שינוי: ב) קווי בנין צדיים ישונו

 ל־2.50 נר: ג) קו בנין אחורי ישונה ל־0.50 נר.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ מאא/מק/ו05ו״, שינוי
 לתכנית מיתאר מאא/במ/ג/90.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה, שכ׳
 נווה רבין - גוש 6505, חלקות 45-45, 47, 49, נ5-ו6,
 ח״ח 14, 24, 25, 41, 42, 46, 48, 52, 65-62, 68; גוש 6510,
 ח״ח 4-2: מגרשים 51-26, 48, 49, לפי תכנית מיתאר

 מאא/במ/90/5.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בינוי ועיצוב
 אדריכלי לגבי מגרשים 51-26, ללא שינוי בשטח
 המגרש, בזכויות הבניה המאושרות, בגובה הבנק
 ובמספר יח״ד: ב) שינוי קווי בנין, בולל קווי בנין

 מחייבים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה אור־יהודה-אזור, רח׳ אליהו סעדון
 122, אור יה1דה, טל• 05-5588108. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳

 אחד העם ו, בנין כל בו שלום, תל־אביב-יפו.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ט״ו באדר ב׳ התשס״ג (19 במרס 2005)

 עוזי אהרון
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אור־יהודה-אזור

 מרחב תכנון מקומי בני ברק
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בני ברק ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
 בב/מק/711״, שינוי לתכניות מיתאר בב/105/א, בב/05ו/ב,
 בב/75ו, ובב/598/ב, לתכנית מפורטת בב/115 ולתכנית בב/
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 השטחים הכלולים בתכניה וצזקומם: בני ברק, רח׳ הרב
 סורצקין 11 ורח׳ הרב פוברסקי 17 - גוש 6192, ח״ח 998: גוש

 6189, ח״ח 1, 280, 700.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעודים בחלקים
 מהשטחים משטח ציבורי פתוח לשטח לבנין ציבורי, ומשטה

 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות לתכנון מקומי
 המתואם לתנאי המגרש: א) תוספת שטחי בניה בהיקף של
 11% משטח המגרש: ב) הגדלת מספר יחידות הדיור
 המותרות במגרש ל־1ו יח״ד: ג) שינוי הבינוי על ידי ריכוז
 זכויות בניה, כולל שטח חדרי יציאה לגג ב־5 קומות
 טיפוסיות ועוד דירת גג או תדרי יציאה לגג בקומות גג
 חלקית: ד) שינוי בקווי הבנין: ה) מיסוד שטחי שירות
 שהוחלט עליהם בועדה המקומית ביום 6.12.1995 בהחלטה

 מסי 156ב-5, וכן הוראות לגבי מחסנים דירתיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5119, התשס״ג, עמי 164.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

 כ״ה באדר א׳ התשס״ג (27 בפברואר 2005)

 דורון ספיר
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

 מרחב תכנון מקומי אונו

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

 תממ/מק/54״, שינוי לתכנית מיתאר תממ/24ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו - גוש
 7184, חלקה 86: גוש 7185, ח״ח 78.

 עיקרי הורא1ת התכנית: א) ריבה השטחים המסחריים
 במחחם על ידי העברת זכויוח בניה מחזית מסחרית בשצ״פ
 לשטח מסחרי, באופן שסך הזכויות אינו משתנה: ב) איחור

 וחלוקה בהסכמת בעלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.12.2002 ובילקוט הפרסומים 5149, התשס״ג, עמי 1218.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם, תל־אביב
-יפו, טל• 05-5195555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אונו, רח׳ סוקולוב 15, קרית אונו, טל׳ 05-5511245,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 א׳ באדר ב׳ התשם״ג (5 במרס 2005)

 יוסף ברון
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אונו

 מרחב תכנון מקומי אור־יהודה-אזור

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאד מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אור־יהודה-אזור ובמשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

 2222 ילקוט הפרסומים 5178, ו׳ באייר התשס־ג, נ8.5.200



 לתכנון ולבניה חדרה ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ תד/מק/
 1282״, שינוי לתכניות חד/1, חד/19, חד/809 וחד/947

 ומבטלת את תכנית חד/מק/1256.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הדרה, מצפון
 מערב לצומת כביש תיפה-תל־אביב הישן(דרך מם׳ 4) ורח׳
 ארבע אגודות - גוש 10054, חלק1ת 19, 21 בשלמותן, ח״ח
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 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש
 בהסכמת הבעלים, ללא שינוי בשטה הכולל של כל ייעוד
 קרקע: ב) הרחבת דרך בתוואי מאושר: ג) שינוי קו בנין: ד)
 שינוי הוראות בנושא בינוי על ידי ביטול קומת מרתף
 ותוספת 2 קומות מעל המותר בתכניות המאושרות; ה)

 תוספת של 16% במסגרת הקלה.

 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 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 חדרה, רח׳ הלל יפה 9,
 הדרה, טל׳ 720ג04-630. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ו־ באדר ב־ התשס״ג (10 במרס 2005)
 ישראל סדן

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

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

 תכ/מק/238/ד/ו״, שינוי לתכנית מאושרת חכ/מק/258/ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור עקיבא, פארק
 תעשיה 72 - ג1ש 10614, ח״ח 5; מגרש 72 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צפוני מ־2 מי
 ל־0 מ׳ והגדלת תכסית קרקע ל־*י78.5.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל, חוף הכרמל,
 טל־ 04-8156215. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11,

 חיפה, טלי 04-8616248.

 לבנץ ציבורי לשטח ציבורי פתוח, ללא שינוי בשטח הכולל
 של כל ייעוד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק, רח׳ דוד המלך 11,

 בני ברק, טל׳ 05-5776579.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ט׳ באדר ב׳ התשם־ג (15 במרס 2005)

 מרדכי קרליץ
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בני ברק

 מרחב תכנון מקומי רמת גן
 הודעה בדבר אישור תכנית מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, ז־.תשכ־ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ רג/מק/2/1187״, שינוי לתכנית מיתאר רג/1187

 ולתכנית רג/מק/87וו/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, גני מרום
- גוש 6187, חלקות 443, 444, 446, 447: גבולות התכנית:
 בצפון - בית הקברות גבול בני ברק, בדרום - רח׳ הרב לוין,

 במזרח - דחי לנדרס, במערב - רח׳ חזון איש.
 עיקרי הוראות התבנית: שינוי מספר יח״ד מ־545 יח״ד
 לפי תביע רג/1187 (מ־412 יח־ד לאחר החלטת ועדת ערר
 במסגרת הקלה שאושרה) ל־468 יח־ד ללא הגדלת סך כל
 השטחים למטרות עיקריות. גובה הבנינים, הבינוי, שטחי
 הבניה, החניה ופיתות השטת יהיו לפי הקיים בתכנית בנין

 מפורטת רנ/1187 ותכנית רג/מק/1187/א שבתוקף.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 14.3.2002 ובילקוט הפרסומים 5068, התשס״ב, עמי 2085.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה1עדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן ובן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 א־ באדר ב׳ התשם״ג (5 במרס 2003)

 צבי בר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמת גן

 מחת חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
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 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון, רח׳ המייסדים 52
 זכרון יעקב, טלי 04-6305522. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳

 חסן שוקרי 11, חיפה, טלי 8616252 - 04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שומרון
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
 ש/מק/926/א״, שינוי לתכניות ש/123, ש/157, ש/17, ש/18,

 ש/210, ש/252, ש/270, ש/299 וש/מק/926.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס־חנה-כרכ1ר
- גוש 10074, חלקות 541-525 בשלמותן (12 חלקה ישנה).

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר בינוי
 ועיצוב ארכיטקטוני; ב) שינוי קו בגין: ג) תוספת של 6%

 בשטחי בניה עיקריים-, ד) שינוי חלוקת שטחי הבניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונוח ביום
 12.7.2002 ובילקוט׳ הפרסומים 5100, התשס״ב, עמי 3535.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המק1מית
 לתכנון ולבניה השומרון, רח׳ המייסדים 52, זכרון יעקב. טל׳
 04-6305522, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחו־
 חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה, טל׳ 04-8616252, וכל
 מעוניין רשאי לעין בה בימים ובשעות שהמשודים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ב באדר ב׳ החשס״ג,(16 במרס 2003)
 איתמר בר־עזד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ילבניה שומרון

ז המרכז  מחו
 מרחב תכנון מקומי אלעד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אלעד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי אל/מק/

 8/6/195״, שינוי לתכנית גז/95ו/6.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלעד - גוש
 5758, חלקה 56 בשלמותה: מגרש 85 בשלמותו מתכנית גז/
 6/195; גבולות התכנית: בצפון - שצ״פ, במזרח - שצ״פ,

 בדרום - מגורים ב׳, במערב - דרך.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ג באדר ב׳ התשס״ג (27 במרס 2003)

 אריה שמחוני
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חוף הכרמל

 מרחב תכנון מקומי עירון
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עירון מופקדת ״תכנית מס׳ מק/ען/444ג״,

 שינוי לתכנית ענ/444א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כביש הכניסה
 לכפר קרע - ג1ש 12132, ח״ח 43, 60; גוש 12156, ח״ח 55.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת תכלית של תחנת
 תדלוק לשטח המיועד למסחר: ב) שינוי בקו בנין: ג) שינוי

 הוראות בדבר בינוי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה עיר1ן, ת״ד 241, עארה
 30025, טל 4-6351789כ. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי

 11, חיפה, טל׳ 04-8616222.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט־ו באדר ב׳ התשס״ג (19 במרס >200)

 זכי אגבריח
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון

 מרחב תכנון מקומי שומרון
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 דתכנון ולבניה שונ,רון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/

 1128״, שינוי לתכנית ש/מק/ו90.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדיס - גוש
 11288, חלקה 39 בשלמוחה: מגרש 2 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין.
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 מרחב תכנון מקומי יבנה
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יבנה ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ־תכנית מפורטת מס׳ יב/מק/

 2גו/2/ג״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה - גוש 5064,

 חלקה 14 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדי ל־0 מ׳
 במקום ג מ׳ המותרים ושינוי בקו בנין קדמי ל־4.85 מ׳

 במקום 5 מ׳ המותרים לצורך הקמת מהסן בלבד.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה יבנה, שדי רואני 3, יבנה,
 טל׳ 08-9433383. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית

 הממשלה, רמלה, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ״א באדר א׳ התשם״ג (23 בפברואר 2003)

 צבי גוב ארי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יבנה

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

 כס/מק/5/1 ו/לז״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כפר סבא, רח׳
 ישעיהו 20 - גוש 7593, חלקה 57.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קווי בנין במגרשים
.57/3 ,57/1 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5131. התשס״ג, עמי 589.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המק1מית
 לתכנון ולבניה כפר סבא, רח׳ ויצמן 137, כפר סבא, טלי
 09-7649177, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלח, טל־ 08-9270170, 1כל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ״ג באדר ב׳ החשס־ג (27 במרס 2003)

 יצחק ולד
 יושב ראש הועדה המק1מית

 לתכנון ולבניה בפר סבא
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 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין אחורי מ־5 מ׳
 ל־2 מי.

 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 התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה אלעד, רח׳ יהודה הנשיא 1,
 אלעד, טל׳ 03-9078129. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91,

 רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י־ב באדר ב׳ התשס״ג (16 במרס 2003)

 צ1ריאל קריסטל
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אלעד

 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טייבה מופקדת ״תבנית מסי מק/טב/3169״,

 שינוי לתכנית טב/6/1111.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש
 8030, חית 7: שטח התכנית: 0.706 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקטנת קו בנין חזיתי
 מ־5 מ׳ ל־3 מי: ב) הקטנת קו בנין צדי לשביל מ־3 מ׳ ל־2 מי:
 ג) הקטנת קו בנץ צדי מצד צפון מ־3 מ׳ ל־50.ו מ־: ד)

 קביעת הוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדד המקומית לתכנון ולבניה טייבה, ת״ד 81, טייבה

 40400, טל׳ 09-7991131/2/3/4.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ב באדר ב׳ התשס״ג (16 במרס 2003)

 םלאח גיבארה
 יושב ראש הועדה המק1מית

 לתכנון ולבניה טייבה
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 מרהב תכנון מקומי נס ציונה
 הודעה בדבר קביעת תנאים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), כי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז החליטה על קביעת תנאים

 זמניים לתכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ נס/מק/1/126״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם. נס ציונה, אזור
 תעשיה א׳ - גוש 3850, חלקוה 47, 67-49, 76-69, 82-

.179 ,101-98 ,94 ,91-88 ,84 

 ואלה התנאים: א) יינתנו היתרי בניה על פי תקן תניה
 1:30 לפתות: ב) יינתנו היתרי בניה בכפוף לקביעת
 שטחים שיישמרו כעתודה להפקעה לצורכי ציבור: ג)
 יינתנו היתרי בניה בכפוף לביצוע הנתיות

 ארכיטקטוניות של הועדה המקומית.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי נס/מק/137/ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, אזור
 תעשיה ב׳ - גוש 3849, חלקות 41-26, 57-45, 67-59,

.71-69 
 ואלה התנאים: א) יינתנו היתרי בניה על פי תקן חניה
 1:30 לפחות: ב) יינתנו היתרי בניה בכפוף לקביעת
 שטחים שיישמרו כעתודה להפקעה לצורכי ציבור: ג)
 יינתנו היתרי בניה בכפוף לביצוע הנחיות

 ארכיטקטוניות של הועדה המקומית.

 מרחב תכנון מקומי נס ציונה

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נס ציונה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מס• נס/מק/1/113״, שינוי

 לתכניות נם/ז/ז, נם/113, נס/ז/2 ונס/מק/ו/6.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח׳
 הבנים 93 - גוש 3636, חלקה 325 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדי דרומי
 מ־3 מ׳ למרחק המסומן בתשויט.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי נס/מק/26ו/2״, שינוי
 לתכנית נס/1/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נם ציונה - גוש
 3850, ח״ח 8, 19, 24, 25, 225-223, 227: גוש 3851, ח״ח

.39 ,13 
 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך ושינוי ייע1ד
 .. משטח חקלאי לדרך מוצעת בתחום כביש המאסף
 המרכזי בנס ציונה, בקטע שבין רח׳ ויצמן לרח׳
 ההדרים, לשם הרחבה והסדרה של הכניסה הצפונית

 לפארק המדע נם ציונה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 !הבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ לד/מק/

 4/214״, שינוי לתכנית לד/4ו2/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לוד - גוש 3978,
 חלקות 73-71 בשלמותן: מגרש 4 - רומי בשלמותו מתכנית

 לד/214/א.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי גובה מבנה מ־18 מ׳
 ל־20 מ׳, ללא תוספת שטחי בניה מהמותר: ב) שינוי בקו
 בנין אח1רי מ־20 מ׳ ל־10 מי: ג) איחוד חלקות ללא שינוי

 בשטח הכולל של ייעודי הקרקע.

 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, ופן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הוערה המקומית לתכנון ולבניה לוד, ת״ד 401, לוד, טל׳
 08-9279987. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזיח לחבנון ולבנין מחוז המרכז, קרית הממשלה, שד׳

 הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לוד

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

 לד/מק/4/530״, שינוי לתכנית לד/במ/530/ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לוד - גוש 4012,
 חלקות 42, 43 בשלמותן: מגרש 190 בשלמותו מתכנית לד/

 במ/530/ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי מ־5 נר
 ל־3 מי: ב) הקלה בקו בנין אחורי מ־6 מ׳ ל־5.40 מ׳ (10%).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.10.2001 ובילקוט הפרסומים 5048, התשס־ב, עמי 1205.

 התכנית האמורה נמצאת במורדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מח1ז המרכז, קרית הממשלה, רח׳ הרצל 91, רמלה,
 טל• 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט־ בשבט התשס״ג •־2 ו בינואר 2003)

 בני רגב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לוד
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 רצ/מק/ו/2/66״, שינוי לתכניות רצ/1/1,- רצ/4/10/1ו, רצי.{/
 4/3/2, רצ/במ/ו/58 ורצ/מק/ו/1/58ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, חלק
 מחלקות הפרטיים במערב ראשון לציון(חלקה 7 ו לשעבר) -
 גוש 3946, חלקות 116, 148, 236, 238 בשלמותן: גוש 5118,

 תלקה 15 בשלמותה: גוש 5119, תלקה 2 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה ללא הסכמת
 בעלים. ב) קביעת גודל מגרש מינימלי באזור התעשיה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 ו2.5.200 ובילקוט הפרסומים 4982, התשס־א, עמ׳ 2537.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח׳ ז׳בוטינסקי 6 ו, ראשון לציון,
 טל׳ 03-9682727, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, רת׳ הרצל ו9, קרית הממשלה, רמלה, טל׳
 08-9788800, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ייג באדר ב׳ התשם״ג (17׳ במרס 2003)

 מאיד ניצן
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 מרתב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לתוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מס׳

 רח/מק/2000/א/24״, שינוי לתכנית רת/2000/א.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רחובות. רח׳ בארי
 פינת רח־ הרימון - גוש 3647, חלקה 58 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת יחידת דיור לחלקה
 כך שיהיה אפשר לבנות סך הבל 3 יח־ד במקום 2 ית־ד: ב)
 שינוי בקו בנין צדי מ־4 מ׳ ל־3.60 מ־ וקו בנין קדמי, לכייון
 רח׳ הרימון, מ־5 מ׳ ל־4 מי: ג) תוספת של 6% שטח עיקרי בך
 שיהיה אפשר לבנות סך הכל 56% כפי שניתן לבקש בהקלה:

 ד) קביעת זכויות והוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5141, התשס־ג, ענד 889.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רתובות, טל׳ 9392293-
 08, ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 רח׳ הרצל ו9, רמלה, טל־ 08-9788444, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ט־ו באדר ב־ התשס־ג (19 במרס 2003)

 יהושע (שוקי) פורר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רתובות

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה, רח׳ הבנים 9, נם ציונה,
 טלי 08-9383810. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מתוז המרכז, קרית הממשלה, רח׳

 הרצל ו9, רמלה, טל־ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י־ח בשבט התשס־ג (21 בינואר 2003)

 יוסי שבו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נם ציונה

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת -תכנית מיתאר מקומית מם׳

 נת/מק/7/760ו״, שינוי לתכניות נת/3/348/א ונת/7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, אזור
 התעשיה קרית אליעזר, רח׳ צבי שכטרמן 2 ו - גוש 8236,

 תלקה 130 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי בנין צדדיים
 ואחורי: ב) ניוד זכויות מקומות עליונות לקומת הקרקע.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה,
 טל׳ 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה,

 טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ־ה באדר א׳ התשס־ג (27 בפברואר 2003)

 שמעון שר
 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה נתניה

 מרתב תכנון מקומי ראשון לציון

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

 ילקוט הפרסומים si 78, ו׳ באייר התשס״ג, 8.5.2003 2227



 הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון, תיד 62, דואר
 הוד השרון, טל• 09-7476024. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז המרכז, שד״

 הרצל ו9, רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

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

 שד/מק/12/434״, שינוי לתכניות שד/1000 ושד/3/434.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלישמע - חלקי
 גוש 7501: מגרש 134 בשלמותו מתכנית שד/3/434.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין נקודתי קדמי
 מ־5 מ׳ ל־4.67 מי: ב) קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה

 ולהריסת מבנים ללא היתר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.7.2002 ובילקוט הפרסומים 5109, התשס״ב, עמי 3944.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון, ת״ד 62, דואר הוד השרון, טלי
 7476024 - 09, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד׳ הרצל 91: רמלה, טל׳ 08-9788444, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 י״ד באדר בי התשס״ג (18 במרס 2003)

 מ1טי דלג׳ו
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון

 מרחב תכנון מקומי הדרים
 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

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

 לתכנון ולבניה הדרים מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מס׳ הר/מק/42/329״, שינוי לתכנית R/6 על כל
 תיקוניה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 6448, חלקות
5S ,48 ,47 ,39 ,38 ,29 ,22-19 194142 בשלמותן, ח״ח , 

.197 ,196 ,191 ,172 ,169 ,168 ,143 ,74 
 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך קיימת.

 (2) ״תכנית מס׳ הר/מק/30/346״, שינוי לתכניות הר/346/
 10/א והר/מק/33/346.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, נווה
 נאמן, רח׳ שלומציון 11 - גוש 6660, חלקה 29.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין צדי למבנה
 עיקרי לכיוון חלקה 26 מ־4 מ׳ ל־1.75 מ׳ לבניה קיימת.

 לבניה חדשה קו בנין יישאר כבתכנית שבתוקף.

 מרתב תכנון מקומי דרום השרון
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 !הבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס;

 שד/מק/15/470״, שינוי לתכניות מש״מ 103 ושד/1/470.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עינת - גוש 4263,
 ח״ח 31-19, 39, 41: גוש 4266, ח״ח 13-1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין של דרך מס׳
 4 מ־10 מ׳ ל־5 מי: ב) שינוי קו בנין מ־10 מ׳ ל־0 מ׳ לבנינים
 ו ו־2: ג) קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה ולהריסת

 מבנים ללא היתר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון, ת״ד 62, דואר
 הוד השרון, טל• 7476024 - 09. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לחכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳

 הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 הערה: הודעה זו פורסמה בילקוט הפרסומים 5164, התשס״ג,
 עמי 1769, עם מסי תכנית שגוי והיא מתפרסמת בזה

 בשנית.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳

 שד/מק/130/ו2״, שינוי לתכניות משמ/1/105 ושד/11/130.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדי חמד - גוש
 8550, חלקה 19 בשלמוחה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין צדדי מ־3 מ׳
 ל־0.20 מ׳ ו־1.30 מ׳ בעבור מבנה מגורים מס׳ 2: ב) שינוי קו
 בנין צדדי מ־3 מ׳ ל־1.60 מ׳ למבנה מסי 7 - חקלאי: ג) שינוי
 קו בנין צדדי מ־3 מ׳ ל־1.50 מ׳ למבנה מס׳ 8 - חקלאי: ד)
 קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה ולהריסת מבנים ללא

 היתר.

 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
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 6445, חלקה
.47 

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים, רח׳ בני ברית 7, הוד השרון, טל־ 09-7759644, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 ט׳ באדר ב׳ התשם״ג (13 במרס 2003)

 ישי פוטש
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הדרים

 מרתב תכנון מקומי חוף השרון
 הודעה בדבר הפקדת תכניות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר הפקדת תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מקומית מס׳ חש/מק/2 ו/27״, שינוי
 לתכניות משמ/46, שגפ/81, תש/10/10 וחש/11/10.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בצרה - גוש
 8975, חלקה 33; מגרש 72; שטח התכנית: 9.665 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת מרחק מינימלי בין
 שני מבני מגורים בנתלה; ב) קביעת הוראות בדבר
 הקמת בריכת שהיה פרטית בנהלה: ג) קביעת הוראות

 תפעול ואיכות סביבה לבריכת השהיה הפרטית.
 (2) ״תכנית מפורטת מקומית מס־ חש/מק/18/2/א״, שינוי
 לתכניות חש/8/2ו, חש/3/2, משמ/47 ותכנית מיתאר

 תש/0ו/2.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: מושב בני ציון -
 גוש 2ו80, ח״ח 2ו: גוש 8043, ח״ח 44: מגרשים 58, 63,

 88; שטח התכנית: 3.008 דונם.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד קרקע חקלאית
 באזור מגורים א׳ לקרקע תקלאית ושינוי ייעוד קרקע
 תקלאית לאזור מגורים א׳ - הבל ללא שינוי בסך כל
 שטת בכל ייעוד וללא שינוי בזכויות בניה: ב) קביעת

 הוראות ומגבלות בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990,
 טלי 09-9596505. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה,

 טל׳ 08-9788444.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ל׳ באדר א׳ התשס־ג (4 במרס 2003)

 אהרון בז׳רנו
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הוף השרון

 (3) ״תכנית מס׳ הר/מק/20/9/600/א/17״, שינוי לתכנית הר/
 20/9/600/א/12.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח׳
 הלוטם - גוש 6453, חלקה 279, ח״ח 140 (122 בעבר).

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי תלוקת שטחי הבניה
 המותרים בתבנית בלי לשנות את סך כל השטח הכולל
 המותר לבניה בתכנית, העברת זכויות בניה משטח
 עיקרי המיועד לבריכה - לדירות: ב) הגדלת מספר
 יחידות הדיור: ג) שינוי גובה מרבי במבנים: ד) שינוי

 שטח דירה ממוצע עיקרי; ה) שינוי בקו בנין קדמי ,
 וצדדי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הדרים, רת׳ בגי ברית 7, הוד
 השרון, טל׳ 09-7759666. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91,

 רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הדרים

 הודעה בדבר אישור תכנית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מס־ הר/מק/0/290ו/ה/ו״, שינוי לתכנית הר/290/

 10/ה.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: רמות השבים.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקו בנין הקבוע לבריכת
 שחיה בתכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 265.2000 ובילקוט הפרסומים 4850, התש״ס, עמי 2504.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים, רח׳ בני ברית 7, הוד השרון, טלי 09-7759666, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הדרים
 הודעה בדבר ביטול הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת ״תכנית
 מפורטת מס׳ הר/מק/7/485ו/א״, שהוהעה על דבר הפקדתה
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965,
 פורסמה בעיתונים ביום 6.12.2002 ובילקוט הפרסומים 5145,

 התשם״ג, עמי 1074.
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 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין מ־5 מ׳ ל־5ו.ו מ׳
 או לפי התשריט מצד מערב.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומיח לתכנון ולבניה מזרח השרון, דחי 14/123.
 ת־ד 415, קלנס1אה, טל׳ 09-8781286. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מזרח השרון
 הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנק
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מזרח השרון ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳

 מש/מק/185/1-7״, שינוי לתכנית מש/7-ו/0.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה - גוש
 7862, ח״ח 21: מגרש 141א בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קו בנין קדמי ל־3 נד
 במקום 5 מי: ב) קביעת הוראות וזכויות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, 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 מזרח השרון, רח׳ 14/123,
 ת״ד 415, קלנסואה, סל׳ 09-8781286. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה באדר א׳ התשס״ג (27 בפברואר 2003)
 אהרון דרור

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מזרח השרון

 מרחב תכנון מקומי עמק תפר
 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 1הבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מם־
 עח/מק/4/62/ו״, שינוי לתבניות עח/6/62 ועח/במ/4/62

 וכפופה לתכניות משמ/77(עח) ועח/200.

 מרחב תכנון מקומי לודים
 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לודים מופקדות תכניות אלה:
 (ו) ״תכנית מפורטת מקומית מס׳ גז/מק/29/440״, שינוי
 לתכניות גז/20/440, גז/12/440, מש־מ 37(«), בינוי גז/

 ש/ו35 וגז/16/440.
 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ בארות יצחק

- גוש 7286, חלקות 10, 12, 17, ח־ת 9, 16.
 עיקרי הוראות התכנית: א) התלפת שטחים (סך הכל
 50%) משפ״פ לאזור מבני משק: ב) החלפת שטחים (סך
 הכל פחות מ־50%) מאזור מבני משק לאזור שפ״פ: ג)
 הסדרת דרך על ידי שינוי תוואי הדרך הקיימת לדרך
 מוצעת הקיימת בפועל: ד) שינוי הוראות בדבר קווי

 בנין.
 (2) ״תכנית מפורטת מקומית מס׳ גז/מק/30/440״, שינוי
 לתכניות גז/מק/22/440, גז/20/440, גז/9/440ו (בינוי)

 וגז/12/440.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ בארות יצחק

- גוש 7286, חלקה 9, ח״ח 4, 5.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי לתכנית בינוי: 1)
 שינוי הוראות בנין: 2) שינוי הוראות בדבר תכסית: 3)
 שינוי הוראות ברבר בינוי ועיצוב אדריכלי: 4) שינוי
 הוראות בדבר גובה מבנים: ב) הרתבת דרך בתוואי

 קיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה לודים, רח׳ טשרניחובסקי 1, רמלה

 72430, טל׳ 08-9241312.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״1 באדר ב׳ התשס״ג (19 במרס 2003)

 ראם אזולאי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לודים

 מרחב תכנון מקומי מזרח השרון
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מזרח השרון ובמשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי מש/מק/7-ו/76ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה - גוש
 7864, ח״ח 4.

 2230 ילקוט הפרסומים 5178, ו׳ באייר התשס״ג, 8.5.2003



 מרתב תכנון מקומי שורקות
ת ט ד ו פ מ / ר א ת י ת מ י נ ד תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 מפורטת מס׳ בר/מק/8/224״, שינוי לתכנית בר/224.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית
 נחל שורק, בני ראם - גוש 5462, ח״ח 54.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת תחנת תדלוק מדרגה
 ב׳ לפי תמ־א/8ו, שינוי מס׳ 2 על ידי שינוי ייעוד קרקע
 חקלאית לקרקע לתחנת תדלוק: ב) קביעת הוראות וזכויות

 בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5133, התשס״ג, עמי 627.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר 60948, טלי
 08-9412991, וכן במשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, קרית הממשלה, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טל׳ 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט׳ באדר ב׳ התשם־ג (13 במרס 2003)

 משה קז1לה
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שורקות

 מרתב תכנון מרחבי שרונים
ת רטו ו ת מפ ו י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

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

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מפורטת מסי הצ/מק/31/1-2וב״, שינוי לתכנית
 הצ/מק/2-ו/ו13.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה - גוש
 8147, ח״ח 19, 22, 23, 56: מגרשים 213, 214, 225, 226,

.338 ,335 ,332 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין: ב) שינוי
 הוראות בינוי.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי הצ/מק/90/1-3א־, שינוי לתכניות
 הצ/17/38/ו והצ/90/1-3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדסיה - גוש
 8002, ח״ח 496.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה ללא הסכמת
 הבעלים: ב) הגדלת שטחי ציבור, שצ־פ, דרכים ושב״צ:

 ג) שינוי הוראות בינוי ופיתוח וקביעת תנאים.

 (3) ״תכנית מפ1רטת מס׳ הצ/מק/10-ו/300ה־, שינוי
 לתכנית צש/במ/300/22-1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צורן - ג1ש 7883.
 חלקות 7, 8, ח״ח 26: גוש 7884, חלקות 2, 4, 5: גוש

 7868, ח״ח 13: מגרשים 6008-6001, 6010, 6012, 6501.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עולש - גוש 8099,
 ח״ח 18. 22, 23, 27: גוש 8100, ח״ח 6, 13, 14, 18: גוש 8101,
 ח״ח 5-3, 10-8, 12, 17-14, 31: גוש 8107, ח״ח 5-2. 16: גוש
 8109, ח״ח 6-3, 9, 10, 13, 14, 22,21: מגרשים 107-104, 301-

 403 בשלמותם מתכנית עח/במ/4/62.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בדבר בינוי
 ועיצוב אדריכלי שנקבעו בתכנית עח/במ/4/62 לאזור מגרשי
 מגורים במושב עולש בנושאים האלה: א) גגות לבתי מגורים
- ביטול ההגבלה כדי לאפשר גם גגות שטוחים: ב) חומרי
 גמר הבנינים (כפר לבן) - ביטול ההגבלה לחומרי גמר בגווני
 הלבן עד לבן שבור, כדי לאפשר שימוש בחומרי גמר בבל

 גוון שיאשר מהנדס הועדה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5133, התשס״ג, עמי 627.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עמק תפר, ליד מדרשת רופין, טל׳ 8981661-
 09, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 שד׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 08-9788466, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ח׳ באדר ב׳ התשס־ג (12 במרס 2003)
 נח1ם איצק1ביץ

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עמק חפר

 מרחב תכנון מקומי קסם

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

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

 ק/מק/3ו33״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם - גוש

 8870, ח״ח 38: מגרש 38/1 בשלמותו.
 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת ק1 בנין קדמי מ־5 מ׳
 ל־3 נד ללא שינוי באחוזי בניה כפי שנקבעו בתכנית ק/

 ק/3.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.2002ו ובילקוט הפרסומים 5060, התשס־ב, עמ 1671.

 התכנית האמורה נמצאת במשי־די הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קסם, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ דני מס ו, רמלה. טלי 08-9270170.
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ו׳ באדר ב־ התשם־ג (10 במרס 2003)

 ציון רבי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קסם

 ילקוט הפרסומים 5178, ו׳ באייר התשם״ג, 8.5.2003 ו223



 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה, שד׳ הגעתון 19,
 נהריה, טל׳ 9879891- 04, 04-9879874. המתנגד ימציא את
 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, לשכת התכנון המחוזית, קרית הממשלה, ת־ד

 595 נצרת עילית 17000, טל׳ 04-4508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי נהריה
 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

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

 ג/נה/מק/47״, שינוי לתכניות ג/851, ג/במ/103 וג/0715ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש
 18169, חלקה 54, ח״ח 66.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בנין הקבועים
 בתכנית ג/5ו07ו כלהלן: קו בנין צדי צפוני 2.80 מ׳ במקום
 5 מ׳ המותרים (מדרגות חירום), קו בנין צדי מזרחי 4.90 מ׳
 במקום 5 מ׳ המותרים, קו בנין קדמי מערבי 4.50 מ׳ במקום 5

 מ׳ המותרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 1ג 51, התשס־ג, עמי ג59.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המק1מית
 לתכנון ולבניה נהריה, וכל מעוניין רשאי לעיין בתכנית

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י־ג באדר ב׳ התשס״ג (17 במרס ג200)
 דוד קדוש

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה

 מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

 הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תבנית
 מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכניח
 מפורטת מסי מה/מק/ 271/ג, שפורסמה בעיתונים ביום
 15.10.2000 ובילקוט הפרסומים 5119, התשס״ג, עמי 172, וכי
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965,
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק
 מופקדת ״תכנית מפורטת מם־ מה/מק/271/ג״, שינוי לתכנית

 ג/במ/271.

 השטחים הכלולים בתכנית 1מק1מם: מגדל העמק, רח־
 נחל צבי 209 - גוש ג1745, חלקות 84, 88 בשלמותן: גוש
 17454, חלקות 22, ג2, 50, 64, 69 בשלמותן: גוש 17455,

 חלקות 11-6, 6ג בשלמוחן.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי חלוקת שטחי הבניה
 המותרים בתבנית אחת בלי לשנות את סך השטח הכולל
 המותר לבניה בתכנית, ובתנאי שהשטח הכולל המותר
 לבניה בכל ייעוד קרקע לא יגדל ביותר מ־50%: ב) הגדלת

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת שימושים במגרשים
 הנ־׳ל: ב) שינוי התכםית המותרת מ־20% ל־0%ג.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שרונים, רח־ הצורן 1ג, אזור
 התעשיה פולג, נתניה, טל׳ 0ג60ג09-86. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 9788444-

.08 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ב באדר ב׳ התשס״ג (26 במרס 2003)

 יצחק שאולי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שרונים

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר תיקון טעות
 בהודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ הצ/מק/
 8/1-4גוב, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5119, התשם־ג, עמ׳
 172, בשטחים הכלולים בתבנית, במקום ״גוש 7ג0ג־ צריך

 להיות, ״גוש 8057״.

ן  מחה הצפו
 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ ג/נה/
 מק/55״, שינוי לתבניות מיתאר ג/במ/15 וג/נה/מק/45

 שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש
 18161, ח״ח 17-11. 129, וגו, 6גו: מגרשים 19 (120), 20, 21,

 22 (122), חלק ממגרש י׳.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחל1קה של מגרשים
 ללא שינוי חלוקת השטחים בין הייעודים השונים וללא
 הגדלת אחוזי בניה המוגדרים בתכנית המאושרת: ב) שינוי
 קווי בנין שנקבעו בתכנית ג/במ/45, כלומר: הקטנת קו בנין

 קדמי דרומי ל־0ו.ג מ׳ במקום 5 מ׳ המותרים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של

 2232 ילקוט הפרסומים 78ו5, ו׳ באייר התשס״ג, 8.5.2003



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בעגה - גוש
 18967, ח־ח 63, 64.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין קדמי ל־0 מ׳
 במקום 3 מ׳ ומתן לגיטימציה לבנין קיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכא• 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 בקעת בית הכרם, טל׳
 04-9580722. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המתוזית לתכנון ולבניה מתוז הצפון, ת־ד 595, נצרת עילית.

 טל׳ 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ־ה באדר א׳ התשם״ג (27 בפברואר 2003)

 רימון ג׳ובראן
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם

 מרחב תכנון מקומי גליל עליון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גליל עליון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ גע/מק/

 072״, שינוי לתכנית ג/4984.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית
 מבואות חרמון, כרכום - גוש 642גו, חלקה ו בשלמותה:

 מגרש 141 בשלמותו מתכנית ג/4984.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים
 בתכנית מפורטת כרכום ג/4984.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים. למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גליל עליון, ת־ד 90000.
 ראש פינה, טל׳ 6816372- 04. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז הצפון, ת־ד

 595, נצרת עילית, טל׳ 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט־ז באדר ב׳ התשס״ג (20 במרס 2003)

 אהרון ולנסי
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גליל עליון

 מספר יח״ד ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות
 ובלבד שמוסדות ציבור והתשתוות נותנים מענה לצרכנים
 הנובעים מהגדלת מספר יח־ד: ג) כל ענין שניתן לבקשו
 כהקלה לפי סעיף 147: ד) שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין יאו בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, 1כן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק, דרך העמק,
 ת״ד 590 טל׳ 04-6540730. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית

 הממשלה, ת״ד 580, נצרת עילית, טל׳ 04-6558211.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ב־ באדר בי התשם־נ (6 במרס 2003)

 אלי בדדה
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מגדל העמק

 מרתב תכנון מקומי קצרין

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 מק,קצ/20/301ו/ו״, שינוי לתכנית ג/במ/120/301 שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: קצרין, אז1ר
 התעשיה - גוש 201000, ח״ח 3: מגרשים 72ב, 74ג.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בגין לצורך מתן
 לגיטימציה למצב קיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5135, התשס״ג, עמי 679.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קצרין, ת־ד 28, קצרין, טלי 04-6969696, וכן
 במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד
, וכל מעוניין רשאי לעיין 0 8 5 8 0 S , 595 נצרת עילית04-6טל׳ 

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ל׳ באדר א׳ התשם־ג (4 במרס 2003)

 שמואל בר לב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קצרין

 מרתב תכנון מקומי בקעת בית הכרם
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנק ולבניה בקעת בית הכרם ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס־

 בכ/מק/3/6764״.
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 המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, ת־ד 80, סכנין, טל׳
 ו04-674674. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית,

 טל׳ 04-6508555.

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

 י העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

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

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

 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/לג/38/01/6342״, שינוי לתכנית
.6342/2 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכגין - גוש
 19269, חלקה 59 בשלמוחה, ח״ח 20.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין מערבי וצפוני
 מ־4 מ׳ ל־0 מ׳ והגדלת מספר הקומות מ־2 ל־3 וגובה

 הבנין ל־5ו מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5138, התשס״ג, עמ׳

.788 

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/לג/44/02/6757״, שינוי לתבנית
 ג/6757.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר חנא, התלק
 המזרחי - ג1ש 19412, ח״ח 17.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין במגרשים
 17/14/1, 17/14/2, 17/14/3: ב) שינוי קו בנין לדרך מסי
 10 לאפס מ׳:. ג) איחוד וחלוקה מחדש למגרש 17/14
 לחח־מגרשים: ד) שינוי גודל מגרש מינימלי בעבור 2
 בתים ו־2 יח״ד עם קיר משותף ל־443 מ״ר כמקום 700

 מ״ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5157, התשס״ג, עמי

.1451 

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/לג/85/02/7574״, שינוי לתכנית
 ג/7574.

 השטחים הכלולים בחכנית ומקומם: סכנין, מזרח העיר,
 בגבול כביש אזורי s80 - גוש 19322. 12חלקה

 בשלמותה, ח״ח 260.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין מערבי ומזרחי
 בחלקה 12 מ־5 מ׳ ל־3 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות במם
 5.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5157, התשס־ג, עמי 1451.

 (4) ״תבנית מפורטת מסי ג/לג/89/02/9631־, שינוי לתכנית
 ג/9631.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר חנא, מערב
 הכפר - גוש 19418, ח״ח 15, 21.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

 מק/יז/40ו/9".

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הושעיה - גוש
 17624, חלקות 14, 15 בשלמותן: גוש 17643, חלקות 2, 3

 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מרוות קדמי והקטנת
 מרווח אחורי בכמה מגרשים לצורך השתלבות טובה יותר

 של הבינוי. המוצע למגורים במגרשים אלה.

 הודעה על הפקדת התכניח פורסמה בילקוט הפרסומים
 5096, התשס״ב.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל, טלי
 04-6520038, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 04-6508508, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י־ח בשבט התשס״ג (21 בינואר 2003)
 מחי ברנד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

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

 ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/לג/83/02/6761״, שינוי לתכנית
 ג/6761.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה, בדרום
 הכפר - גוש 19345, ח״ח 97.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי נסיגות מקו בנין מ־3 מי
 לנסיגות בפי שמסומן בתשריט וקביעת גודל מגרש

 מינימלי בעבור 3 יחידות מחוברות.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי גלג/2052 ו/30/02״, שינוי לתכנית
 ג/12052.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: םבנין, בקצה
 הדרום מזרחי של העיר, בית ספר ואדי אלספא, מוצע -

 גוש 19289, ח״ח 37.

 עיקרי הוראות התבנית: הגדלת קווי בנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות. בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק. רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה ה1דעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 מג/מק-52/2002״, שינוי לתכנית ג/14ג6.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית
 מעלה יוסף, יערה - גוש 18263, חלקה 20 בשלמותה: גוש

 18330, חלקה 6 בשלמותה: מגרש 231 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו הבנין הצדדי לכיוון
 שטח ציבורי פתוח מצד צפון במגרש 231, ח״ח 20 בגוש

 18263, ח״ח 6 בגוש 18330 מ־4 מ׳ ל־ו מי.

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.12.2002 ובילק1ט הפרס1מים 5157, התשס״ג, עמי 1453.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לחכנון ולבניה מעלה הגליל, מושב מעונה, טל־ 04-9977913,
 ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 משרדי הממשלה, נצרת עילית, טל־ 04-6508508, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ־ג באדר ב׳ התשס־ג (27 במרס 2003)

 אלי שמחון
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
 הודעה בדבר הפקדת תבנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 נהבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מס׳ 1/מעמק/

 34/10572״, שינוי לתכנית ג/10572.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית, רח׳
 אילנות 3, מתחם 23 - גוש 11084, ח״ח 5.

 עיקרי הוראות התכניח: שינוי נספח בינוי (בחזית
 דרומית).

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט חכנוני 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 מבוא העמקים, רח• ציפורן
 5, נצרת עילית, טל׳ 04-6468585. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית

 רבין, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין דרומי
 במגרש 21/31 מ־4 מ׳ ל־0 מי: ב) שינוי קווי בנין מערבי

 מ־3 מ׳ ל־1 מי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות במם
 2.1.2003ו ובילקוט הפרסומים 5157, התשם״ג, עמ׳

.1451 

 (5) ״תכנית מפורטת מס׳ גלג/0007ו/87/02״, שינוי לתכנית
 ג/0007ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר חנא, מרכז
 הכפר, ליד בית קברות - ג1ש 19410, ח״ח 9: גוש 19418,

 חלקות 78, 79.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה לחלקות 78
 ו־79 בגוש 19418 בהסכמה: ב) שינוי קווי בנין: ג)
 קביעת גודל מגקש מינימלי ל־24ו מ״ר במקום 400 מ־ר
 בעבור בנין אתר וגודל מגרש מינימלי בעבור 2 בנינים

 עם קיר מש1תף בשטח של 471 מ״ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5157, התשס־ג, עמי 1451.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, טל׳ 6746741 - 04
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז הצפון, ת־ד
 595 נצרת עילית, טל׳ 04-6508555, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז באדר ב׳ התשס״ג (31 במרס 2003)

 חנוכה סולומון
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתלנון ולבניה לב הגליל

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מתוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי

 מג/מק-50/2002״, שינוי לתכנית ג/9671.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: שלומי - גוש
 18221, חלקות 10, 19, 20 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים
 ללא שינוי השטח הכולל של כל ייעוד קרקע.

 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, 1כן 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 מעלה הגליל, מושב מעונה,
 טל׳ 04-9977913. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מתוז הצן!ון, נצרת• עילית, משרדי

 הממשלה, טל׳ 04-6508508.
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 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מתוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ שג/מק/23/02״, שינוי
 לתכנית ג/6958.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: סמרה - גוש
 18565, ח״ת 2.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
 ללא שינוי בסך כל השטחים המיועדים לכל ייעוד

 קרקע.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ שג/מק/24/02״, שינוי
 לתכנית ג/6957.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש
 18585, ח״ח 14.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראוח בדבר קווי בנק
 בלבד ללא שינוי בזכויות הבניה.

 (ג) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ שג/מק/39/02״, שינוי
 לתכנית ג/6957.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש
 18585, ח״ח 47: גוש 18585, ח״ח 50.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בדבר קווי בנין
 ואיחוד וחלוקה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל, ת״ד 377, טמרה
 24930, טלי 04-9942121/2. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת־ד 595, נצרת

 עילית, טלי 6508508 - 04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מם׳ שג/מק/

 25/02״, שינוי לתכנית ג/6958.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש
 18565, ח״ח 55.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בדבר קווי בנין
 בלבד בהתאם לקיים ללא שינוי בזכויות הבניה.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ב באדר ב׳ התשס״ג (16 במרס 2003)

 גנדי קיפנים
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל
 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר נקודתיות

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

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית נקודתית מסי שג/מק/4/01״,

 שינוי לתכנית מס׳ ג/6956.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש

 18563, ח״ח 8, 10.
 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת שטח למבני ציבור.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית נקודתית מס׳ שג/מק/7/01״,
 שינוי לתכנית מסי ג/6958.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש
 18581, ח״ח 10 ו־ 21: מגרשים 7-2.

 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת שטח למבני ציבור.
 (5) ״תכנית מיתאר מקומית נקודתית מסי שג/מק/26/01״,

 שינוי לתכנית מסי ג/6958.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש

 18565, ח״ח 8: מגרש 8/16-2.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בדבר קווי בנין

 בלבד בהתאם לקיים ללא שינוי בזכויות הבניה.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית נקודתית מסי שג/מק/05/05",
 שינוי לתכנית מס׳ ג/6956.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש
 18565. ח״ח 5, 8.

 עיקרי הודאית התכנית: שינוי הוראות בדבר קווי בנין,
 גודל מגרש מינימלי לבניה, ואיחוד וחלוקה בהסכמת

 בעלים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל, ת״ד 577, טמרה
 24930, טלי 04-9942121/2. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת

 עילית, טלי 04-6508508.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, גנים בי,
 משעול תרצית - גוש 40079 : מגרש ודג: שטח התכנית:

 602 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מקומות תניה נוספים
 לקיימים במגרש 371, על ידי הזזת קו הבנין הקדמי

 מ־5 מ׳ ל־0 מ׳ (ללא תוספת זכויות בניה).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.2.2001 ובילקוט הפרסומים 4975, התש״ס, עמי 2130.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 2/מק/339ב״, כפופה לתכנית 11
 במ/101, למעט השינוי המפורט בתכנית זו.

 השטחים הכלולים בתכנית 1מק1מם: אילת, גנים ב׳,
 משעול חרצית - גוש 40079: מגרש 373: שטח התכנית:

 543 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מקומות חניה נוספים
 במגרש 373, וזאת על ידי העתקת קו בנין צדי מ־4.5 מ׳

 ל־0 מ׳ (ללא תוספת זכויות בניה).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.2.2001 ובילקוט הפרסומים 4975, התש״ס, עמי 2130.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אילת, ת״ד 14, אילת 88000, טל׳ 08-6367216,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳
 הנשיאים, ת״ד 68, באר שבע 84100, טלי 6296414 - 08, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 ז׳ באדר ב׳ התשס״ג (11 במרס 2003)

 גבי קדוש
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אילת

 מרחב תכנון מקומי אשדוד
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 !הבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשדוד 1במשרדי ה1עדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 3/מק/

 2074״, שינוי לתכנית 162/102/03/3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רח׳
 הראשונים 42 - גוש 2085, חלקה 8: שטח התכנית: 7.649

 דונם.
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 לתכנית איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים ושינוי קו

 בנין נקודתי מערבי מ־ ו מ׳ ל־0 מי.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק.
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, בית עיריית
 אשדוד, הקריה, ת״ד 28, אשדוד, טלי 08-8545318-9, פקס
 08-8677810. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5133, התשס״ג, עמי 632.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שפלת הגליל, ת״ד 377, טמרה 24930, טל׳
 04-9942121/2, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל׳ 04-6508508,
 וכל מע1ניין רשאי לעיין בה בימים ובשעוח שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ט׳ באדר ב׳ התשם״ג (13 במרס 2003)

 רפעת כדור
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שפלת הגליל

ז הדרום  מחו
 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אילת מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ 2/מה/
 363״, כפופה לתכנית 2/במ/51ו, למעט השינויים המפורטים

 בתכניה זו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שכ׳ שחמון,
 רה׳ האגס 12: שטת התכנית: 630 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי תכסית מרבית מ־150
 מ־ר במצב קיים ל־194 מ״ר במצב מוצע, ללא שינוי בסך כל

 שטחי הבניה הכוללים כמוגדר בתכנית 2/במ/151.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת, רח׳ תטיבת הנגב,
 ת״ד 14, אילת 88000, טל׳ 08-6367111. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, רח׳ הנשיאים, ת״ד 68, באר שבע 84100, טל׳

.08-6296414 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי אילת

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

 והבניה, התשב־ה-965ו, בדבר אישור תבניות אלה:
 (1) •תכנית מפורטת מס׳ 2/מק/339א״, כפופה לתכנית 11

 במ/101, למעט השינוי המפורט בתכנית זו.
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 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן 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 באר שבע, כיכר מנחם בגין

 1, ת״ד 15, באר שבע, טל׳ 08-6465807.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ל׳ באדר א׳ התשם־ג (4 במרס 2003)
 יעקב טרגר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה באר שבע

 מרתב תכנון מקומי ערד
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ערד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ 24/מק/

 2036״, כפופה לתבנית 16/105/03/24.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערד, שכ׳ מבוא
 שקד - גוש 38226, חלקה 62 בשלמותה: מגרשים 602, 814,

 902 בשלמותם מתכנית 16/105/03/24.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד 1חלוקת מגרשים

 בהסכמת הבעלים: ב) שינוי קווי בנין.
 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 ערד, מחנה קדמי, ת״ד 100,
 ערד, טלי 08-9951605. העתק ההתנגדוח יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, ת־ר 68, באר

 שבע, טל׳ 08-6296436.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ה׳ באדר ב׳ התשס־ג (9 במרס 2003)

 יובל שחף
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ערד

 מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ הנשיאים, ליד
 כיח המשפט, ת״ד 68, באר שבע, טל׳ 08-6296439.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ה׳ באדר ב• התשם״ג (9 במרס 2003)

 צבי צילקר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

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

 4/מק/23ו2״, שינוי לתבניות 4/במ/85 ו־5/45/38.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, הרתובות
 ביאליק ועליית הנוער - גוש 1229, ח״ח 5, 111: מגרש 800

 בשלמותו מתבנית 5/45/38.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת דרך: ב) שינוי
 בגודל מגרש 800 ללא שינוי בסך כל שטח הבניה המותר בו:

 ג) שינוי בקווי בנין במגרש 800.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.4.2002 ובילקוט הפרסומים 5077, התשס״ב, עמי 2487.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון, מרכז נפתי, ת״ד 9001, אשקלון, טלי
 6792366 - 08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, 7)רית הממשלה, רח׳ התקוה 4, ת־ד 68, באר שבע,
 טלי 08-6263784, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ו באדר ב׳ התשס״ג (19 במרס 2003)

 בני וקנין
 יושב ראש הועדה המקומית

 לחכנון ולבניה אשקלון

 מרחב תכנון מקומי באר שבע
 הודעה בדבר הפקדת תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה־1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה באר שבע מופקדת ״תכנית מס• 5/מק/2229״,

 שינוי לתכנית 88/102/02/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳
 דרום, רח׳ הדודאים - גוש 38589, חלקות 19, 24.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יח״ד
 במגרשים 04:02 מ־192 יח״ד ל־274 יח״ד ללא שינוי בסך כל
 שטח הבניה: ב) העברת שטחי שירות תת־קרקעיים (חניה)
 לשטח שירות (כללי) מעל הקרקע בעבור מגורים בלבד: ג)
 שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי

 והגדלת מספר קומות.
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 מרחב תכנון מקומי רהט
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 7ו/מק/2076י, שינוי לתכנית 251/03/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכ׳ 24;
 מגרשים 71, 73 - גוש 100224 בהסדר.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקת מגרשים
 בהסכמה ושינוי קווי בנין, כל זאת ללא שינוי בזכויות

 הבניה המותרות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.10.2001 ובילקוט הפרסומים 5039, התשםיב, עמי 784.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רהט, ת״ד 8, רהט, טל׳ 08-9914873, ובמשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ הנשיאים,
 ת״ד 68, באר שבע, טלי 08-6296435, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 ט׳ באדר ב׳ התשם־ג (13 במרס 2003)

 טלאל אלקדינאוי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רהט

 מרחב תכנון מקומי רמת נגב
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור •תכנית מפורטת מס׳
 20/מק/3007״, שינוי לתכניות 1/106/03/20, 106/03/20 ו־20/

.2/106/03 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמת נגב, קיבוץ
 רביבים, מערבית לכביש 222 - גוש 100184, חלקות 7, 12-9,

.45 ,44 ,42 ,39 ,38 ,19 ,16 
 עיקרי הוראות התכנית: א) העלאת המפה לרשת
 הקורדינטות ההדשה; ב) הגדרת הייעודים עם טבלת שטתים
 מסודרת: ג) הזזה והתאמה של כבישים מס׳ 10 ו־1ו בהתאם

 למצב הקיים.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4982, התשם־א, עמי 2544.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת נגב, מועצה אזורית רמת נגב, דינ
 חלוצה 85515, טלי 08-6564129, ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ו באדר ב׳ התשס״ג (19 במרס 2003)
 שמוליק ריפמן

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת נגב

 לתכנון ולבניה קרית מלאכי ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום מופקדת ־תכנית מפורטת מס׳

 18/מק/ו202י, שינוי לתכניות 2/107/03/8 ו־07/05/18ו/5.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מלאכי -
 גוש 2407 בחלקו, חלקה 74 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינויים בקווי בנין, קביעת
 הנחיות• בניה תדשות והעברת זכויות בניה מקומות עליונות
 לקומת קרקע, בלי לשנות את סך בל אתוזי הבניה המותרים

 לפי תכניות שבתוקף.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי, רח׳
 דבוטינםקי 8, קרית מלאכי, טלי 08-8602700. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום, ת־ד 68, באר שבע, טל׳ 08-6296414.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ו באדר ב׳ התשס־ג (19 במרס 2003)

 ליאור קצב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית מלאכי

 מרחב תכנון מקומי רהט
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רהט ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום מופקדת •תכנית מפורטת מם־ 17/מק/

 2163־, שינוי לתכנית 1/301/03/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, אזור
 התעשיה 106 - גוש 400206 רשום, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קמי בנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רהט, ת־ד 8, רהט, טלי
 06-9914873. העתק ההתגגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ הנשיאים, ת־ד 68,

 באר שבע, טלי 08-6296435.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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 מרחב תכנון מקומי רמת נגב
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ובדבר

 ביטול הודעה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 ׳והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 המשותפת לתכניוח איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למתוזות
 ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה רמת נגב מופקדת ״תכנית מם׳
 משד/8״, שינוי לתכניות מפורטות 106/03/20, 1/106/03/20

 ו־100323.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ רביבים
 והסביבה - חלקי ג1שים 100174, 100175/2, 100184/1,

 100323: שטח התכנית: 8,071 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הכנת תכנית מפ1רטת
 לצורכי רישום קיבוץ רביבים והסביבה בספרי המקרקעין לפי
 התשריט: ב) ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם

 מתדש: ג) קביעת ייעודים ואזורים.

 כל מעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בה ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פחותים
 לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי בתוך חודשיים מיום פרסומה
 של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתעים, להגיש
 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי היעדה המחוזית
 המשותפת האמ1רה, דחי שפע טל 12, תל אביב. המתנגד
 ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 האמ1רה, רח׳ שפע טל 12, תל אביב.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ההודעה בדבר הפקדת שינוי התכנית האמורה
 שפורסמה בעיתונות ביום 1.8.1999 ובילקוט הפרסומים 4794

 בטלה בזה.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות
 ירושלים, המרכז, חיפה והצפון ובמשרדי הועדה המקומית

 לחכנון ולבניה שמעונים מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מסי משד/ו2״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חצרים - אדמות
 חקלאיות - חלקי גושים 100274/1, 100257/1, 100257/2:

 שטח התכנית: 5,119 דינם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הכנת תכנית מפ1רטת
 לצורכי רישום אדמות קיבוץ חצרים בספרי המקרקעין
 לפי התשריט: ב) פיצול חלקות רשומות: ג) קביעת

 ייעודים ואזורים.

 (2) ״תכנית מסי משד/23״.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ רו

 מק/ 2501״, שינוי לתכנית 4/220/02/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שגב שלום - גוש
 39772, חלקה 9; מגרשים 2, 100, 119.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בחלוקת שטחי הבניה
 המותרים ממסחר לתעשיה: ב) איחוד וחלוקה: ג) קביעת

 הוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה שמעונים, רח׳ קק״ל 139, בית ידיעות אחרונות, באר

 שבע, טל׳ 08-6230966.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ו באדר ב׳ התשס״ג (19 במרס 2003)

 עמיר ריטוב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שמעונים

תפת לתכניות  הועדה המחוזית המשו
ת ע חקלאי ק י ק ד וחלוקה ב  איחו

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 1הבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מס׳ משמ/

 2/140״, שינוי לתכנית מפורטת בר/2/198.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גאליה - חלקי
 גושים 3507, 3782: שטח התכנית: 6.5 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול ואיחוד חלקות
 קיימות וחלוקתן מחדש: ב) קביעת ייעודים ואזורים: ג) שינוי
 תוואי דרך לפי המצב בפועל: ד) ביטול הוראות תבניות

 קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצורכי רישום.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4925, התשס״א, עמי 24.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המשותפת לתכניוח איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות
 ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדר1ם, רח׳ שפע טל 12, תל
 אביב, וכן במשרדי הועדה המקומיח לתכנון ולבניה שורקוח,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
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 מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי, בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעית1נים לשימי בתכנית, במשרדי
 הועדה המתוזית המשותפת האמורה, רח׳ שפע טל 12, חל
 אביב. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה

 המקומית האמורה, רח׳ שפע טל 12, תל אביב.

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

 *.שעליהן היא מסתמכת.

 הודעה בדר הפקדת התכנית האמורה שפורסמה
 בעיתונות ביום 16.12.1999 ובילקוט הפרסומים 4843 בטלה

 ב!ה.

 מרחב תכנון מקומי שקמים
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות
 ירושלים, המרכז, חיפה והצפון ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שקמים מופקדת ״תכנית מס׳ משד/22״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הצרים - אדמות
 תקלאיות בלכיש - גוש 3103, חלקות 25, 44, 72: גוש 3104,

 חלקות 5, 22, ח״ח 34: שטח התכנית: 5,022 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הכנת תכנית מפורטת
 לצורכי רישום אדמות קיבוץ חצרים בלכיש בספרי
 המקרקעין לפי התשריט: ב) פיצול חלקות רשומות: ג) קביעת

 ייעודים ואזורים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין
 בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה
 של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, להגיש
 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המחוזית
 המשותפת האמורה, רח׳ שפע ־טל 12, תל אביב. המתנגד
 ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 האמורה, רת׳ שפע־טל 12, תל אביב.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ה׳ בניסן התשס״ג (7 באפריל 2003)

 יוסף שגיא
 יושב ראש הועדה המחוזית המשותפת

 לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע
 חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז,

 חיפה, הצפון והדרום

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגן - אדמות
 חקלאיות - ג1ש 100312, חלקות 6, 9, 14: גוש 100319,

 חלקה 7, ח״ח 17: שטת התבנית: 5,879 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הכנת תכנית מפורטת
 לצורכי רישום אדמות קיבוץ מגן בספרי המקרקעין לפי
 התשריט: ב) פיצול חלקות רשומות, ג) קביעת ייעודים

 ואזורים.

 (3) ׳תכנית מס׳ משד/25״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אורים והסביבה -
 אדמות חקלאיות - חלקי גושים 45/2ו002ו, 100214/2,
 100283/1, 100288/1, 100290/1: שטח התכנית: 6,007

 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הכנת תכנית מפורטת
 לצורכי רישום אדמות קיבוץ אורים והסביבה בספרי
 המקרקעין לפי התשריט: ב) פיצול תלקות רשומות: ג)

 קביעת ייעודים ואזורים.

 כל מעוניין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל
 מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, להגיש התנגדות לשינוי
 התכנית במשרדי הועדה המתוזית המשותפת האמורה, רח׳
 שפע טל 12, תל אביב. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
 למשרדי הועדה המקומית האמ1רה, רח׳ שפע טל 12, תל

 אביב.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי שמעונים
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת ובדבר

 ביטול הודעה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 המשותפת לתבניות איחוד וחלוקה בקרקע תקלאית למהוזות
 ירושלים, המרכז, היפה, הצפון והדרום ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת ״תכנית מס׳

 משד/10״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ שובל
 והסביבה - גושים 100232/1, 100232/4, 100232/6, 100233/4,
 400139 בשלמותם, וכן שטחים שטרם הוסדרו: חלקי גושים
11 ,100233/1 ,100232/7 ,100232/2 ,100231/9 ,100231/2 
 100233, 100239/1 וכן שטחים שטרם הוסדרו; שטת התכנית:

 21,213 דונם.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הכנת תכנית מפורטת
 לצורכי רישום אדמות קיבוץ שובל והסביבה בספרי
 המקרקעין לפי התשריט: ב) ביטול ואיחוד גושים וחלקות

 קיימות וחלוקתם מחדש: ג) קביעת ייעודים ואזורים.
 כל מעוניין בשינוי התכנית רשאי לעין בה ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל
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 מסי תאריך
 תיק שם המזח/ה המוזרה שם המבקש<.ת

 1/6956 גריז שרה 02/03/1999 גריןדוד
 1/6957 סלוצקין קסלינר. 20/01/2003 אמרניק משה
 1/6964 קלנר רד1 20/01/2003 לדד פליציה

 יצחק בקר. רשם

 הרשם לעניגי יוזשה בתל אביב, רה׳ השלושה 2, יד אליזע
 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירתסות
 5/40298 שירדסקי מנדל 04/06/2002 דביר אלחנן
 1/45435 מנשרוב דוד 14/09/2002 ידנוובאקה

 1/45436 גושן ישראל 25/12/2002 גושןזימדוה)
 1/45442 ליבמן יהודית 02/06/2002 ליבמןצבי
 1/45443 מועלם אקדם 09/07/1986 עילם רוני

 1/45446 אחואן רחל 29/04/1994 אחואןאלי
 1/45450 לוין מירב 22/07/2002 לוין רונן

 1/45451 דובדבני שמואל 24/03/1996 לונגד ניצה
 1/45453 דודיו ויסליה 31/12/2000 קיקיוץ נטליה

 1/45454 מרציאנו משה 24/11/2002 מרציאנוז׳רמן
 1/45455 יוספוביץ רינה 30/04/1997 פרוש! צפורה
 1/45457 שוט חיים ש. 25/08/1984 שוס שמואל
 1/45459 שוט חיה שינדל 06/12/2002 שוט שמואל
 1/45460 כהנא דחה 12/08/2001 כהנא יעקב
 1/45461 נגלר מקס 17/01/1953 נגלראוסו

 1/45462 פלדמן לאה 01/12/1974 בר און יהושוע
 1/45463 נגלר מזה 29/12/1966 נגלראוסו
 1/45471 פסה חיים 15/08/1997 פסה לולו

 1/45473 לוי אלנה 08/01/2003 לוי תמר
 1/45475 גרוסמן דוד 05/04/2002 גווסמןאבי

 1/45477 קרשמן ג׳נין 20/09/2002 כץ שמחה
 1/45481 וולפסון מיכאל 23/02/2001 וולפסוןזלז־ה

 1/45483 רון בלה 18/01/2003 רון דן
 1/45481 מרקמן דינה 22/01/1998 מרקמו גיורגי
 1/45485 אביטל חיים 26/12/2002 אביסלאסתר

 1/45486 ליפשיץ נפתלי 26/08/1978 ליפשיץ אברהם שבתא
 1/45487 הרטפלד רפאל 23/01/2003 הרספלדרות

 1/45488 ליפשיץ יחזקאל 13/11/1997 זיכרמן רוחמה
 1/45494 חכם אברהם יטק 17/09/2002 חכם אברהם ברסה

 1/45497 זמרו אמרצ׳ 19/01/2002 דוד חנה
 1/45501 פלנצר רבקה 03/10/2001 ברקו פאול
 1/45502 עדני סלם 09/08/2002 עדני עמרם

 1/45503 קנדינוב אליהו 19/08/2002 קנדינוב אתי

 הודעות לפי חוק חידושה, התשב״ה-1965
אה או ו ו ו קיום צ שה, צ ו ר ו י צ ת ל ל בקשו ת ע דעו  הו

ן ו ב ז ל ע ה נ י מ ו נ  מי

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה,
 התשכ־ה-965ו, בי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
 לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה, לצו

 קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

 הרשם לעניני ירושה בירזשלים, רה׳ יפו 216, ירושתם

v תאריך a 
 תיק שם המנווז/ה הפטירה שם המכקש/ת

 ירו0ות
 2/4620 מזרחי משה 03/09/2001 קדמי יעקב
 1/6934 בנו חלביה 29/10/2002 בנימין אלי
 1/6938 קנסי סימה 06/12/2002 הדססטלה
 1/6941 איסח פורטונה 02/10/1998 בכד מירי
 1/6942 אימח אהרון 21/08/1999 בכר מירי

 1/6944 דורי יצחק 22/05/2002 דורי ירדנה
 1/6945 היגה יסו 28/06/2002 היגהדניטה

 1/6946 לוי מאיר 24/09/2001 לוי יוסף
 1/6947 זיבדנר מריה 07/01/1999 זיבדנרבתיה

 1/6951 לוי רבקה 19/12/2002 לוי שמואל
 3/6460 אברהם יום סוב 23/10/2002 סנג׳רואסתר

 1/6954 אליהו עזרא 19/01/2003 קוסוביץמלכה
 1/6955 ישראל אסתר 04/02/2003 ישראל אבי
 1/6958 בן ־ דוד ילנה 21/11/2002 מרחוב אדל
 1/6959 בן דת יעקב אלי 20/12/2002 מרחוב אדל
 1/6960 פרלמןקירה 21/11/2002 פרלמןגליה

 $961/1 סימן סוב מאיר 01/12/2002 מימן טוב רחל
 1/6962 לוי אברהם 07/12/2002 לוי גאולה

 1/6963 אברזל רפאל 24/01/2003 אברג׳לאיבט
 1/6965 דבוראק ברסה 06/01/2003 דבוראק יורי

 1/6966 פרירה חיים 19/03/2002 פפה (פרירה) דבק

 צוואות
 1/6953 צדרבויס לורנס 11/02/2002 צדרבאוט פלה (פו

 1/6935 לוי מימה 04/06/2002 ויצסן למדע
 1/6936 שדה מרגלית 21/01/2003 שדה שלמה

 1/6937 פרח מרימ 23/04/2000 לוי(פרח) דליה
 1/6939 לברסובסקי דבוו 01/12/2002 לברםובסקי אורי

 1/6940 פרי סל יהודית!י 22/12/2002 בן יצחק מיכל
 1/6943 הגר אריה ברוך 30/12/2002 הגר שרה

 1/6948 עמיר יהושוע 01/12/2002 אהמן עמיר עליזה
 1/6949 סקלש דוד ויליא 18/12/2002 סקלש שרה שירלי
 1/6950 חאלדי מחמוד 24/06/2002 עלמי נחהה תאופ

 1/6952 בן תור יעקב 29/10/2002 בן תור אמנון
 1/6953 זכאי גניה 24/03/1992 זכאי דן
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המטח/ה הפטירה
 מם׳
 תיק

 בכר לואיז
 מלובני סובה

 זינמן יצחק
 לוי רחל

 בכר זיק (יעקב) 27/12/1996 בכר אברהם
 צ׳רנובץ יונה 28/03/2002 צ׳רנובץ ליוז־מילה

 23/02/2000 בכר אברהם
 03/11/1999 מלובני זלסו

 10/01/2003 וינמן גיק
 15/11/1991 ממון שרה

 זוננברג הנדה רב 22/12/2002 שפירא מיקי
 קרביץחיימ 03/12/2002 קמחי פנינה

 ססקולציק מישר! 14/01/2003 נוי ססקולצ׳ק דיאנה
 יגרחנה 03/12/2002 איגד משה

 בנארי סימה 08/01/2003 בנארי יחיעמ
 09/08/2002 אצ׳ילדי צפורה

 29/09/2000 לוי אברה ס
 23/01/2003 שניידד חנן
 28/10/2002 פלד רבקה

 01/01/2003 לוי ברסינה
 09/11/2000 גיימנסוןברסה

 09/10/2002 גבאי בובה
 25/03/2002 הלר אבילין
 12/12/2002 הופמן שרה

 16/01/2003 פרימיס דחה
 19/08/2002 ג׳רסי מסילדה
 ניסנבאוםמשה 01/12/2002 ניסנבא1סלאה

 אברהם רודיקה 20/09/2001 אברהם אלון
 קחקוב גולדה 26/05/1995 שפיסובסקי אמיליה

 03/04/2002 סיוה יהורם
 27/12/2002 שהרבני אסתר

 05/12/2002 שוורץ שילה
 15/11/2002 רול גיה

 05/10/2002 בר עוזןברזני אמנון

 אצילדי חנניה
 לודויג נלי

 איזנברג מאיר
 שניסמן חיים

 לוי נעיס
 גיימנסון שרה

 רקח רחל
 הלר אתסס

 הופסן אברהם
 פריסיס פבל

 ג׳רסי נסים

 סיוה הדסה
 סויביץ גיסה
 שוורץ שלמה

 רול אידה
 בתני עסאם

גר. רשם ילבי  יוסף ז

1/45468 
1/45469 
1/45470 
1/45472 
1/45474 
1/45476 
1/45478 
1/45479 
1/45480 
1/45482 
1/45489 
1/45490 
1/45491 
1/45492 
1/45493 
1/45495 
1/45496 
1/45498 
1/45499 
1/45500 
1/45504 
1/45506 
1/45507 
1/45508 
1/45510 
1/45514 
1/45515 
1/45521 
1/45529 
1/45530 

׳ פל־ימ 15א׳ קרית  הרשם לעניגי ירושה בחיפה, שד
 הממשל! •י, חיפה

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המטח/ה הפטירה
 מס־
 תיק

 ויינר גריגורי 20/08/2002 ויינר לאוניד
 ווסרמן מריו חקי 18/02/1999 ווסרמן מירסה גלא

 רוטרמאיר 15/01/1990 רוטר אמיר
 גורביץאולגה 06/01/2003 גורביץ אברהם

 אמון לונה 10/05/2000 אמון יצחק

 ירושות
1/16187 
1/16351 
1/16354 
1/16358 
1/16359 

 הרשם לעגיני ירושה בתל אביב, רח׳ השלושה 2, ד אליהו
 דעלעזך)

 מד־ האייך
 תי; שם המנות׳־ הפטירה שב המבקש/ת

 25/12/2002 פרנקוזויה
 16/12/2002 סרקוביץ שמואל

 27/12/2002 סידוף שולמית
 30/10/1997 אשכנזי יואל
 22/07/2002 אשכנזי יואל

 17/05/2002 רוטלוי משה מנחם
 13/12/2002 בן ארצי מירי

 01/04/2001 רביבותזה
 21/05/1993 טלזק ליבוביץ מלנ

 22/10/2002 ברנע עליזה
 12/01/2003 מרקוסנגה
 22/07/2002 צובירי תמי
 30/12/2002 גרנות ראדו

 01/10/2002 מסיאןאליאס
 30/01/2000 פוגצקי אילן
 12/02/1999 פוגצקי אילן

 15/08/2002 חדד ציונה ואח־
 24/06/1983 אורלוביץרחל

 07/01/2003 וקנין סיגי
 20/04/1999 גרינברג מיכאלה ס

 1/16360 קוגוסאללי 17/08/1976 קוגוס עמוס

 פרידמן ססיפן בריא
 מור ציפי

 גולדפתינד איסה
 סויונוב אלכם
 ג׳ודוביץ ג־ודי

 פרסמו יעל
 ברק סריס

 רודריגז ראול
 רייכםן רדרה

 פרידםן ססיפן ברי!
 לונגר ניצה

 ולדמן מרים
 שרר פנינה

 דרורי יגאל
 סנטו יעקב

 חבוט סבטלנה
 קלדור צפורה מלה

 שפרינצק רבקה
 תדהר יוסף
 תדהר יוסף

27/08/1998 
06/11/2002 
11/01/2003 
15/10/2002 
21/10/1996 
19/11/2002 
18/12/2002 
26/12/2002 
15/12/2002 
05/08/1915 
03/02/2001 
30/12/2002 
24/12/2002 
04/01/2003 
17/11/2002 
30/12/2002 
24/12/2002 
08/11/2002 
20/07/2002 
10/08/2002 

 פרנקו שם סוב
 מרקוביץ אליהו

 סידוף עוזי
 אשקנזי יצחק

 אשקנזי מרי
 רוסלוי מיה רחל

 פטרוב דולה
 רביבו שלום
 טלזק גרשן

 ראובן אליהו
 יצחקי שושנה
 צובירי יחיאל

 גרנסקו טילי
 סאגיאן אסמאת

 פוגצקי מלכה
 פוגצקי משה
 יוסף אברהמ

 וויספלנר ביילה
 ווקנין מאיר

 פופליקר רחל

 פרידמן דוד
 זוסמן משה יוסף
 גולדברג משה נו
 סויונוב מיכאל
 זיכרמן מרגרם

 הנדלסון הייניך
 פסון אסתר
 שיפר יואנה

 סייתלר זורה
 פרידמן אבלין
 דובדבני שרה

 לוי בתיה
 צכנוביץ פני
 דרורי אסתר

 סנסו דוד
 הקר ישראל

 שפר רחל
 שפרינצק אהוד ז

 תדהר צבי
 תדהר סימה

 ירונסות
1/45505 
1/45509 
1/45511 
1/45512 
1/45513 
1/45516 
1/45517 
1/45518 
1/45519 
1/45520 
1/45522 
1/45523 
1/45524 
1/45525 
1/45526 
1/45527 
4/41255 
1/45528 
1/45531 
1/45532 

 צוואות
2/571 

4/44036 
3/45172 
1/45437 
1/45438 
1/45439 
1/45440 
1/45441 
1/45444 
1/45445 
1/45447 
1/45448 
1/45449 
1/45452 
1/45456 
1/45458 
1/45464 
1/45465 
1/45466 
1/45467 
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

ד פל־ים 5 ואי קדית  הרשם לעגעי יתשה בחיפה, ש
 הממשלה, חיפה

 (המשך)
 הפנר איליץ
 התז! צילה
 הרמן צילה

 יחזקאל נעימה
 קמחי בנימין

 ויולר נועה
 עין דור פרידה

 לוי פני
 הרפזי אלי

 זוננאשבילי פרידה
 יאיר חנה

 דוידוביץ דוד

 חיס רעיה
 שמעון אופיר ארלי

 ג׳בארין חאלד
 בן ציון סולומון

 קורן שרון
 בלוצרקובסקי לודמילה

 בהרב חוה
 ברונזברג אליס
 פינחסיאן ניסיס
 פישר ארנססינה

 קלומיטי לאון
 ספרי נסליה
 פרידמן צור

 ששון אילנה פורס
 פרישר רחל
 סיבי אריאל
 שסיין חיים

 מח׳ול סיהאם
 במק שרה
 ליבני יורם

 גקר זינה
 אלבז סודאי חנה

 שפירא מאיר
 פפיר דוד

 לוינסון דורון
 אלססן משה

 בורשסיין שרה
 שב אברהם מיכא

 דוד יוסף
 אגמון מרגלית

 פייר פסח

 0/01/2005 ו
01/08/1965 
01/10/1970 
01/09/2001 
22/12/2002 
18/08/2002 
11/12/1986 
26/01/2003 
30/01/2003 
13/08/2002 
25/08/1984 
04/08/2001 

 הפנר איציק
 קינסבורג ישראל
 קינסבורג ארנססו

 לוי רשיל
 קמחי רן

 עגן אלישע
 פוליסי אלי

 לוי פנחס
 הרפזי שמואל

 זוננאשבילי שלוו
 פיפרסברג דוד(1
 דוידוביץ דבורה

לו חנה 22/05/2002  ו
 ארליך אברהם י! 21/05/2001
 ג׳באריןאחמד 10/02/2002
04/01/2003 
22/12/2002 
09/01/2003 
04/12/2002 

 פוחרנץ סופי
 בדלר חנה
 דלין אנה

 בהרב צבי
 ברונזברג מיכאל 24/11/2002
 כהנאארסור 18/02/2002
 פישר מנחם 05/01/2003
 קלומיסי שמואל 23/01/2003
07/04/2002 
05/01/2003 
13/11/2000 
29/11/2002 
26/11/2002 
28/10/2001 

 אפלאפרימ
 פרידמן גדעון
 שלמה ששון

 פרישר ארסור
 סיבי צפורה

 םודיבר הלנה
 ברהוםאבראהינ 26/10/1998
 שפירא שמואל 08/01/2003
16/02/2000 
08/01/2003 
19/01/2003 
14/11/2002 
12/12/2002 
02/02/2003 
08/10/2002 

 ויס רבקה
 גקר בוריס

 סודאאי נעיס
 עיבל צפורה
 פפיר פרידה

 לוינסון יעקב
 אלסמן לידיה

 איסק בורססין יו 22/08/1989
 שבחנה 14/12/2002
 דודלייב 26/11/2002
 לוי חיים 04/01/2001
 סל חנה 20/01/2003

1/16432 
1/16433 
1/16434 
3/11269 
1/16436 
1/16441 
1/16442 
1/16443 
1/16444 
1/16447 
1/16449 
1/16451 

 צוואות
2/13710 
2/13715 
2/14284 
1/16350 
1/16352 
1/16353 
1/16355 
1/16356 
1/16357 
1/16362 
1/16363 
1/16365 
1/16368 
1/16369 
1/16372 
1/16374 
1/16376 
1/16377 
1/16383 
1/16391 
1/16392 
1/16393 
1/16394 
1/16399 
1/16400 
1/16401 
1/16402 
1/16403 
1/16404 
1/16406 
1/16414 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 הפטירה
 מסי

 תיק שם המנוח/ה

 בדאון אלפרד
 בורנשסיין הנריק

 דוידאור יקיר
 ארונסי יפה

 בראוו שלום
 בראוו שלום

 גרינברג ריסה
 גרינברג ריסה

 אסיאס דינה
 זף שירלי

 ריץ׳ לילה
 סנקוביץ׳ דורי
 פפו ביאסריס

 זף שירלי
 קאופמן ג׳ין

 קירשבויס מישלין
 פישסמווס נסיה
 פישססרוס נסיה

 בלומנפלד פיליס
 זף שירלי

 הרוש יחיאל
 דהן דניאל
 בוסו יעקב
 בוסו יעקב

 אריאל מיסל
 עשור סימי
 לורנה דניס

 אבוטבול ארצה
 ברנשטיין גילה
 ברנשטיין גילה

 הולצמן לנה
 דאוד נדים

 נג׳ס אלי
 אדלר הרמינה

 תנעמי יוסף
 אורנשסיין דבורה

 סיני יוסף
 אלמוג חיה

 מישייב ליאנה
 גניה דהאן

16/03/1977 
26/01/2003 
03/06/2001 
19/11/2002 
19/11/1989 
11/05/2002 
11/02/1984 
25/12/1987 
28/01/2003 
21/05/1951 
16/05/1975 
15/06/1978 
06/11/1994 
17/03/1982 
24/04/1996 
26/02/1970 
19/04/1962 
22/11/1961 
26/09/1976 
20/03/1993 
26/10/2002 
17/12/2002 
17/02/1992 
06/12/2002 
03/01/2003 
16/06/2002 
11/12/2002 
11/04/2001 
01/05/1971 
16/03/1983 
06/11/2002 
02/10/1988 
29/04/2002 
23/12/1988 
18/01/1990 
14/09/2"02 
29/09/1997 
26/01/2003 
12/11/2000 
24/04/2002 

 בראון שרלוטה
 בורנשטיין שולנ

 דודסקי מריס
 אברהם תנה

 בדאון דוד
 בראוו צפורה

 גרינברג אברהם
 גרינברג איסה

 הולצמן שולמית
 בלמונפלד ג׳ולי

 סנקוביץ׳ שרה
 סנקוביץ׳ ללויד

 פפו יוסף
 בלומנפלד מוריו

 קאופמן ססיל
 פפו מרי

 בלומנפלד ססיל
 פפו אלישע

 בלומנפלד לואיו
 בלומנפלד אן
 הרוש מרגלית
 בן חור חנניה
 בוסו מרדכי
 בוסו וירגיני
 מי סל סיגל
 עשור שרל

 רובנר אסתר
 אבוטבול חיים

 פייגנבאום איצי׳
 פייגנבאוס אדול

 הולצמן משה
 דאוד אליאס
 אקדיס מרתא

 אדלר משה
 תנעמי שמעון

 אורנשמיין אברה
 סינאי ראובן

 פינקוס אסתר רב
 רבייב ויקמור

 דהאן דוד

 ירושות
1/16361 
1/16364 
1/16366 
1/16367 
1/16370 
1/16371 
1/16373 
1/16375 
1/16178 
1/16379 
1/16380 
1/16381 
1/16382 
1/16384 
1/16385 
1/16386 
1/16387 
1/16388 
1/16389 
1/16390 
1/16395 
1/16396 
1/16397 
1/16398 
1/16405 
1/16407 
1/16408 
1/16409 
1/16410 
1/16411 
1/16412 
1/16413 
1/16417 
1/16422 
1/16425 
1/16426 
1/16428 
1/16429 
1/16430 
1/16431 

 2244 ילקוט הפרסומים 5178, ו׳ באייר התשם״ג, 8.5.2003



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

 6444/ו תגבי שרה 06/05/2002 תגיבי יחיא
 6446/ו בלוס איזי 28/09/2002 בלוס יעקב

 1/6447 בנאסו יוסף 26/01/2003 בנאסו 0סחה
 1/6448 שבת מזל 21/07/2001 שבת אסף

 1/6453 הרש בר גל גיא 15/01/2001 הרשבר רונית

ת ו א מ  צ
 1/6424 שסיבלמן שפרה 22/05/2002 קיז׳נר יפיס

 1/6426 ציבולסקי איסק 03/11/1997 ציבולסקי מרי
 1/6431 הריס אליהו 17/06/1999 הריס נעמי

 1/6432 רובינשסיין דליר 30/11/2002 רובינשסיין הרסן
 1/6435 קוסלר דורה 12/04/2001 מילמן בנימין

 1/6437 סלומון מיה 01/09/2002 פינגר נחוס
 1/6440 גרצ׳יקוב רייזה 06/04/1999 תינקוב אלה

 1/6442 1 מירזקאנדוב שבו 14/06/2002 מירזקאנדוב פנחס
 1/6445 קמפו ולסר 25/01/2003 קספו לירון

 1/6449 ניניו מרי 8/03/2002 ו אדסון עמליה
 1/6450 מרדכי רבקה 05/01/2002 יעקב סימה

 1/6451 ארזואן סעדה 23/01/2002 סור יוסף ציונה
 1/6452 גולדנברג דב 19/01/1996 גולדנברג אסתר

ןיוסף  1/6454 קולין רחל 26/11/2002 קולי
 1/6455 שמוקלד רבקה 15/07/1999 שמוקלד דמיסרי

 1/6456 ברנדשססר רחל 10/05/2002 שור דינה

ם ש  שושנה אנקור-שניר. ר

 הרשם לענעי ירושה בנצרת, רדד המלאכה 3, נערת

 מם־ תאריך
 תיק שם המטח/ה הסנוירה שם הםבקש/ת

ת שו רו  י
 1/4426 יצתקי דורית 04/11/1998 יצחקי תמיר

 1/4427 סולומון ברקו 29/04/2001 סולומון אסתרה
 1/4428 שסיבמן פרימה 21/05/1997 אולייסקר ליובוב

 1/4429 סרויאנסקי מיכא 15/05/2002 סרויאנסקי אליזבנ
 1/4431 שלופה כרס 08/06/2001 שלופה לילא
 1/4432 סולדו לאה 8/06/2002 ו סולדו יצחק

 1/4433 שויחס בלה 2/2001 ו/ו ו שויתסדמיסרי
 1/4435 לבל דחה 13/03/1960 גדין גולדה

 1/4436 פרידמן אסתר 01/11/2002 פרידמן שרה
 1/4438 מלכה אברהם 26/05/1992 מלכה זחו
 1/4439 מלכה מסעודה 06/10/2001 מלכהזחו

 1/4442 בן לולו אסתר 20/09/2002 ויצמן יעקב
 1/4443 הנדלמן סופיה 2/2002 ו/06 איצקוביץ איציק
 1/4444 אבו נוארה אליא 26/12/1997 אבו נוארה דליה

 הרשם לעמני ירושה בדמה, שד׳ פל־ים 15א׳ קףית
 הממשלה, חיפה

 (המשך)

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

ת או ו ו  צ
 16415/ו ארסמן זרח 27/01/2003 לממן זלדה
 1/16416 פריליך פאול 06/01/2003 שוורץ צבי

 1/16418 אלישקביץ חיים 08/04/1994 אלישקביץ שושנה
 9ו64ו/1 פרידריך אברהס 11/05/1999 מרקוסון סליה
 1/16420 פרידריך אלזה 26/12/2002 מרקוסון סליה

 6421 ו/ו כרמל אלכסנדר 18/12/2002 כרסל שרה
 1/16423 ברנר זאב 09/08/1984 ברנר מלכה

 1/16424 וולפוביץ משה 02/07/2002 וולפוביץ בתיה
 1/16427 פוקס תחה 04/12/2002 פוקמ שלמה

 1/16435 חזן פורסונה 13/01/2003 חזן חיים
 1/16437 דוד מלך 31/05/1989 אברהם יסי

 1/16438 איראני פרידון 20/12/2002 איראני אנסואנת
 1/16439 פישמן אשר 06/01/2003 םחותן פישםן חוה
 1/16440 סנדוס חנה 25/01/2003 סנדרס איתן-פריץ

 1/16445 רומרובסקי הוריי I 09/11/2000 רוםרובסקי לנה
 1/16446 מחס פלורי 14/01/2003 מחס דניאל

 1/16448 פנמס גורגיה 06/05/2002 גמליאל אסתר
 1/16450 אריה שמואל 22/12/1998 אריה שרה

 לבנה בר טח. ר111ס

 הרשם לעניני יחשה בבאר שבע, רה׳ התקוה A באר שבע

 מס• תאריך
 תיק שם המנודו/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירושות
 6425/ו קושניר ברוניה 05/01/2002 קושנירשפסה

 1/6427 דוד אברהם 25/12/2002 דוד אילנה
 1/6428 שלומוב אנדרי 09/08/2002 שלומוב אלה

 1/6429 ויינסרוב אגפיה 16/07/2002 ויינמרוב בוריס
 1/6430 : שמייגמן פפי 08/01/2003 אקהאוס שמואל

 1/6433 סגרון יוסף 12/09/2002 סגרוןלדיה
 1/6434 פדידה דוד 07/09/2001 פדידה מרים

 .1/6436 קזס יעקובו 30/11/2002 קזס רינה
 1/6438 רזניק מריה 29/10/2000 יססרמסקיבסיה

 1/6439 קלימי מלכה 16/12/2000 קלימי יואל
 2/2529 כהן קוסי 11/05/1999

 2/6366 גליצנשסיין איט 27/12/2002 גליצנשסיין מרדב
 1/6441 רבייב סדיק 4/03/2002 ו רבייב ליודסילה.

 1/6443 אלפסי סימי ו25/06/200 אלפסי אלי

 ילקוט הפרסומים 5177, ו׳ באייר התשס״ג, 8.5.2005 2245



 אזרחותם: אוקראינית.
 התעסקותם: ילדים.

 נספו ביום 26.8.1942 במהלך השמדת יהודי העיירה רוקיטנה,
 בכיכר העיירה וכולם בני פחות מעשר שנים.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ־ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, או לכל נציגות דיפלומטית או
 קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל
 אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני
 בית המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את
 התננדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה
 שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור
 הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה
 יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית המשפט

 הצהרה כטוב בעיניו.

 יפעת קליין, מזכירת בית משפט

 בבית המשפט לעניני משפחה בראשון לציון

 ת־ע 720/05ו

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל־ח-1978,

 ובענין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,

 והמבקש: יחיאל בקלניק, ת״ז 2555758ו.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה בבקשה להצהיר על מותם של הנספים המפורטים
 להלן שנעלמו ומשערים שמתו וכי בית המשפט ידון בבקשה

 הנ־ל ביום 22.6.2005, בשעה 12.00.
 וזה תיאורם של הנספים הנ״ל לפי הצהרת המבקש:

 ו. משה יצחק.

 2. דינה בקלייניק.

 5. אברהם בקלייניק.
 התעסקותו: חקלאות ומסחר.

 התא־יך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנםפה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1942, כפר

 לובלין.
 4. אנשיל בקלייניק.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין
 בתיים והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1928, עזב את

 לובלין.
 5. יקותיאל בקלייניק.
 התעסקותו: מסחר.

 החאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1942, בכפר

 לובלין.

 6. מלכה בקלייניק.
 התעסקותה: עקרת בית.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין
 בהיים: נפטרה בשנת 1955.

 הרשם לעגתי ירושה בתל אביב, רה׳ השלושה 2, יד אליו*
 (המשך)

 מנו תאריך
 תיק שם המנות/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירושות
 1/4446 ברנשסיו אליעזר 21/09/2002 נאמן יפה

 1/4447 שביס דוד 26/08/2001 שביס אליאן
 1/4448 ברנשסיין לאה 09/01/2002 נאמן יפה
 1/4450 דימנס שינה 31/10/2001 רזון נחמה

 1/4451 חי ציון צבי 13/06/2002 חי ציון רבקה
 1/4452 גניים עבד אל גו 01/01/1971 ג׳נימ חוחמד

ואות  צו
 1/4430 גולדין סמואל 19/10/2002 דוברובסקי אנה

 1/4437 איגל ישראל 09/02/1993 יוספי דורית
 1/4440 אלפר רבקה 19/12/2002 בן סר שרה

 1/4441 סרלקר רחמיס 05/01/1996 סרליקר שושנה
 1/4445 אבו מחמוד זכיו 18/03/2002 אבו אסעד איבראו

 1/4449 מישרקי סאלח 08/06/2002 משרקי ניהאיה
 1/4453 אבו אחמד ראבנ 03/03/1989 ג׳נים פתתיה

, רשם ז  לבנה בר עו

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
 התשל״ח—978ו
 בבית המשפט לעניני משפחה ברמת גן

 ת״ע 100580/05

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשלי׳ח-1978,

 ובענין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,

 והמבקש: משה שיפ, ת״ז 007078514, ע״י ב״כ עו־ד
 יצחק פרידמן ו/או דיר משה גלברד ו/או יצחק מ׳ ליפשיץ
 ו/או מאיה ברגר ו/או יודפת אשכנזי ו/או אסתר היימן,
 מרח׳ ז׳בוטינסקי 55. רמת גן, טלי 05-6124550, פקס 6124551-

.05 

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש הנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה הנ״ל בבקשה להצהיר. על מותם של הנספים
 המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שנספו במאורעות

 השואה.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:
 1. מתתיהו טורוביץ.
 2. יהודית טורוביץ.

 5. בת נוספת למשפחת טורוביץ ששמה אינו ידוע.
 מקום לידתם: רוקיטנה. אוקראינה.

 מקום מגוריהם הרגיל והידוע האחרון: רוקיטנה, אוקראינה.
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 על ידיו, שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה
 לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי שבה יפורטו טעמי
 ההתנגדות, שאם לא כן, יחליט בית המשפט בטוב בעיניו.

 דוד שהם, שופט

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1349/02

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

 ובענין פירוק חברת רז יבולי הערבה י.ע. (1990) בע־מ,
 ח־פ 51-151356-6,

 והמבקשת: 1ז0קוזז1)ח1־1? 1ר1-111 , ע״י ב״כ עו״ד ריקי
 זלצר־רוזנבלט, מרח׳ ששת הימים 51, קרית שמונה 11061.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.4.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 16.6.2003 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
בענין הבקשה או להתנגד לכך. רשאי / '  לתמוך במתן צו
 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 16.00

 ביום 3.12.2003.

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

 ריקי זלצר־רוזנבלט, עו״ד
 באת כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1394/02

 בענין פקודת החברוח ןנוסח חדש], החשמ־ג-1983,

 ובענין פירוק חברת גוד נייט סנטר בעימ (ו/או ב. יתק
 בע״מ),

 והמבקשים: נח הרשקו ואחרים, ע־י ב״ב עו־ד איטל
 רדון, ת״ד 936, נשר 36811.

 נמסרת בזה הורעה, כי ביום 2.5.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 23.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 14.00 ביום 9.6.2003.

 7. שמוליק בקלייניק.
 התעסקותו: חקלאות ומסחר.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנםפה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1942, בכפר

 לובלין.

 8. יעקב בקלייניק.
 התעסקותו: חקלאות ומסחר.

 התאריך הידוע האחרון שבוי נראה היה שהנםפה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1942, בכפר

 לובלין.

 9. חיה (חיקה) בקלייניק.
 מקום לידתה ותאריך לידתה: לובלין, בשנת 1934.

 התעסקותה: תלמידה בבית ספר.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 942ו, בכפר

 לובלין.
 10. דינה בקלייניק.

 מקום לידתה 1תאריך לידתה: ל1בלין, בשנת 1932.
 התעסקותה: תלמידה בבית ספר.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1942, בכפר

 לובלין.

 וו. אתל בקלייניק.
 מקום לידתה ותאריך לידתה: ל1בלין. בשנת 1928.

 התעסקותה: תלמידה בבית ספר.
 התאריך הידוע האתרון שבו נראה היה שהנספית עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1942, בכפר

 לובלין.

 12. צ׳רנה בקלייניק.
 מקום לידתה ותאריך לידתה: ל1בלין, בשנת 1930.

 התעסקותה: תלמידה בבית ספר.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1942, בכפר

 לובלין.

 13. יצחק (איזיק) בקלייניק.
 מקום לידתו ותאריך לידתו: לובלין, בשנת 1926.

 התעסקותו: תלמיד בבית הספר.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1942, בכפר

 לובלין.

 תאריך לידתם של נספים 1-8: במאה ה־19, כפר לובלין.
 מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון של נספה 4: לא ידוע.

 אזרחותם: אוקראינית.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד לי>ם הדיון ובין בעל
 פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין
 הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט
 במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק
 התנגדותו או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה
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 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 16.6.2001.

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

 רענן שקדי, עו־ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2057/02

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

 ובענק פירוק חברח הוד אביב בע״מ, ח״פ 126361-8-
,51 

 והמבקשים: אור בח עבודות חשמל בע״מ, מאיר יצחקי
 והאחים יצחקי קבלן לעבודות חשמל, ע״י ב״כ עו־ד גיא

 גולדפרב, משד׳ רוטשילד 25, תל אביב 66882.

 נמטרת בזה הודעה, כי ביום 18.11.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 11.6.2003 בשעה 0ג.8.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 12.00 ביום 4.6.2003.

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

 גיא גולדפרב, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2067/02

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

 ובענין פירוק חברת מ.י.ג. (1996) נסים והשקעות בע״מ,
 ח״פ 51-225316-2,

 והמבקשים: בוריס גילקרוב ו־ג.ג.א.ב. בע״מ, ח״פ
 51-206503-8, ע״י ב״כ עו־ד שחר קוטלר ו/או שחר הררי,

 מרח׳ דניאל פריש 3, חל אביב 64731.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.11.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 26.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 איטל דדון, עו״ד
 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1878/02

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

 ובענין פיר1ק חברת סופה שירותים ימיים (1998) בע־מ,
 ח״פ 51-271057-5,

 והמבקש: יגאל עשת, ע״י ב־כ עו״ד ערן אסלן ו/או
 מורד צהל ו/או עירית אסלן, מרת׳ אילת 1, בנין המילגיום,
 קומה גי, ת״ד 119, טבריה, טל׳ 6726555 - 04, פקס 6726551-

.04 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.9.2002 הוגשה בקשה
 לביח המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל.

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

 מודד צהל, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2049/02

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

 ובענין פירוק חברת דה רוטשילדים (1994) ש.ע.מ. בע״מ,
 ח״פ 51-206831-3,

 והמבקש: עובד החברה, עיי ב״כ הלשכה המשפטית
 של האגף לאיגוד מקצועי, עו״ד דורית טנא־פרצ׳יק ו/או
 רוית שהמון ו/או דפנה דג׳יאן ו/או רענן שקדי ו/או חנה
 שניצר ו/או אלין זילברשטיין ו/או מיה פרי־אלתרמן ו/או
 חגית רימון ו/או דורון יפת ו/או איריס ורדי ו/או מירה־בל
 גזית, מרח• ארלוזורוב 93, תל אביב 62098, טלי 6921476/2-

 03, פקס 03-6965214.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.11.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 23.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 2248 ילקוט הפרסומים 78ו5, ו׳ באייר התשס״ג, 8.5.2003



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

 19.00 ביום 14.6.2003.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, •־מםר1 המבקשים,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יחזקאל סיבק, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2206/02

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

 ובענין פירוק חברה א.כ. שיקמה - חברה קבלנית
 לבנייה ושיפוצים בע״מ, ח״פ 51-095529-7, מרח׳ גורדון 29,

 פתת הקוה 49280,

 והמבקש: מיכאל ברונטפיין, ע״י ב״ב עו״ד לואי גנאים,
 מרת׳ הרברט סמואל 59, ת״ד 5469, חדרה 38200.

 נמסרת בזה הודעה, כי במם 11.12.2002 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 30.6.2005 בשעה 8.50.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שהגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום

.25.6.2005 

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

 לואי גנאים, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 083/03׳

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

 ובענין פירוק חברת מעל המצופה שירותי מזון בע־מ,
 ח״פ 51-236641-0,

 והמבקש: שלום שוהם, מקרית נטפים, ד״נ אפרים
.44815 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 4.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30

 ביום 9.6.2003ו.

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

 שא1ל קוטלר, עו״ד שחר ההרי, עו־ד
 באי כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2115/02

 בענין פקודת החבר1ת ננזסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת מדינה טורם (ישראל) בע״מ, ת״פ
 51-078455-5, ברח• א־ד גורדון 58, תל־אביב-יפו 63414,

 והמבקשים: דוד פייקינג ואח׳, ע״י ב״כ עו״ד גיל
 דבורה, ממשרד עו״ד אפשטיין, דבורה ושוח׳, מרח־
 ז׳בוטינםקי 5, בית אבגד, רמת גן 52520, טל׳ 03-6133322,

 פקס 03-6155555.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 25.11.2002 ה1גשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 19.6.2005 בשעה 8.50

 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 13.00 ביום 12.6.2003.

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

 גיל דבורה, עו־ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביכ-יפו

 תיק אזרחי 2196/02

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

 ובענין פירוק חברת סופרניר אלקטרוניקה בע״מ, ח־פ
 51-153469-5, מרח׳ הרצל 41, נתניה,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד י׳ םיבק, מרח׳
 שער העמק 1, ח־ד 1014, נחניה 42120, טלי 09-8357448, פקס

.09-8557449 
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.12.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 23.6.2005 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 ילקוט הפרסומים 5178, ו׳ באייר התשם־ג, 8.5.2005 2249



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

 ביום 2.6.2003.

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

 פ׳ ג׳ובראן, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1177/03

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

 ובענין פירוק חברת פדולםקי - שירותי רכב בע״מ, רה׳
 הלפיד 11, פחח חקוה,

 והמבקשים: אולגה ינקוביץ׳ ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד פ׳
 מורוז, מרח־ יגאל אלון 65, בניני טויוטה, מגדל א, קומה 22,

 תל אביב 67443, טלי 03-5618626, פקס 03-5618613.

 נמסרת בזה ה1דעה, כי ביום 13.2.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 13.00 ב־ום 1.6.2003.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 פ׳ מורוז, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 60/03 ו 1

 בענין פקודה החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983
 יבענין פירוק חברת נ.מ.ה ייזום ופיתוח (ישראל)

 בע״מ,

 והמבקשת: מלי זימן, ע־י ב־כ עו״ד דורון אלקיים, מרח•
 האומנים 7, תל אביב 67897.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.2.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 5.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת 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 29.5.2003.

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

 של1ם שוהם, המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 חיק אזרחי 085/03ו

 בענין פק1דת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת מינרל קרית אריה חב׳ בע״מ, ח״פ
,51-028852-5 

 והמבקש: אביגדור גרוסמן, ע־י ב״כ עו״ד דן פרידמן,
 ממשרד עו״ד חיים צדוק ושות׳, מרח׳ לינקולן 20, תל אביב

.67134 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 4.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 אח ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 16.00

 ביום 28.5.2003.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 דן פרידמן, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1114/03

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

 ובענין פירוק חברת סולרד - אנרגיה סולריח מתקדמת
 בע״מ, ח״פ 51-250040-6,

 והמבקש: יגגני צינקובסקי, ע״י ב״כ עויד א' מרצקי
 ו/או פ׳ ג׳ובראן ו/או ג׳ מרצקי ו/או מ׳ שירין ו/או ק•
 לךגינת, מרח׳ ירושלים 8, חיפה 33132, טלי 04-8644235,

 פקס 04-8642490.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.1.2003 הוגשה בקשה
 לביח המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 9.6.2003 בשעה 8.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הורעה על רצונו זה.
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 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יוסף מולאור, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרתי 1256/03

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

 ובענין פירוק תברת מרכז העיר השקעות טרנםגלובליות
 בע״מ, ח״פ 7 - 51-180570,

 והמבקשת: היחידה לפירוק, כינוס נכסים ופש־ר, אגף
 מם הכנסה ומיסוי מקרקעין, פקיד שומה ירושלים ו, ע־י ב־כ
 עויד רן גולדשטיין ו/או אירית כהן־רבינוביץ ו/או מזי לוי,
 מדרך פתח תקוה 55, תל אביב, טל׳ 03-5656280, פקס

.03-5656451 
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.3.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 25.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 18.6.2003.

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

 אירית בהן־דבינוביץ, עו־ד
 באת כוח המבקשח

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1297/03

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

 ובענין פירוק תכרת מטרופוליטן תיירות וכנסים בע״מ,
 ח״פ 51-204467-8, מרת׳ פרישמן 40, תל אביב,

 והמבקשים: ציפי גיפש ואחרים, עיי ב־כ עו־ד גיל
 דבורה, ממשרד עו־ד אפשטיין, דבורה ושות׳, מרח׳
 זיבוטינסקי 5, בית אבגד, רמת גן, טלי 03-6133322, פקס

.03-6133533 
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.3.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 26.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלהה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 17.00

 ביום 28.5.2003.

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

 דורון אלקיים, עו׳׳ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפ!

 תיק אזרחי 1186/03

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

 ובענין פירוק חברת פטרה מערכות קור בע״מ,

 והמבקשים: סמדר בר ואחרים, ע־י ב״כ עו״ד רמי
 אבלס, מרח׳ בצלאל 25, רמת גן 52521.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.2.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 2.6.2003 ו בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 17.00 ביום 11.6.2003.

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

 רמי אבלס, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 1220/03

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-985ו,
 ובענין פירוק תברת י. קר1נפלד יהלומים בע״מ, ח״פ

,51-110216-2 
 והמבקש: הבנק הבינלאומי הראש1ן לישראל בע״מ, ע״י
 ב־כ עו־ד יוסף מולאור ושות׳, מרח־ ויםוצקי 16, תל אביב

 62338, טל׳ 03-6043355, פקס 6043888 - 03.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.2.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 18.6.2003 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 2.00 ו

 ביום 11.6.2003.
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 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1321/03

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

 ובענין פירוק חברת און מזגנים ומיזוג אויר מרכזי
 בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד נ׳ הורנשטיין
 ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א הורנשטיין, מרח׳ אבן גבירול
 121, ת״ד 22242, תל אביב 222ו6, טלי 03-5220010, פקט

.05-5270519 
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.5.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 30.4.2005 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 15.00 ביום 29.6.2005.

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

 אלון הורנשטיין, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1555/05

 בענין פקודת החברוח [מסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אלוף מחשבים בע״מ, ח״פ
,51-269572-7 

 והמבקשים: דמיטרי כצמן ואחרים, ע״י ב״כ עו־ד רז
 מסורי ו/או אליעזר גריסרו, מרח׳ ז׳בוטינסקי 65, ראשון לציון

.75218 
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.5.2005 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 25.6.2005 בשעה 8.50.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשים. או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 15.00 ביום 24.5.2005.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסר1 המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 רז מסורי, עו׳־ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1519/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1985,

 ובענין פירוק חברת און-שירותי מיזוג אויר (1975)
 בע׳׳מ (בהקפאת הליכים),

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב־כ עו׳יד נ׳ הורנשטיין
 ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א הורנשטיין, מרח׳ אבן גבירול
 121, ת״ד 22242, תל אביב 61222, טלי 05-5220010, פקס

.05 - 5270519 
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.5.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את ההברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 50.6.2005 בשעה 8.50.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 15.00 ביום 29.6.2005.

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

 אלון הורנשטיין, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1320/03

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

 ובענין פירוק חברת און (1973) הנדסת מיזוג אויר
 בע־מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד נ׳ הורנשטיין
 ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א הורנשטיין, מרח׳ אבן גבירול
 121, ת״ד 22242, תל אביב 61222, טל׳ 0ו05-52200, פקס

.05-5270519 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.5.2005 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 50.6.2005 בשעה 8.50.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 15.00 ביום 29.6.2005.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 אלון הורנשטיין, עו״ד
 בא כוח המבקשים
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 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1347/03

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

 ובענין פירוק תברת מותג תעשיות רקמה (2000) בעי׳מ,
 ח״פ 51-297444-5,

 והמבקשים: טטיאנה דמצ׳נקו ואחרים, ע״י ב־כ עו״ד
 ינון פריד, משדי הרצל ו, בית יוניטרייד, אשדוד 77454, טלי

 08-8553333, פקס 08-8641111.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.3.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המתוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 1.7.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

.15.6.2003 

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

 ינון פריד, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרתי 390/02

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת נתיב ת.א.ג - חברה להנדסה

 אזרתית בע״מ,

 והמבקשת: ביטון דרוך בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד עודד מבור,
 מרח׳ הנביאים 11, ת״ד 44726, היפה, טלי 04-8629198.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.7.2002 הוגשה בקשה
 לביח המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 25.5.2003 בשעה 9.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 19.5.2003.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 ע1דד מבור, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1342/03

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת נדל בלנק נגריית בניין ורהיטים

 בע״מ, ח״פ 51-096971-0,

 והמבקש: יוסף אזולאי, ע־י ב״כ עו״ד יצחק שטרית,
 משד׳ לכיש 5, קרית גת 82020.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.3.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 30.6.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 0.00 ו

 ביום 23.6.2003.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יצחק שטרית, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 1346/03

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת יהלומי ויינשטיין יתון בע״מ, ח״פ
 51-132375, מכורסת היהלומים, בנין שמשון, רח׳ זיבוטינסקי

 1, רמת גן,
 והמבקש: בנק לאומי לישראל בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד
 מיכאל רוהר, ממשרד עו״ד ברוכשטיין, בירו, ורטהיים, רייף
 ושות׳, מרח׳ נחלת בנימין 75, תל אביב 65154, טל׳ 5609455-

 03, פקס 03-5609450.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.3.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את ההברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 1.7.2003 בשעה 8.30.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.20.6.2003 
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 מיכאל דוהר, עו״ד
 בא כוח המבקש
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 בבית המשפט המחוזי בחיפה
 תיק אזרחי 255/03

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

 ובענין פירוק חברת אינגיינר גנדי קפלן בע״מ,
 והמבקשים: מרק קבישצר, גיאורגי סופרפין ורוני חיים,
 ע״י ב״כ עו״ד אמיר שאשא, משדי המגינים 55, ת״ד 502,

 חיפה 000ו3.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.3.2005 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 29.6.2005 בשעה 9.00.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 10.00 ביום 22.6.2005.

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

 אמיר שאשא, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 9088/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-985ו,

 ובענין פירוק חברת בית קפה הדרום בע״מ, ח״פ
 248275-5-ו5,

 והמבקש: יצחק דגן, ע״י ב״כ עו״ד דוד קנטור ו/או יניב
 מזוז, מרח׳ יהושע הצורף 9, ת־ד 5415, באר שבע, טלי

 08-6650581, פקס 08-6209515.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.5.2005 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 19.6.2005 בשעה 15.00.

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

 שלו, לאחר שימסור 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 12.6.2005.

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

 יניב מזוז, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה
 תיק אזרחי 174/03

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-985ו,

 ובענין פירוק חברת בייקרס ש.פ. בע״מ, ח״פ 187855-5-
,51 

 והמבקשים: אלכסנדר שופמן, רחל חכמיגרי ובלה (רחל)
 בוגטרוב, ע״י ב״כ עו״ד בן ציון מלכה, מדרך עכו 194, קריח

 ביאליק 27252.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.2.2003 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 22.5.2003 בשעה 9.00.

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

 שלו, לאתר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 6.00ו ביום 10.5.2003.

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

 בן ציון מלבה, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 210/03

 בענין פקודה החברות [נוסת חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת אטן בע״מ, ח״פ 51-064579-9,
 והמבקשת: עיריית חיפה, ע״י ב״כ עו״ד רן פינגרר, מרח׳

 פבזנר 46, חיפה 35154.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.5.2005 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 9.6.2005 בשעה 9.00.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

 ביום 1.6.2005.

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

 רן פינגרר, עו״ד
 בא כוח המבקשת
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