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 מועד
 שם המבקש ומען משרדו הגשת הבקשה

 אתור גנוה, רה• דיזנגוף 95, תל אביב ••22.10.20
z10.2000.2 רחל בן שמואל. רדו־ גדרה , 4/5ירושלים 

 עידית אורן (קמפינסקי), רח׳ הרצל 44א,
 ראשון לציון 22.11.2000

 ישראל גולדברג, שד׳ המגינים 53, ה״ד 1,
 חיפה 22.11.2000
 אליעזר אהרון. שד׳ רוטשילד 97, הל אביב 26.9.2000

 ישראל ליברובםקי, ביבר רבין 19, תל אביב 22.10.2000
 אלי ביתן, רה׳ החלוץ 136/22, בנין ״לב

 העיר״, באר שבע 2.10.2000
 מרים חיוךציצ׳יק. רח׳ גולומב 2, נתניה 22.10.2000
 רענן דהרי, רה׳ מקוה ישראל 14, תל אביב 10.12.2000
 אילנה וואנו, דח• גלעד 9/25. רמה גן 1.2000 ו.21
 חנה טביב, רח׳ אחד העם ד, רחובות 19.11.2000
 יונתן קורן, שדי בן מימון 24, ירושלים 6.12.2000

 אחמד מאל, רח׳ יהושפט 28. ת״ד 2976,
 עבו 29.11.2000

 חיים שיין, רח׳ קרליבך 3, ת״ד 51861,
 תל אביב 22.10.2000

 סאבא סאוסן, רח׳ מעלות הנביאים 19א,
 חיפה •21.8.200

 אלה מירו, דחי אבן סינא 3. ת״ד 44828,
 חיפה

 יוסי עקיבא, רח׳ רוגוזין 28, אשדוד
 אלי הכהן, רח׳ הדר 8, חיפה

 בנימין טאוב, רח׳ יד חרוצים 15, בנין
 דקלי שלמה, ירושלים

 תחיה ויגדורוביץ, רח׳ אחד העם 7,
 רחובות 19.11.2000

 במיל מוםא, רה׳ אליהו הנביא 6,
 ח״ד 1010, חיפה 14.12.2000

 ערי קידנר, רח המרפא 1, פארק סנטר,
 ירושלים 31.7.2000

 גימיל אליאס, רח׳ פאולום השישי,
 בנין עונאללה, נצרת 20.1.2001

 מרדכי פיליפ קוסקם. רח׳ החבצלת ל,
 ירושלים 23.10.2000

 יהודה גרינולד, רח׳ הרב הרשלר 18,
 רמת שלמה, ירושלים 25.5.2000

 יוסף מרדכי ויור, כיכר רבין 19, תל אביב 22.10.2000
 שמואל יטינזון, שדי ארלוזורוב 18, עפולה 24.8.2000

 יצחק מירון, רח׳ מונטיפיורי 33,
 תל־אביב-יפו 23.10.2000

 חנוך גולדברג, בית זוהר, דחי הסדנא גז,
 אזור התעשיה, נתניה 9.11.000

 מירב חזךיניליב, רה׳ שטמפד 15, נתניה 23.7.2000
 אירינה סרקיסיאן, רה׳ דרך ציונות 24,

 אריאל 22.10.2000

23.10.2000 
12.12.2000 
7.11.2000 

23.10.2000 

על י בפו הל בלל י מנ ו נ דעה על מי  הו

 לכי חוק שירות המדינה (מינויים). התשי״ט-?95ו

 מודיעים בזה בי על פי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט-1959'. וסעיף 13.243 לתקש״יר מינתה
 הממשלה את דייר בועז לב לתפקיד המנהל הכללי בפועל

 של משרד הבריאות.

 ב״ח בטבת התשס״א (17 בינואר 2001)

 יצחק הרצוג
 מזכיר הממשלה

{ 3 - 5  (חמ 6

 סייח התשי״ט, עמי 86,

ל א ר ש ת מקרקעי י ע ע ו מ יים ל נו דעה על מי  הו

 לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש״ך-960ו

 מודיעים בזה. בהתאם לסעיף 4א(ד) לחוק מינהל
 מקרקעי ישראל, התש״ך-1960' (להלן ־ החוק), כי בתוקף
 סמכותה לפי סעיף 3 לחוק, מינתה הממשלה לחברים

 במועצת מקרקעי ישראל את הרשומים להלן:

 (ו) ראובן שלום, ת״ז 51015774, מטעם הקרן הקיימת
 לישראל:

 (2) סאלח םלימאן. ת״ז ג208216!, לתקופה נוספת של חצי
 שנה.

 יצחק הרעוג
 מזכיר הממשלה

 י״ט בטבת התשם״א (14 בינואר 2001)
 (חמ 3-394;

 סייח התשי׳ך, עמ• 57.
 י״פ התשי׳ס, עמ׳ 3890.

ן ו ן לכהן כנוטרי ו שי י ר ת ל ר בקשו ב ד דעה ב  הו

 לפי חוק הנוטריונים, התשל״י-1976

 בהתאם לתקנה 131א) לתקנות הנוטריונים, התשל״ז־
 1977', ניתנת בזה הודעה כי ועדת הרישיונות לפי חוק
 הנוטריונים, ההשל״ו-976ון (להלן - החיק), דנה בי/דיבתה
 מיום גי, כ״ח בטבת התשס״א (23 בינואר 2001) בבקשות
 עורכי הדין המפורטים להלן, ומצאה בי נתמלאו כמבקשים,

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

 מועד
 שם המבקש ומען משרדו הגשת הבקשה

 שלום מסיקה, בנק דיסקויט 102. ת״ד 757,
 קרית מלאכי 22.10.2000
 נורית לב, רת׳ הרצל 30, נתניה 2000.ס 22.1

 עזרא משה, רח׳ הלל 10, קומה 10,
 ירושלים 2.11.2000

 יואל בנטל, שדי בן גוריון 1, קניון חוצות,
 22,5.2000 אשקלון

 ק״ת התשל״ז, עמי 1724.
 סייח התשל״ו, עמ׳ 96ו.
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 כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו
 מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט
 בחוק, רשאי להגיש לועדת הרישיונות, בתוך שלושים ימים
 מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בבהב, בשני
 עותקים לפי מען הועדה, משרד המשפטים, רח• צלאח אידין

 29. ירושלים 91000.

 כ״ט בטבת התשס״א (24 בינואר 2001)

 שלמה גור
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 יושב ראש ועדת הרישיונות

ות מי ת מקו עעו ם במו שבי ר תו פ ס ל מ דעה ע  הו
ת מו י  מסו

 לפי צו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-1955
 בתוקף הסמכות לפי סעיף 6 לצו המועצות המקומיות
 (ב), התשי׳׳ג-1953י, שהעביר אלי שר הפנים2, אני מעיד
 שמספר התושבים שהיו רשומים במועד הנקוב בסעיף
 האמור בבל אתת מהמועצות המקומיות הוא במצוין בטור

 ב׳, לצד שמה של המועצה המקומית כמצוין בטור אי:

 מועד
 שם המבקש ומען משרדו הגשה הבקשה

 טור ב׳
 מספר התושבים במועצה

 טור א׳
 שם המועצה המקומית

 בסמ׳׳ה 6,520
 מעלה עירון 10,339

 ט״ז בטבת התשס״א (11 בינואר 2001)
 (חמ 3-36)

 דב גזית
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ק״ת התשי״ג, עמי 174 ד.
 1 י״פ תתש״ל, עמי 2017,

ת עצו עת מספר החברים במו ר קבי ב ד דעה ב  הו
ת מו י ממת מסו  מקו

 לפי צו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-953ו
 בתוקף הסמכות לפי סעיף 6 לצו המועצות המקומיות
 (ב), התשי׳׳ג-1953'", שהעביר אלי שר הפנים', קבעתי
 שמספר החברים בכל אתת מהמועצות של המועצות
 המקומיות העומדות להיבחר בבחירות שיתקיימי ביום ב׳׳ד
 בניסן תתשס׳׳א (17 באפריל 2001), יהיה במצוין להלן בטור

 בי, לצד שמה של המועצה המקומית במצוין בטור אי:

 טור ב׳
 מספר הברי המועצה

 טור א׳
 שם המועצה המקומיח

 בסמ״ה 11
 מעלה עירון 13

 ט״ז בטבת התשם״א (וו בינואר 2001)
 (תמ 3-36)

 דב גזית
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ק״ת התשי״ג, עמי 1174.
 י״פ התש״ל, עמ• 2017.

 מרדכי רז, רח׳ מונטיפיורי 33,
 תל ־אביב-יפו 22.10.2000
 שלמה פליגלמן. רה• בן יהודה 3 ו, ירושלים 24.9.2000
 יונתן פרידלנד, שדי בן גוריון 26, חיפה 19.6.2000
 דליה בם. רח׳ רוטשילד 35, ראשון לציון 14.8.2000
 עדי לב־רן, כיכר העצמאות 4, נתניה 21.9.2000

 ניסים ביטון, רת׳ אורלוב 77 (בנין המגדל),
 פתח הקוה 6.11.2000

 אלי חן. רח׳ הדר 8, חיפה 26.11.2000
 דור אופק, רח׳ אבן גבירול 76, תל אביב 10.10.2000

 יחיאל חוזה, רת׳ השרון ו4, תייר 2619,
 יבנה 8.10.2000
 םקוט פרמוט, רח׳ הנטקה 5, חיפה 5.9.2000

 שנית ריפל, רח׳ בצלאל 28, רמת גן 22,10.2000
 מיכאל נתן שטרנגר, רח׳ רוטשילד 5ב,

 ראשון לציון 26.11.2000
 מלכה תנס־נוסל, רת׳ סמילנסקי 2ו, נתניה 9.8.2000

 משה טולדנו, רח׳ דפנה 18, תל אביב 26.11.2000
 סורין גנות, רח׳ מחרוב 19, ראשון לציון 7.11.2000

 ישראל אינםלר, שער העמק 6, נתנית 22.10.2000
 דוד בן־תיים, ת׳׳ד 80, קרית גת 17.7.2000

 רפאל לוי אבשלום, בית הפועלים 2,
 רחובות 12.6.2000
 אריה פרץ, ת׳׳ד 5034, אשרור 10.1.2001

 כרמן הרמן, לאון בלום 46/64, חיפה 29.11.2000
 אורי בן־עטיה, רדו׳ רוטשילד 53, בת ים 9.5.2000

 מרים בך, הכנסת הגדולה 17 בבלי,
 תל אביב 18.1.2001
 שלמה צפורי, רח׳ האומנים ד, תל אביב 1.6.2000

 יהודה לנדא, רה׳ תיים לבנון 16. תל אביב 7.11.2000
 עדיאל אלופי, רח׳ אבוהב ל, צפת 20.11.2000

 מרוין (מוטי) לוין, רח׳ אביר מרק 64,
 קרית חיים 13.7.2000

 ליודמילה דולגנין, רח׳ רוטשילד 33,
 בת ים 21.8.2000

 נעמי לנדאו, דרך פתח תקוה 132,
 תל אביב 25.9.2000

 גילה אורנשטיץ, רה׳ בית צורי 12,
 תל אביב 23.3.2000
 דוד שור, בית עברונה, אילת 7.2.1999

 אמילה פריבן, רח׳ כן עמי 44, עכו 28.5.2000
 יהונתן צבי, רה׳ יפו 68, ירושלים 14.12.2000
 אריה נח, רה׳ יפו 68, ירושלים 27.11.2000
 רוט רולנד, רה׳ יפו 33, ירושלים 5.11.2000

 ישעיהו הירש, רח׳ היצירה 3. רמת גן 22.11.2000

 ילקוט הפרסומים 4958, ט״ו בשבט התשס״א, 8.2.2001 1523



 הודעות לפי חוק הסכימים קיבוציימ, התשי״ז—1957

ם עד 30.11.2000 שו ו לרי ש ג ו ה וחדים ש ם מי  הסכמי

 (נשמטו בטעות מן הרשימה שפורסמה בילקוט הפרסומים 4950, זזחשסיא, עמי 21 ד ן)

736/2000 .1 
17.9.2000 .2 

 3. המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
 ההסתדרות הכללית.

 4. מהקר ופיתוח.
 5. כל העובדים.

 6. שינוי סעיף 1 בפרוטוקול מיום 23.8.2000.
30.10.2000 7. 

 .8 5.11.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

 ו. 737/2000
2.11.2000 2. 

 3. המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
 ההסתדרות הכללית.

 4. מחקר ופיתוח.
 5. כל העובדים.

 6. שינוי סעיף 1 בפרוטוקול מיום 23.8.2000.
 .7 2000. ו 20.1

 .8 25.11.2000 לתקופה בלתי מסתימת,
738/2000 1. 

 .2 2000. ו ו.19
 3. המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה

 ההסתדרות הכללית.
 4. מהקר ופיתוח.
 5. כל העובדים.

 6. שינוי סעיף 1 בפרוטוקול מיום 23.8.2000.
20.11.2000 7. 

 .8 15.12.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

739/2000 1. 
6.9.2000 2. 

 3. הסוכנות היהודית לארץ ישראל
 ההסתדרות הציונית העולמית

 קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל
 ההסת׳ הכל׳ הסת• הפקידים.

 4. מינהל ציבורי של המדינה.
 5. העובדים הבכירים.

 6. תנאי עבודה.
1.11.2000 7. 

 .8 1.2000. ו לתקופה בלתי מסויימת.

 ימת.

732/2000 
19.10.2000 

 בנק לאומי לישראל בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 בנקאות
 עובדימ כמצויין בהסכם.

 תנאי העסקה (הסכם הארכה).
12.11.2000 

 19.10.2000 לתקופה בלתי מםוי

733/2000 
12.11.2000 

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ
 ההסת׳ הכלי הסת׳ הפקידים.

 בנקאות
 מנהלים ומורשי התימה.
 יישום מבנה שכר חדש.

13.11.2000 
 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

734/2000 
12.11.2000 

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע׳׳מ
 ההסוד הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 בנקאות
 מורשי חתימה.

 תנאי עבודה ושכר (חוקת עבודה)
13.11.2000 

12.11.2002 - 12.11.2000 

735/2000 
15.11.2000 

 בנק איגוד לישראל בע׳׳מ
 ההסוד הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 בנקאות
 עובדים כמפורט בהסכם,

 תנאי העסקה
29.11.2000 

 15.11.2000 לתקופה בלתי מסויימח.

 שלמה יעחקי
 הממונה הראשי על יחסי עבודה

 בכסלו התשס״א (7 בדצמבר 2000)
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 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957

 הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2000

7062/2000 .1 
26.11.2000 .2 

 3. מרכז השלטון המקומי
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. מינהל הרשויות המקומיות.
 5. כל העובדים.

 6. החלטת ועדת המעקב העליונה (מוזר 892/00).
13.12.2000 7. 

 .8 6.11.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

 ו. 7063/2000
27.11.2000 2. 

 3. התאחדות המלאכה והתעשיה במרחב היפה
 והצפון

 ההסת׳ הכל׳ המת׳ במרחב חיפה.
 4. שילוט והעתקות אור.

 5. כל העובדימ.
 6. תנאי עבודה ושכר.

5.12.2000 7. 
31.12.2002 - 1.9.2000 -8 

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
 1. מספר הרישום.

 2. תאריך המתימה.
 3. הצדדים.

 4. ענף.
 5. היקף.

 6. נושאים.
 7. תאריך הגשה.
 תקופת תוקפו.

7061/2000 
1.11.2000 

 מרכז השלטון המקוםי
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 מינהל הרשויות המקומיות.
 קציני ביקור סדיר.

 ימי חופשה פנימיים (חוזר 902/00).
13.12.2000 

 1.2000 1.1 לתקופה בלתי מסתימת.

 שלמה יצחקו
 הממונה הראשי על יחסי עבודה

 י״ט בטבת התשם״א (14 בינואר 2001)

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957

 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2000

743/2000 .1 
16.8.2000 .2 

 3. נאות אליה עבודות בניה בע״מ
 ההסת׳ הכלי מ.פ. נתיבות, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. בניה

 5. כל העובדים.
 6. פטור ממבות פיצויי פיטורים,

29.11.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת,

744/2000 1. 
6.11.2000 2. 

 3. עודירנ יהלומים
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ.
 לביטוח סוציאלי,
 4. תעשיית יהלומים,

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

29.11.2000 7. 
 .8 1.9.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 רמת-גן, מבטחים מוסד
 מבטחים קרנות כנסיה בע״

1525 

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
 1. מספר הרישום.

 2. תאריך החתימה.
-3. הצדדים.

 י4. ענף.
 5. היקף.

 6. נושאים.
 7. תאךיך הגשה.
 8. תקופת תוקפו.

742/2000 1. 
2.7.2000 2. 

 3. קייטרינג תפן 1991 בעי׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. לוד, מבטחים מוסד לביטוח

 סוציאלי, מבטמים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

 .7 2000. ו 29.1
 .8 1.7.2000 לתקופה בלתי מסתימת.
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 נתניה, מבטחים מוסד
 מבטחים קרנות פנסיה בע״

 3. ונזקו איירקרפט ישראל בע״מ
 ההסוד הכל׳ מ.פ. ראשל״צ, מבטחים מוסז

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.

29.11.2000 7. 
 .8 1.11.2000 לתקופה בלתי מסויימ־

751/2000 1. 
1-10.2000 2. 

 3. אלון אלומות
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ
 לביטוח סוציאלי.

 4. לא ידוע.
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
29.11.2000 7. 

 .8 1.6.2000 לתקופה בלתי מסויימת.
752/2000 1. 
26.7.2000 2. 

 3. שפר את א. לוי בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. באר-שבע, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.

29.11.2000 7. 
 .8 1.7.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

753/2000 1. 
1.11.2000 2. 

5 ישראל ^ . 0 •3 
 ההסת• הכל׳ מ.פ. באר-שבע, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטמים קרנות פנסיה בע׳׳מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

29.11.2000 7. 
 .8 1.6.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

754/2000 1. 
2.7.2000 2. 

 3. גאלטשףבע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. לוד, מבטמים מוסד לביטוח

 סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.
 4. תעשיית מוצרי מזון.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

29.11.2000 7. 
 .8 1.7.2000 לתקופת בלתי מםויימת.

755/2000 1. 
20.11.200 2. 

 3. ברק טכנולוגיה בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. דימונה, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.

745/2000 .1 
24.7.2000 .2 

 3. קרקנ אברהם ובנו
 ההסת׳ הכלי מ.פ. רמת-גן, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. תעשיית יהלומים.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

29.11.2000 7. 

 .8 1.6.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

746/2000 1 
7.8.2000 2. 

 3. רגב רפאל רגב יהלומים
 ההסת׳ הבל׳ מ.פ. רמת-גן, מבטמיס םוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. תעשיית יהלומים.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

29.11.2000 7. 
 .8 1,6.2000 לתקופה בלתי ממויימת.

747/2000 1. 
15.8.2000 2. 

 3. חוות פטריות ערד
 ההסוד הכל׳ מ.פ. ערד, מבטחים מומד לביטוח

 סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.

29.11.2000 7. 
 .8 1.7.2000 לתקופה בלתי מסויימת,

748/2000 1. 
2.7.2000 2. 

 3. טורקי השקעות בע״מ
 ההםת׳ חבלי מ.פ. לוד, מבטמים מומד לביטוח

 סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 פנסיה מקיפה.

29.11.2000 
 1.7.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

749/2000 1. 
2.7.2000 2. 

 3. נורפלק אינטרנשיונל בע״מ
 ההםת• הכל׳ מ.פ. לוד, מבטמים מוסד לביטומ

 סוציאלי, מבטמים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

29.11.2000 7. 
 .8 1.7.2000 לתקופה כלתי מסויימת.

750/2000 1. 
14.11.2000 2. 
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 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.
29.11,2000 7. 

 .8 1.1,2000 לתקופה בלתי מסויימת.

761/2000 1. 
24.8.2000 2. 

 3. חבצלת מוסדות תרבות וחינח־
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חדרה, מבטחים מוסד לביטוח

 םוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.
 4. שירותי מינור.
 5. כלהעובדימ.

 6. פטור ממבות פיצויי פיטורים.
29.11.2000 7. 

 .8 1.8.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 762/2000
1.11.2000 2. 

 3. משמרות שרותי סיעוד ותומת בע״מ
 ההסת׳ הכלי מ.פ. באר־שבע, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. שירותי רווחה וסיעוד.

 5. כל העובדים.
 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.

29.11.2000 7. 
 .8 1.8.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

763/2000 1. 
1.8.2000 2. 

 3. יהלומי יצחק שחימוב
 ההםת׳ הכל• ח.פ. נתניה, מבטחים מוסד לביטוח

 סוציאלי, מבטחים קתות פנסיה בע׳ימ.
 4. תעשיית יהלומים.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

29.11.2000 7. 

 .8 1.7.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

764/2000 1 
27.8.2000 2. 

 3. תי.בי.סי. יצרני יהלומים
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת-גן, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.
 4. תעשיית יהלומים

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

29.11 .2000 7. 
 .8 1.3.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

765/2000 1. 
20.8.2000 2. 

 3. פלסטופיל הזורע
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. יקנעם, מבטחים מוסד

 לביטוח מוציאלי, מבטמים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. תעשיית מוצרי פלסטיק.

 5. כל העובדים.
 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.

29.11.2000 7. 
 .8 1.8.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

 ית מוצרי מתכת.
-עובדים.

 י ר מחבות פיצויי פיטורים.
29.11.20 

 8. 1.9.201 לתקופה בלתי מסתימת.

756/2000 1. 
20.11.200 2. 

 3. כל קל בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אופקים. מבטחים מומד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. תעשיית מוצרי מתכת.

 5. כל העובדים.
 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.

29.11.2000 7. 
 .8 1,10.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

757/2000 .1 
26.7.200 .2( 

 3. ח.ל. קירור ותפעול בע׳׳מ
 ההסת׳ הכלי ח.פ. חיפה, מבטתים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. תעשיית מוצרי מתכת.

 5. כל העובדים.
 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.

29.11.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

758/2000 1. 
29.10.2000 2. 

 3. איגוד ערים אזורי מדרה
 ההסת׳ הכל• מ.פ. נתניה, מבטמים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. מינהל הרשויות המקומיות.

 5. כל העובדים.
 6. פטור ממבות פיצויי פיטורים.

29.11.2000 7. 
 .8 1.10.2000 לתקופה בלתי מסוייםה.

759/2000 .1 
15,8.2000 

 מועצה מקומית תל שבע
 ההסת׳ הכל• מ.פ. אופקים, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בעי׳מ.
 4. מינהל הרשויות המקומיות.

 5. כל העובדים.
 פנסיה מקיפה.

29.11.2000 
 1.1.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

760/2000 1. 
28.6.2000 2. 

 3. יעקובינסקי לרר(הנדסה; בע־נז
 ההםת, הכל׳ מ.פ. חיפה, מבטמים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. תעשיית מוצרי מתכת.

 5. כל העובדים.
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 פיט פור יו בע״מ
 חהסת׳ הכלי מ.פ. רמה גן, מבטודס מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחיכ קרנות פערה בע״מ.
 תעשיית מוצרי מתכת.

 בל העובדים.
 אימוץ ההסכם 196/96

3.12.2000 
 1.11.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

772/2000 
24.7.2000 

A C S ELECTRONICS LTD 
 ההסת׳ הכל• מ.פ. מגדל העמק, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 תעשיית מוצרים אלקטרוניים

 כל העובדים
 פטור מחבות פיצויי פיטורים.

3.12.2000 
 1.5.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

773/2000 
1 ,8.2000 

 ש. לרנר יצור מוצרי אריזה בעי׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטתים קרנות פנסיה בע״מ.
 תעשיית נייר ומוצריו.

 כל העובדים־.
 פטור מתכות פיצויי פיטורים

3.12.2000 
 1.8.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

774/2000 
7.9.2C00 

 יהלומי שרד בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. נתניה, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 תעשיית יהלומים.

 כל העובדים.
 פנסיה מקיפה.

3.12.2000 

 1.6.2000 לתקיפה בלתי חסויימת.

775/2000 
19,8.200 

 זגגות עמר
 ההסת׳ הכלי מ.פ נתיבות, מבטחים מוסד

 לביטוח שציארי, מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.
 מסחר

 כל העובדים.
 פטור מחבות פיצויי פיטורים

3.12 2000 

 1.7.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

776/2000 
12.9.2000 

766/2000 .1 
6.9.2000 2 

 3. אלפא מבי לקוסמטיקה בע״מ
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. כרמיאל, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קינות פנסיה בע״מ.
 4. תעשיית מוצרים כימיים.

 5. כל העובדים.
 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.

3.12.2000 .? 

 8 2000.ו.י לתקופה בלתי מסתימת

 ו 757/2000
21.9.2000 .2 

 5. ארז מוצרים טרמופלסטיים
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ מרחב הנגב, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ
 4 תעשייה מוצרי פלסטיק.

 5. כל העיבדימ.
 6 פנסיה מקיפה.

3 :2.2000 7 

 8 9.2000 י לתקופה בלתי מסתימת

768/2000 1 
 ? 2000. י •י ל2

 3 כפרית ב׳־קת
 ההסה׳ קבל׳ מ,פ. באי-שבע, מיטדזים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות !נסיה בע״מ.
 4 תעשייה מיצרי מזין

 5 כל העובדים
 6 פטור מרבית פיצוי־ פיטורים

 .7 2.2000׳.3

 3 1.2000 • לתקופה בלתי מסתימת.

769/2000 .1 
26.9 2000 

 3 משאבות שפק בע״מ
 התסת׳ הכלי מ.פ. רחובות, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרמת פנסיה בע׳ימ
 4. תעשיית מוצרי מתכת.

 5. כל תעובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

3 12.2000 
 .8 1,6.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

770/2000 1. 
25.10.2000 2. 

 3. פלדה בנגב א.א. בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. דימונה, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. תעשיית מוצרי מתכת

 5 כל העובדים.
 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.

3.12.2000 7 
 8 1.6.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

771/2000 1 
 2 2000, ו 13.1
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781/2000 -1 
17.9.2000 .2 

 3. העמותה לפתומ שירותים למען גיל הזהב
 ההםת׳ הכלי מ.פ. באר-שבע, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטמים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. שירותי רווחה וסעד.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה,

3.12.2000 7. 
 .8 1.8.1999 לתקופה בלתי מסתימת.

782/2000 1. 
25.9 2000 2. 

 3. עמותת קרן מחקרים רפואיים
 ההסת׳ הכלי ח.פ. חולון. מבטחים מוסד לביטוח

 סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. מחקר ופיתוח.
 5. כל העובדים.

 6. פטור ממבות פיצויי פיטורים.
3.12.2000 7. 

 .8 1.9.1999 לתקופת בלתי מםויימת.
783/2000 1. 

15.10.2000 2. 
 3. קורנית משאבי אנוש ופרוייקטים בע״מ

 ההסת׳ הכלי מ.פ. נהרית, מבטמיס מוסד לביטוח
 סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בעי׳מ.

 4. מהקר ופיתוח
 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה

3.11.2000 7. 
 .8 1.4.1999 לתקופה בלתי מסתימת.

784/2000 1. 
27.11.2000 2. 

 3. מדרשת ביחד ירומם
 הקסת׳ הכלי מ.פ. ירוחם, מבטחיכ מוסד לביטוח

 סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע׳״מ.
 4. שירותי מינור.
 5. כל העובדים.

 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.
3.12.2000 7. 

 .8 1.10.2000 להקופה בלתי מסתימת.

785/2000 .', 
13.11.2000 2. 

 3. בניב י.ע.ף(1986) הנדסה אזרחיה בעי׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמת־גן, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. שירותים עסקיים.

 5. כל העובדים.
 6. אימוץ הסכם 196/93.

3.12.2000 7. 
 .8 13.11.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

786/2000 1. 
27.11.2000 2. 

 3. פונדק 101 באר-ממחה
 החסוד הכל׳ מ.פ. אופקים, מבט־יים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. שירותי אוכל.
 5. כל העובדים.

 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.
3.12.2000 7. 

 .8 1.2000. ו לתקופה בלתי מסתימת.

777/200 1. 
2.7.2000 2. 

 3. קייטרינג בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. לוד, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה
 בע״ מ.

 4. שירותי אוכל.
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
29.11.2000 7. 

 .8 1.7.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

778/2000 1. 
1.7.2000 2. 

 3. מתנ״ס מודיעי!
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ.לוד-רמלה, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטמים קרנות פנסיה
 בע״מ.

 4. מינהל הרשויות המקומיות.
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
3.12.2000 7. 

 3. 1.7.2000 לתקופה בלתי מםויימת

779/2000 1. 
2.7.2000 2. 

 3. מועצה אזורית מר
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רמלה, מבטמים מוסד
 לביטומ סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה

 ב ע״ מ.
 4. מינהל הרשויות המקומיות.

 5. כל העובדים.
 6. פטור ממבות פיצויי פיטורים

3.12.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

780/2000 .1 
5.8.2000 2 

 3. מתרס אזורי שמואל הנביא
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה
 בע״מ.

 4. מינהל הרשויות המקומיות..
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
3.12.2000 7. 

 .8 1.10.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

 ילקוט הפרסומים 58;-4, ט״ו בשבע התשס״א, 8.2.2001 1529



 4. לא ידוע.
 5. כל העובדים.

 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.
3.12.2000 7. 

 .8 1.6.2000 לתקופה בלתי מסויימת.
792/2000 1. 
21.9.2000 2. 

 3. חרש אשדוד 2000 בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אשדוד, מבטמים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

3.12.2000 7. 
 .8 1.8.2000 לתקופת בלתי מסויימת.

793/2000 1. 
31.5.2000 2. 

 3. לינק אל. סי. קום סופטוור בע״מ
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. רמת גן, מבטחים מוסד לביטוח

 סוציאלי, מבטמים קרנות פנסיה בע״מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

3.12.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

794/2000 1. 
19.9.2000 2. 

 3. תמנת התוף סונול סנדלר השקעות בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. הרצלית, מבטחים מוסד לביטומ

 סוציאלי, מבטתים קרנות פנסיה בע׳׳מ.
 4. תמנותדלק.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

3.12.2000 7. 
 .8 1.2.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

795/2000 1. 
14.12.2000 2. 

 3. ישובי הבל מעון
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרמב הנגב.

 4. גידולים צמחיים.
 5. כל העובדים המועסקים ע״פ טבלת התקן.

 6. תנאי עבודה ושכר.
19.12.2000 7. 

31.3.2002 - 1.4.2000 •8 

796/2000 1. 
5.10.2000 2. 

 3. תנופורט תדרים בע״מ
 התםת׳ הכל׳ איגוד תפועלים החקלאיים.

 4. גידולים צמחיים.
 5. עובדים כמפורט בהסכם.
 6. תנאי העסקה ופיטורים.

1 5.11.2000 7. 
 .8 5.10.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

 3. ביחד מדרשה ואכסניית נוער בע״מ
 ההמת׳ הכל׳ מ.פ. מהחב הנגב, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קהנות פנסיה בע׳׳מ.
 4. שירותי חינוך.
 5. כל העובדים.

 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.
3.12.2000 7. 

 .8 1.10.2000 לתקופת בלתי מסויימת.

787/2000 1. 
27.11.2000 2. 

 3. ישיבת הסדר ירומם
 התםת׳ הכל׳ מ.פ. מרחב תנגב, מבטחים מוסד

 לביטומ סוציאלי, םבטחים קהנות פנסיה בע״מ.
 4. שירותי חינור.
 5. כל תעובדים.

 6. פטור מחבות פיצויי פיטורים.
3.12.2000 7. 

 .8 1.10.2000 לתקופת בלתי מםויימת.

788/2000 1. 
1.5.2000 2. 

 3. פתרונות תיי טק בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ראשל״צ, מבטמים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטמים קהנות פנסיה בע״מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

3.12.2000 7. 
 .8 1.10.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

789/2000 1. 
2.7.2000 2. 

 3. נורקייט בע׳׳מ
 התסת׳ הכל׳ מ.פ. לוד, מבטתים מוסד לביטומ

 סוציאלי, מבטחים קתות פנסיה בע״מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

3.12.2000 7. 
 .8 1.7.1999 לתקופה בלתי מסויימת.

790/2000 1. 
6.4.2000 2. 

 3. ישראל איזנמן
 התסת׳ הכל׳ מ.פ. תל-אביב, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קהנות פנסיה בע״מ.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

3.12.2000 7. 
 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

791/2000 1. 
1 .8.2000 2. 

 3. ש.ש. חופן השקעות בעי׳מ
 ההסת׳ הבל׳ מ.פ. תל-אביב, מבטחים מוסד

 לביטוח סוציאלי, מבטחים קהנות פנסיה בע״מ.
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 6. תנאי עבודה ושכר.
13.12.2000 7. 

31.3.2003 - 1.4.2000 •8 
803/2000 1. 
6.12.2000 2. 

 3. הבינטקס תעשיות בע״מ
 ההסת׳ הכלי מ.פ. בית-שאן.

 4. תעשיית טקסטיל.
 5. כל תעובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
12.12.2000 7. 

1.12.2002 - 1.11.2000 •8 
804/2000 1. 
1.12.2000 2. 

 3. עלה זית חברה ליצור הלבשה תחתונה
 ההסת׳ הכלי הסת׳ במרחב מהכז הגליל,

 4. תעשיית מוצרי הלבשה.
 5. כל תעובדיס.

 6. דמי טיפול מקצועי ארגוני.
11.12.2000 7. 

 .8 1.12.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 805/2000
21.12.2000 2. 

 3. רבלון(ישראל) בע״מ
 ההםת׳ הכל׳ הסת׳ במרחב אשדוד.

 4. תעשיית מוצרים כימיים.
 5. עובדי רבלון באשדוד.

 6. פיטורים
25.12.2000 7. 

 .8 21.12.2000 לתקופה בלתי מסתימת.
806/2000 1. 
1.11.2000 2. 

 3. טבע תעשיות פרמצבטיות בע״מ אתר ירושלים
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים.

 4. תעשיית םוצהים כימיים.

 5. עובדים כמפורט בתסכמ.
 6. תוספת ייחודית וביטול זיקה לדירוגים בשרות

 המדינה.
27.12.2000 7. 

 .8 1.11.2000 לתקופה בלתי מםויימת.
807/2000 1. 
5.12.2000 2. 

 3. סאלת דבאח ובניו בע׳׳נז
 ההסת׳ הכלי מ.פ. מרחב מרכז הגליל.

 4. תעשיית מוצהי מתכת.
 5. כל העובדים.

 6. דמי מבר ודמי טיפול מקצועי וארגוני.
11.12.2000 7. 

 .8 5.12.2000 לתקופה בלתי מסתימת,

 ו. 808/2000
12.12.2000 .2 

797/2000 .1 
24.10.2000 .2 

 3. תוצרת מזון ישראלית בע״מ
 ההסת׳ הכלי הסת׳ במרחב היפה.

 4. תעשיית מוצרי מזון.
 5. הנציגות והסדרניות.

 6. שכר
16.12.2000 7. 

31.3.2002 - 1.4.2000 •8 

798/2000 1. 
17.12.2000 2. 

 3. תוצרת מזון ישראלית בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרמב חיפה.

 4. תעשיית מוצרי כחדו.
 5. הפועלים באתר מיפת.

 6. תנאי עבודה ושכר.
28.12.2000 7. 

31.3.2002 - 1.4.2000 •8 

799/2000 1. 
18.12.2000 2. 

 3. טרה אגודה יצרנית חקלאית שיתופית
 ההסת׳ הכלי מ.פ. תל-אביב.

 4. תעשיית מוצרי מזון.
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
19.12.2000 7. 

 .8 18.12.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

800/2000 1. 
7.11 .2000 2. 

 3. אוסםיוקנעם
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. יוקנעם.

 4. תעשיית מוצרי מזון.
 5. העובדים תיומיים.
 6. תנאי עבודה ושכר.

7.11.2000 7. 
31.3.2002 - 1.4.2000 •8 

801/2000 1. 
30.11.2000 2. 

 3. אוסם יוקנעם
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. יוקנעם.

 4. תעשיית מוצרי מזון.
 5. העובדים המודשיס.
 6. תנאי עבודה ושכר.

12.12.2000 7. 
31.3.2002 - 1.4.2000 •8 

802/2000 1. 
16.11.2000 2. 

 3- עלית תעשיות בע״מ חטיבת קפה - בית שמש
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. בית שמש.

 4. תעשיית מוצרי מזון.
 5. כל העובדים.
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814/2000 .1 
1.11.2000 .2 

 3. אל על נתיבי אויר לישראל בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ האגף לאיגוד מקצועי,

 4. הובלה אויריח.
 5. עובד במחלקת כיבוי אש.

 6. תקופת תעםקה.
13.12.2000 7. 

 .8 1.11.2000 לתקופת בלתי מסתימת.

815/2000 1. 
14.11.2000 2. 

 3. מבהה ישראלית לשילוח בינלאומי בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסה׳ הפקידים.

 4. שרותים לתחבורה.
 5. עובדים כמצויין בהסכם,

 6. שכר
19.11.2000 7. 

 .8 1.1.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

815/2000 1. 
30.3.2000 2. 

 3. בנק איגוד לישראל בע״מ
 הסת, הפקידים.

 4. בנקאות
 .5 5 עובדים זמניים כמפורט בהסכם.

 6. תנאי העסקה.
6.4.2000 7. 

 .8 30.3.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

 ו. 817/2000
21.11.2000 2. 

 3. בנק איגוד לישראל בע״מ
 תסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. המבקר הפנימי של הבנק.

 6. תנאי העסקה.
7.12.2000 7. 

 .8 21.11.2000 לתקופת בלתי מסתימת.
818/2000 1. 

26.11.2000 2. 
 3. בנק מרכנתיל דיסקונט בע״מ
 הסת׳ הבל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובדים מדרגת 9 ומעלה.

 6. קרן השתלמות,
7,12.2000 7. 

 .8 26.11.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

 ו. 819/2000
26.11.2000 2. 

 3. בנק מרכנתיל דיסקונט בע״מ
 הסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. מוח״ים ומנהלים.

 6. דרוג

 3. דן אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ האגף לאיגוד מקצועי.

 4. הובלה יבשתית.
 5. הפקידים באגודה.

 6. תנאי עבודה ושכר.
14 12.2000 7. 

31.12,2003 - 1 2.12.2000 •8 

809/2000 1. 
27.12.2000 2. 

 3. אפרים בורשטיין ושות׳ בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ האגף לאיגוד מקצועי.

 4. הובלה יבשתית.
 5. כל העובדים.

 6. שכר(נספח להסכם מ־ 9.10.98).
28.12.2000 7. 

 .8 27.12.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

810/2000 1. 
5.10.2000 2. 

 3. רשות הנמלים והרכבות
 ההםת׳ הכלי מ.פ. אשדוד.

 4. הובלה ימית.
 5• מחלקת ציוד ובינוי - נמל אשדוד,

 6. קליטת עובדים.
16.11,2000 7. 

 .8 5.10.2000 לתקופת בלתי מםויימת.
811/2000 1. 

10 10.2000 2. 
 3. רשות הנמלים והרכבות

 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אשדוד.
 4. הובלה ימית.

 5• מחלקת ציוד ובינוי - נמל אשדוד.
 6. קליטת עובדים,

16.11.2000 7. 
 .8 10.10.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

812/2000 1. 
28.11.2000 2. 

 3. רשות הנמלים והרכבות
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אשדוד.

 4. הובלה ימית.
 5 עובד כמפורט בהסכם.

 6. תנאי העסקה.
6.12.2000 7. 

 .8 28.11,2000 לתקופה בלתי מסויימת.
813/2000 1. 

17.12.2000 2. 
 3. מברת לים בע׳׳מ

 ההסת• הכלי התםת׳ במרחב חיפה.
 4. הובלה ימית.

 5. מעובדים כמצויין בהסכם.
 6. תנאי עיבודה ושכר.

13.12.2000 7. 
 .8 12.2000.;1 לתקופת בלתי מסויימת.
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 4. ביטוח וקופות גמל.
 5. עובדי הקת.

 6. תנאי הפיטורים.
13.12.2000 7. 

 8־ 31.12.1999- 31.12.2002

826/2000 1. 
12.12.2000 2. 

 3. המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
 ההסת׳ הכללית.

 4. מחקר ופיתוח.
 5. כל העובדים.

 6. שינוי סעיף 1 בפרוטוקול מ- 23.8.2000.
18.12.2000 7. 

 .8 1.1.2001 לתקופה בלתי מסויימת.

827/2000 1. 
7.12.2000 2. 

 3. תמנון שרותי במ אדם
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרחב תיפה.

 4. גיוס עובדים.

 5. כל העובדים.
 6. תנאי עבודה ושכר.

7.12.2000 7. 
30.11.2002 - 1 .12.2000 •8 

828/2000 .1 
4.12.2000 2 

 3׳ הממשלה - משרד הבריאות
 קופת מולים כללית

 ההסת׳ תכל, תסת׳ האקדמאים במת׳׳ר.
 4. מינהל ציבורי של המדינה.

 5. הפסיכולוגים בשדות ציבורי.
 6. שכר (בר״מ 7/97).

21.12.2000 7. 
 .8 4.12.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

829/2000 1. 
8.11.2000 2. 
 3. הממשלה

 ההסת׳ הכל• איגוד סגל המחקר.
 4. מינהל ציבורי של המדינה.

 5. עובדים בדרוג המחקר במינה ל המחקר החקלאי
 ובמכון הוטרינרי.

 6. החתמת כרטיס נוכחות (בר״מ 1/98).
21.12.2000 7. 

 .8 8.11.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

830/2000 1. 
25.12.2000 2. 

 3. החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע״מ
 תתסת׳ הכל׳ מ.פ. עפולה והעמק.

 4. מינהל הרשויות המקומיות.
 5. כל העובדים.

 6. דמי חבר ודמי טיפול מקצועי אהגוני.
28.12.2000 7. 

 .8 1.1.2001 לתקופה בלתי מסויימת.

7.12.2000 7. 
 .8 26.11.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

820/2000 1. 
24.12.2000 2. 

 3. קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות
 בע״מ ההםת׳ הכל׳ הסת׳ תפקידים.

 4 ביטוח וקופות גמל.
 5. נושאי המשרות במפורט בהםכם.

 6. מסלולי פרישה ותנאי פרישה.
26.12.2000 7. 

 .8 24.12.2000 לתקופה בלתי מסויימת.

821/2000 1. 
24.12.2000 2. 

 3. קרן הגמלאות המהכזית של עובדי ההסתדרות
 בע״מ התםת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. ביטוח וקופות גמל.
 5. עובדי הקרן.

 6. תנאי עבודה ושכר.
27.12.2000 7. 

 .8 1.11.2000 לתקופת בלתי מסויימת.

822/2000 1. 
4.12.2000 2. 

 3. בנק לאומי למשכנתאות בע״מ
 התסת׳ תכל׳ תסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובדים זמניים כמפורט בהסכם.

 6. תנאי העסקה.
17.12.2000 7. 

 .8 4.12.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

823/2000 1. 
18.12.2000 2. 

 3. בנק לאומי למשכנתאות בע״מ
 התסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. העובדים כמפורטבהסכם.

 6. תנאי העסקה.
24.12.2000 7. 

 .8 18.12.2000 לתקופה בלתי מםויימת.

824/2000 1. 
17.12.2000 2. 

 3. בנק איגוד לישראל בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ תפקידים.

 4. בנקאות
 5. העובדים זמניים כמפורט בהסכם.

 6. המשר העסקה.
31.12.2000 7. 

 .8 17.12.2000 לתקופה בלתי מסתימת.

825/2000 1. 
20.11.2000 2. 

 3. קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.
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832/2000 
30.10.2000 2 

 עמית שרותי סיעוד רווחה ורפואה בע׳׳מ
 ההסת׳ הנל׳ הסת׳ במרמב חולון.

 שרותי רוותה וסיעוד
 כל העובדים.

 תנאי עבודה ושכר.
18.12.2000 

30.10.2002 - 30.10.2000 

6 
7 
8 

4 

 3. עמית שרותי סיעוד רוומה ורפואה בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרחב יחולו!.

 4. שרותי רווחה וסיעוד.
 5. כל העובד־ם.

 6. דמי חבר ודמי טיפול מקצועי אדגונ־.
18.12.2000 7. 

 .8 26.10.2000 לתקופה בלתי מםויימח

 י״ט בטבת התשם״א (14 בינואר 2001) שלמה יעחקי
 הממונה הראשי על יחסי עבודה

ם עד 2.2000 ו.31 שו י ו לר ש ג ו ה ים ש בועי ם קי ל הסכמי טו דעה על בי  הו

 כתב ביטול מתאריו 26.11.2000 של הסכם קיבוצי מיוחד (811/79) שבין קיבוץ כפר
 רופין לבין הסתדרות תכללית של העובדים בא״י, מועצת פועלי בית שאו לבין

 מבטחים - מוסד לבטחוו סוציאלי של העובדים בע״מ מתאריר 25.7.1979.

 כתב ביטול מתאריך 11.12.2000 של הסכם קיבוצי מיוחד (506/81) שבין כרמוכרום
 בע״מ לביו ההסתדרות הכללית של העובדים בא׳יי, מועצת פועלי כרמיאל לבין

 מבטמים מוסד לבטחון סוציאלי של העובדים בע׳׳מ מתאריך 20.5.1981.

 כתב ביטול מתאריר 19.12.2000 של הסכמים קיבוציים מיומדים שבין מכרות
 נחושת תמנע בע״מ ואדום מחצבים ופיתוח בע״מ לבין ההסתדרות הכללית של
 .העובדים באי׳י, מועצת פועלי אילת, חתאהיך 16.3.1983 !־982/83), מתאריר
 5.4.1984 (390/84), מתאריך 25.10.1984 (823/94) וכל תסכם קיבוצי אחר בין

 כתב ביטול מתאריך 27.12.2000 של הסכם קיבוצי מיומד (346/99) שבין עירית
 קרית אום לבי! הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מועצת פועלי אור עקיבא,

 מתאריר 15.3.1999.

.2 

.3 

 הצדדים, כפי ועמצויין בכתב הביטול.

 שלמה יצחקי
 הממונה הראשי על יחסי עבורה

 י״ט בטבת התשס״א (14 בינואר 2001)
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דעה לפי םעיףי 19  הו
 לפקודת הקרקעות (רבישה לצרבי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, ההשב״ה-965!
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת ״תכנית
 בנין ערים מס׳ גז/במ/7/8/ב/1״ (להלן - התכנית), שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4590, התשנ״ח,
 עמ׳ 03ל, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לערכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי
 המקרקעין המתוארים בתוספת, אשר ביחס אליהם פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה, בילקוט הפרסומים 4939,
 התשס״א, עמי 591, יהיה לקניינה הגמור והמוחלט של

 עיריית לוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 גוש 3970, ח״ח 44, 97 (מקודם ח״ח 36); מגרשים 215-
 217, שטח לבניני ציבור, שב׳ גני אביב, לוד, כמסומן

 בתבנית.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית לוד,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 ח• בשבט התשם״א (1 בפברואר 2001)

מ C4־5 אריה ביבי ח  י
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לוד
 י ס״ת התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

ף 19 דעה לטי סעי  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מפורטת ״תבנית
 בנין ערים מס• לד/במ/1/730/ג״ (להלן - התכנית), שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4402, התשנ״ו,
 עמי 2821, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת תקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה), כי
 המקרקעין המתוארים בתוספת, אשר ביחס אליהם פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 4939,
 התשס״א, עמ׳ 590, יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית

 לוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוסנ£ת
 גוש 3970, ח״ח 66, 67, 89 (מקודם ח״ח 64), 93 (מקודם
 ח״ח 63), 102 (מקודם ח״ח 70); מגרשים 710, 711, שטח

 לבניני ציבור, שכ• גני אביב, לוד, במסומן בתבנית.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית לוד,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 ח׳ בשבט התשס״א"(1 בפברואר 2001)

< אריה ביבי 3 * מ 4 ח < 
 יושב ראש הועדה המקומית

 • לתכנון ולבניה לוד
 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 עייר 1943, תוס׳ 1, עמ• 32.

ת הפה והטלפיים ל ח מ ע ב ו ג ר נ ו ז ה על א ז ר  אב

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח תדש],
 התש מ״ה-85 19

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
 חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985, אני מכריז על השטת
 שמצפון לכביש 85 (מצומת כביש 854 ועד כביש מסי 4
 ומשם בקו ישר מערבה לים התיכון), מזרחית לים התיכון
 (מקו כביש 85 ועד מעבר הגבול בראש הנקרה), מדרום
 לגבול הביךלאומי עם לבנון (מהים התיכון וער לצומת
 ביתית), מערבית לכביש 8944 (מצומת בירנית ועד צומת
 אלקוש), מצפון לכביש 89 (מצומת אלקוש ועד צומת תפן),
 וממערב לכביש 854 (מצומת תפן ועד כביש 85), באזור נגוע

 במתלת הפה והטלפיים.

 כ״ז בטבת התשסי׳א (22 בינואר ו200)
 (חמ 3-126)

 ע׳ ניר
 מנהל השירותים הוטרינריים

 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 84.

ף 19 דעה לפי סעי  הו

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, תתשכ״ת-1965י, ובתתאם לתכנית מפורטת ״תבנית
 בנין ערים מסי גז/במ/7/8/ב״ (להלן - התבנית), שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4402, התשנ״ו,
 עמי 2821, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), בי
 המקרקעין המתוארים בתוספת, אשר ביתס אליהם פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה, בילקוט הפרסומים 4939,
 חתשס״א, עמי 591, יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית

 לוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 3968, ח״ח 39, 41 (מקודם ח״ח 8, 13-10, 17, 18);
 גוש 3970, ח״ח 97 (מקודם ח״ח 33-29, 37); מגרשים 201,
, שטח לבניני ציבור, שכ׳ גני אביב, לוד, a 2 0 , , 204200, 214 

 במסומן בתכנית.

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

 ת׳ בשבט התשם״א (1 בפברואר 2001)
 (חמ 3-4)

 אדיה ביבי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לוד
 י ס״ת התשכ״ה, עמ׳ 307.

 1 ע״ר 1943, תום׳ ל, עמי 32.
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 בשטח ושלבים לביצוע הבניה: טו) קביעת הוראות בגין
 בנינים, גדרות ומדרגות להריסה: טז) הרחבת תוואי של י*

 דרבים קיימות/מאושרות: יז) איחוד וחלוקה חדשה.
 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 6233״, שינוי לתבניות

 5/22/2, 1713 ו־3907.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שדי נוה
 יעקב 30, השטח שבין קואורדינטות אורך 172.700-
 172.800 לבין קואורדינטות רוחב 136.940-138.760; גוש

 30646, תלקה 6.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 3, 4 קומות ומאזור מגורים 4 לאזור מגורים
 מיוחד: ב) קביעת הוראה בדבר ביטול תוספת למרפסות
 שאושרו בחכנית מס׳ 3907 לבנין מגורים: ג) קביעת
 בינוי לתוספות בניה סטנדרטיות של מרפסות סגורות
 וחדרים לשם הרתבת יחידות דיור קיימות בהתאם
 לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטת: ד) קביעת קווי
 בנין מרביים לתוספות הבניה, כאמור: ה! קביעת שטחי

• (  הבניה המרביים בשטח החלקה ל־2,967.73 מ״ר: ו
 קביעה הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
 בשטת: ז) קביעת הוראות בדבר הריסת תוספת בניה

 קיימת שלא בהתאם לקווי הבנין.

 (3) ״תבנית מיתאר מקומית מסי 6468/א״, שינוי לתכנית
.3233 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 רמות, רח׳ זרחי ישראל, השטח שבין קואורדינטות אורך
 218.725-218.425 לבין קואורדינטות רוחב 635.675-
 635.800: גוש 30724 בשלמות: מגרש 1 בהתאם לתבנית

.3233 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח ספורט
 ונופש לאזור מסחרי מיותד: ) קביעת בינוי להקמת
 קיוסק בהתאם לנספת תבינוי: ג) קביעת קווי בנין
 תדשים לבניה המוצעת: ד) קביעת גובה המבנה המוצע
 לקומה אחת: ה) קביעת שטח הבניה במגרש• חדש מם׳ 7
ר; 0 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן  ל־20 מ״
 היתר בניה בשטח: ז) קביעת הוראות בגין חלוקה חדשה

 של השטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

• ן  בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע
 ידי תכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשא

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של התודעה
 . המאותרת בין תפרםומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המתוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציוץ
 המלכה 1, ירושלים 91010, טל׳ 02-6290222. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ד בטבת התשס״א (9 בינואר 2001)

 מתתיהו חותה
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965

רושלים ז י  מחו

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

ות מי ר מקו א ת י ות מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה תמתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 2993/א״, שינוי לתכניות
 2097 1־־2097/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 ניקפוריה, השטח הידוע כבנין מלון פאלאס וכבנין
 המכס. בין הרחובות אגרון, דוד המלך, דוד בן שמעון
 וםמטת המוגרבים - גוש 30036, חלקות 28, 47, 48, 78-

 80, 82, 85, 39, 94, 106, 112, 113, 115, ח״ח 107.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
 כמפורט להלן: שינוי ייעוד שטח מאזור מסחרי לאזור
 מלונאות או מלונאות ומגורים ומאזור מלונאות לדרך:
 ב) קביעת תוראות בדבר שימור, שיפוץ ושיקום בנין
 מלון פאלאם תמקורי, וקביעת הוראות בדבר הריסת כל
 התוספות שנבנו לבנין זה ושאינם מן הבניה המקורית;
 ג) ביטול הבינוי המאושר להרתבת בנין מלון פאלאם
 שעל פי תבנית 2993, וקביעת בינוי חדש להקמת אגף
 חדש בן 9 קומות מדרום וממערב לבנין המקורי באמור,
 לשם הרחבת בית המלון, בהתאם לנספחי בינרי: ד)
 קביעת הוראות בדבר הריסת בנין המכס והקמת בנין
 תרש במקומו, בן 9 קומות, בהתאם לנספתי בינוי; ה)
 קביעת השימושים המותרים בשטחים כאמור, כמפורט
 להלן: מגרש חדש מס׳ 1 (בנין פאלאס) - מלונאות
 ושטחי עזר נלווים לנ״ל בכל הקומות, וכן מסחר בקומת
 הקרקע: מגרש הדש מסי 4 (בנין המכס) - מלונאות או
 מגורים, ושטחי עזר נלווים לנ־׳ל בבל הקומות, וכן מסחר
 בקומת הקרקע ובקומת מרתף ראשונה: ו) קביעת מספר
 הקומות המרבי בבל אתד מהמגרשים באמור ל: 9
 קומות עיליות מעל 6 קומות תת קרקעיות - מגרש
 חדש מסי 1: 9 קומות עיליות מעל 6 קומות תת
 קרקעיות - מגרש חדש מסי 4: ז) שינוי קווי בנין
 וקביעת קווי בנין חדשים לתוספות תבניה, כאמור: ת)
 הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל: 30.007 מ׳יר
 בשטח מגרש חדש מסי 1, 13.946 מ״ר בשטח מגרש חדש
 מסי 4; ט) קביעת הוראות בדבר הקמת ארקדה בחזית
 הצפונית ובחזית המזרתית של בנין פאלאס ובחזית
 הצפונית של הבנין שיוקם במקום בנין המכס; י) קביעת
 שטחים עם זבות מעבר לציבור והוראות לביצועם
 ולתחזוקתם; יא) קביעת הוראות בינוי להקמת גשר עילי
 שיקשר בין בנין פאלאס לבנין החדש שבתחום מגרש
 מם׳ 4, במידה ובנין זה ישמש למלונאות: יב) קביעת
 הוראות בינוי להקמת חניון תת קרקעי משותף לבנין
 פאלאס ולבנין תחדש שבתהום מגרש מסי 4 והוראות
 לביצועו ולתחזוקתו: יג) קביעת הוראות בינוי ופיתוח
 בשטח התבנית: יד) קביעת תנאים למתן היתרי בניה
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 במזרח - שצ״פ (מגרש 30), בצפון ובמערב - רח׳
 אביגור.

 עיקרי הוראות תתבנית: מתן אפשרות בניה בשטח
 לבניני ציבור, על ידי: א) קביעת התכניות המותרות־, ב)

 קביעת זכויות ותוראות הבניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואת את עצמו נפגע על
 ידי תבנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9,
 תל־אביב-יפו 61290, טל׳ 03-5193216. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי תועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב,

 שד׳ בן גוריון 68, תל־אביב-יפו, טל׳ 03-5217162.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הל־אביב-יפו

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מס• תא/2790״, שינוי לתכניות תא/44 ותא/{!.

 השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: תל־אביב-ז-יפו -
 גוש 7083, תלקות 34, 35, 39־62, 120, 121, 126, 127, 130, 131,
 133, 142, 143, 147, 152-150, 158, 165-162, ת״ת 129, 136:
 גבולות התכנית: בצפון - דרך אילת, במזרח - רח׳ מרכולת,

 בדרום - רח• וולפסון, במערב - רח׳ אברבנאל.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון השטח הכלול
 בתבנית כאזורי מגורים ושימושים מסחריים נלווים אשר
 יהווה המשך והשלמה לשבי פלורנטין מדרום, ובינה לבין
 נוה צדק בצפון, כל זאת באמצעות עיצוב מחדש של
 רחובות, כיכרות ומוקדים חדשים בתחום התכנית, שינוי
 ייעוד מאזור מסחרי, אזור מסחרי מיוחד ואזור תעשיה
 וקביעת אזור מגורים תדש עם קומת קרקע מסחרית ו/או
 משרדים ושימושים ציבוריים: ב) איתור מגרשים: ג) קביעת
 שטחים ציבוריים פתוחים: ד) קביעת מבנים לתכנון וקביעת
 הוראות בניה לכל מתחם ומתחם, עקרונות בינוי, קביעת
 קווי בנין, שטתי בניה, מספר קומות מרבי ותנאים למתן
 היתר בניה: ה) קביעת דרכים הדשות על ידי הפקעה, דרבים
 לביטול והסדרי חניה: ו) קביעת מבנים לשימור והגדרת
 התנאים למתן היתר בניה והנחיות עיצוביות למבנים אלו:

 ז) התכנית כוללת הוראות תכנית מפורטת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.5,2000ו ובילקוט הפרסומים 4890, התש׳׳ס, עמי 3867.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתת תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב-
 יפו 61290, טלי 03-5193216, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל אביב, שד׳ בן גוריון 68, תל־אביב-יפו,
 טלי 03-5217162, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז תל־אביב  מחו

 מרתב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

רטות ת מפו ו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדת המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הל אביב ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה תל אביב מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ תא/2686״, שינוי לתכנית תא/
.618 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו -
 גוש 7110, חלקות 48, 155: גבולות התכנית: בצפון - רח׳
 ברוריה, במערב - גבול חלקה מם׳ 318, 219 ו־223 בגוש
 7110, במזרח - רח׳ זימן וגבול תלקה 280, 142 ו־141

 , בגוש 7110, בדרום - רח׳ עמק ברכה.

 עיקרי הוראות תתכנית: ־עידוד פינוי תמתחם משימושי
 התעשיה והמלאכה המטרדיים הקיימים בו (בתי
 מלאכה, נגדיות וביח״ר הבורג) ולתבננו למגורים לשטח
 פרטי פתוח ולשטח ציבורי פתוח באופן המשתלב באזור
 המגורים המקיף אותו, כל זאת על ידי: א) שינוי ייעוד
 קרקע מאזור מגורים ג׳ לאזור מגורים מיוחד: ב) שינוי
 ייעוד קרקע מאזור מגורים ג׳ לשטח פרטי פתוח ולשטח
 ציבורי פתות לתרתבת הגינה הציבורית - גן בוציקו: ג)
, הכוללים a ם י י ר ק י  קביעת !2200 בניה למגורים לשטתים ע
 ב־41ו ית״ד למימוש בשני מגרשים כשבמגרש 1 יהיה
1 קומות. במקרה 7 -  בנין שגובהו 25 קומות ובמגרש 2
 של פרויקט משותף גובהי הבנינים יהיו 30 ו-7ו קומות

 בהתאמה, ומספר יתירות הדיור יהית ב־155.

 (2) ״תבנית מפורטת מסי תא/2716/ד״, שינוי לתבניות תא/
 842 ותא/1170.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו -
 גוש 6610, ח״ח 4, 8, 12, 19: גוש 7224, ח״ח ו, 2: גבולות
 התכנית: בצפון - גבול תל-אביב-הרצלית, בדרום -
 צומת גלילות - קטע מדרום לרה׳ יוניצימן, במזרח -
 גבול תל־אביב-רמת השרון, במערב - מתחם הקאנטרי

 קלאב.

 \ עיקרי הוראות התכנית: שיפור מצב התנועה בצומת
 הקאנטרי קלאב, בכניסה לתל אביב ומתן אפשרות
 לזרימה שוטפת של תתנועה בכביש מסי 2 מצפון למזרח
 לכביש מס׳ 5 ולכביש מם׳ 20, זאת על ידי: א) שינוי
 ייעוד משטח פרטי פתוח ומשטח ציבורי פתוח לדרך: ב)
 שינוי שטח לתכנון הצטלבות לדרך: ג) התרת הקמת
 מבנה דרך עילי (ויאדוקט) וקביעת תוראות לגבי בניה

 ושימושים בתתומיו.

 (3) ״תבנית מפורטת מסי תא/2850׳׳, שינוי לתכנית תא/
 1700/א/2.

 תשטתים הכלולים בתבנית ומקומם: תל־אביב-יפו,
 אזורי חן, רח׳ אביגור שאול 8 - גוש •662, חלקה 29:
 מגרש 11 בהתאם לתבנית תא/1700/א/2־, גבולות
 התכנית: בדרום - בית הזית (מגרש 21, אביגור 6),

 ילקוט הפרסומים 4958, טי׳ו בשבט התשס״א, 8.2.2001 1537



 מרחב תכנון מקומי הרצליה

ר מקדמית א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1905, בדבר אישור ״תכניה מיתאר

 מקומית מסי הר/1485י; שינוי לתכנית הר/253/א.

 השטתים הכלולים בתכניה ומקומם: הרצליה, רת׳
 פינסקר - גוש 6531, תלקות 16, 17, 28, 30, 36, 38, 39, 51-49,
 60-55, 67, 78, 79, 97, 98, 113, 114, 122, 162, ח״ח 33-31,
 145, 163, 181; גוש 6532, חלקות 11, 29, 37-32, 55, 56, 59,
,175 ,172-165 ,147 ,135 ,134 ,132 ,119-115 ,113-110 ,105 
,245 ,242 ,227 ,218 ,212 ,208 ,207 ,196 ,192 ,191 ,187 ,178 
 249, 250, 311, ח״ח 60, 62, 177; גוש 6533, חלקות 2, 3, 7, 8,
,208 ,206 ,205 ,155 ,153 ,109 ,104-102 ,91 ,67 ,66 ,41 ,40 
 229-227, 250-247, 253, 254, ח״ח 36, 38, 87; גבולות
 התכנית: בצפון - רח׳ קלישר - רח, ראשונים, במזרח - רח׳
 הדר, בדרום - רח׳ סירקין - בר אילן, במערב - רת׳

I .פינסקר 
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הוראות ותנאים
 שיביאו לפיתוח מרכז העיר הרצליה ושיקום רח׳ סוקולוב
 תוך הדגשת מאפייניו המיוחדים של האזור, הסדרת
 תשימושים בו, קביעת תמריצים לתוספות בניה ושיפוץ
 מבנים קיימים, שיפור מערך התנועת לכלי רכב ולהולבי
 רגל, שימור ושיקום הצמחיה, הגדלת זכויות הבניה לי198%
 או 230% שטח עיקרי(בהתאם לפירוט אזורי הבניה השונים)
 והגדלת מספר קומות ל־4 קומות מעל קומה מסחרית, ועד 8
 קומות מעל קומה מסחרית במוקדים העירוניים: ב) קביעת
 תכניות והוראות בניה חדשות על ידי שינוי ייעודי קרקע
 במפורט לתלן: מאזור מסתר ומגורים, מאזור מגורים ג/ מאזור
 מגורים ג/2, מכביש קיים, לאזור מיותד למסתר ומגורים:
 מאזור מגורים ג׳, מאזור מגורים ג/2 ומאזור מגורים ב׳ לאזור
 מסחר ומגורים: מכביש קיים ושצ״פ למדרחוב: מכביש קיים
 לרחוב משולב: משצ״פ לרתוב: ג) קביעת חזיתות מסחריות,
 קולונדות, זכויות מעבר לציבור, ושטחים לבניח מעל דרך: ד)
 קביעת תוראות בדבר איחוד וחלוקה בהסכמה ושלא
 בהסכמת בעלים: ה) קביעת הנחיות להקמת תניונים
 וחניונים ציבוריים ומיקום כניסות ויציאות לרכב: ו) קביעת
 הנתיות אדריכליות לעיצוב המבנים וחזיתותיהם: ז) קביעת
 תנאים להיתרי בניה, הוראות בדבר רישום מקרקעין, שלבים

 ומועדי ביצוע. ^

 הודעה על הפקדה התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.1.1998 ובילקוט הפרסומים 4616, התשנ״ח, עמי 2237.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה תמתתית
 לתכנון ולבניה מתוז תל אביב, רת׳ אחד העם 9, תל־אביב-
 יפו 61290, טל׳ 03-5193216, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה, רח׳ סוקולוב 22, הרצליה, טל׳
 09-591545, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חולון
ית ת הפקדת תבנ ע ד ו ל ה ר ביטו ב ד דעה ב  הו

ת מי ר מקו א ת י  מ
 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית
 מס• ת/14/1, שהודעה בדבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
רטת ו ת מפ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוד לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם•
 תא/2743״, שינוי לתכניות תא/577/ג, תרשצ/ד 3/05/1,

 תרשצ/3/05/21 ותא/2544.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: תל־אביב-יפו, רח׳
 אפלטון 5, רח׳ קרוא ברוך 10 - גוש 6999, ה׳׳ת 64: גוש 7000,
 חלקה 97, ח׳׳ח 90-88, 95, 96, 98: גוש 7153, ח״ח 27, 28, 31,

.34 ,32 
 עיקרי הוראות התבנית: הגדלת מלאי הדיור המוגן
 ביפו ג׳ בב־00ו יחידות דיור ב־2 המבנים הקיימים ושיפור
 תנאי דיור במבנים הנ״ל וכל זאת על ידי: שינוי ייעוד מאזור
 מגורים 2 קומות למגרש מיוחד וקביעת הוראות בניה בו
 למבנה של עד 4 קומות ועד סך הכל 80 יח׳׳ד ברח׳ קרוא
 ולמבנה של עד 5 קומות ועד סך הכל 100 יח׳׳ד ברחי

 אפלטון.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 12.6.1998 ובילקוט הפרסומים 4656, התשנ״ח, עמי 4216.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה ג׳
 להתנגדויות, דחי אחד העם 9, הליאביב-יפו 61290, טלי
 03-5193216, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תל אביב, שדי בן גוריון 68, הל־אביב-יפו, טלי 03-5217162,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מסי בב/668״, שינוי לתבניות בב/105/ב ובב/63/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רת׳
 חיד׳׳א 24 - גוש 6192, חלקות 499-496, ח״ח 510.

 עיקרי הוראות התכנית: תבנית זו באה לשנות תכנית
 מיתאר מקומית בני ברק להקמת מבנה ציבורי מיותר
 לרווחה הקהילה וזאת על ידי: א) שינוי ייעוד חלקות 496,
 497, משטת לתעשיה לשטח לבנין ציבורי מיוחד, לשימוש
 בית אבות סיעודי, מרכז יום לקשיש ומשרדי ייעוץ רפואי
 לקהילה: ב) שינוי ייעוד ח׳׳ח 510 מדרך לבנין ציבורי מיוחד
 נעם" זכות מעבר לציבור בקומת הקרקע): ג) שינוי ייעוד ח״ח
 493, ח״ח 499 משצ׳׳פ לדרך חדשה לשם הרתבת דרך מסי 8
 מרוחב של 8 מ׳ ל־12 מ׳; ד) איחוד חלקוה 496 ו־ד49: ה)
 במגרש הציבורי המיוחד להתיר בניית מבנה בן'5 קומות
 מעל קומת מרתף בשטח עיקרי של 2,925 מ׳׳ר + 3 גזוזטראות
 בשטח של 148 מ״ר + שטחי שירות בשטת של 156-,2 מ״ר..

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.7.1999 ובילקוט הפרסומים 4799, התשנ״ט, עמי 5433.

 התכנית תאמורת נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז תל אביב, רח׳ אהד העם 9, תל־־אביב-
 יפו 61290, טל׳ 03-5193216, וכן במשרדי תועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בני ברק, רח׳ דוד המלך 11, בני ברק, טל׳
 03-5776579, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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,196 ,193 ,191 ,188-185 ,181-137 ,135-128 ,119-105 ,100 
 223-212, 234, 235; גוש 7173, חלקות 136-109, 139, 141-
,200 ,199 ,194 ,193 .191 ,187-184 ,178 ,177 ,175-165 ,157 
 228-206, 248-245, 256, 276, ח״ת 07ו: גוש 7174, חלקות 10,
, 60־62, ־7366, 87-76, 94-89, 100-97, 5 8 ־ 7 Z - 3 7 , 40, 41, 44 
-171 ,163 ,133 ,131 ,126 ,124-119 ,117-115 ,113 ,111-104 
 175, 200, 201; גוש 7175, תלקות 8־56, 70-58, 73, 92-80, 95,
 108-103, ח״ח 78; גוש 7176, חלקות 9, 10, 21-12, 27-23,

.135-117 ,107 ,105-102 ,88-73 ,71-65 ,44-35 ,33-29 
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת מספר יח״ד
 למגרשים באזורי המגורים בתחום המרחב המקומי תולון
 (צפיפות) פרט למגרשים שלגביהם נקבעה צפיפות דיור
 בתבניות בנין ערים מאושרות: ב) קביעת אזור מגורים תדש
 שייקרא גי מיוחד הכולל קביעת הוראות הבינוי בו וכן
 תודאות ביתס לצפיפות הדיור: רת׳ ארלוזורוב וביאליק בקטע
 שבין תומה ומגדל ועד רת• עליה שניה: שיכון ותיקים בין
 הרחובות: הופין -מצפון, אילת - ממערב, מדרום לארנסט -

 בדרום וממזרת לרת׳ אחווה - במזרח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רת׳ אחד העם 9,
 תל־אביב-יפו 61290, טלי 03-5193216, ובמשרדי הועדה
 תמקומית לתכנון ולבניה חולון, רח׳ ויצמן 58, חולון, טל•
 03-5027222, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חולון

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המתודית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבנית חולון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 ת/14/1,א״. שינוי לתכניות ח/1, ת/1/1, ת/ו/ב ות/ו/4.

 תשטתים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, בל מרתב
 התכנון המקומי חולון.

 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת תוראות בדבר
 צפיפות דיור באזורי מגורים שונים, במרחב התכנון המקדמי
 חולון, בהם לא נקבעת צפיפות דיור בתכניות בנין ערים
 מאושרות - בלא שינוי בשטחי הבניה המותרים: ב) קביעת
 הוראות בדבר צפיפות דיור ותוראות בינוי באדור מגורים ג-
 3 המסומן בתשריט - בלא שינוי בשטחי הבניה תמותריס.
 גבולות אזור וה הם: רח׳ ארלוזורוב בקטע שבין רח׳ חומה
 ומגדל ועד רח׳ העליה השניה: רח׳ ביאליק בקטע שבין
 חומה ומגדל ועד דחי הופין: שיכון ותיקים בין תרחובות:
 הופין - מצפון. אילת - ממערב, מדרום לרח׳ ארנםט הוגו -
 בדרום וממזרח לרח׳ אחווה - במזדת: הגושים והתלקות
 באזור זה הם: גוש 6043, תלקות 1012-1002, 1037-1014,
-1463 ,1447-1411 ,1391-1387 ,1237 ,1056-1052 ,1049-1046 
 7ד15, 1529-1523, 1568, 1564-1531, 1617-1581, 1633-1621,
,1701-1697 ,1695-1693 ,1665-1650 ,1647 ,1646 ,1638-1636 
 1724, 1711-1704, 1726, 1727, 1731-1729, 1733, 1734; גוש
 6740, חלקות 58, 59, 62, 63, 139-127, 166-151, 185-182,
-326 ,324-319 ,317-310 ,202-200 ,308-297 ,295-287 ,285 
,377 ,375 ,374 ,372-368 ,366-359 ,356-353 .350-347 ,345 

 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו, פורסמה בעיתונים
 ביום 13.11.1998 ובילקרט הפרסומים 4695. התשנ״ט, עמי 378,

 שינוי לתכנית ח/ו.

 השטחים תכלולים בתכנית ומקומם: תולון, בל מרתכ
 התכנון המקומי חולון - גוש 6017, חלקות 250-240, 304,
 ,309 314: גוש 6018, תלקרה 87-81, 98-95, 106, 08ו, 114,
 119: גוש 6019, חלקות 276-266; גוש 6020, תלקות 283-281,
,778-763 ,755-750 ,690-685 ,532-518 ,516 ,515 ,464-461 
 787, 800, 808, 810, 811, 818-816, 820; גוש ו602, חלקות 78-
,319 ,318 ,293-283 ,225 ,224 ,221 ,212 ,204-191 ,91-89 ,87 
,548 ,546 ,542-539 ,536 ,526 ,525 ,522 ,506 ,505 ,501-498 
-764 ,740-738 ,712 ,711 ,703 ,698 ,697 ,690 ,672-664 ,570 
,886 ,884-882 ,880 ,879 ,873 ,872 ,840-B37 ,815 ,772 ,767 
-1020 ,1017 ,1016 ,998 ,996-994 .937 ,930 ,929 ,926 ,925 
 1025; ג!ש 6043, חלקות 1012-1002, 1037-1014, 1049-1046,
-1302 ,1291 .1258-1253 ,1237 ,1223-1221 ,1069 ,1056-1052 
,1564-1532 ,1531 ,1529-1448 ,1447-1411 .1391-1387 ,1307 
,1695-1693 ,1665-1650 ,1647-1636 ,1633-1621 ,1617-1568 
,1736-1733 ,1731-1728 ,1727-1724 ,1711-1704 ,1701-1697 
-1780 ,1778-1770 ,1762 ,1757 ,1756 ,1754-1750 ,1748-1745 
 1784; גוש 6049, תלקות 16-1, 19, 26-21, 44-31, 64-51, 71-
 92, 218-213. 227-225, 274-237, 345-290. 379-349; גוש
 6740, חלקות 58, 59, 62, 63, 82, 83, 139-127, 166-151, 182-
,285 ,274-265 ,244-236 ,205 ,204 ,202-200 ,188 ,187 ,185 
,356-353 ,3SO-326 ,3Z4-319 ,317-310 ,308-297 ,295-287 
,396-389 ,387-380 ,378 ,377 ,375 ,374 ,372-368 ,366-359 
,436-429 ,427-421 ,419 ,418 ,416 ,415 ,413-411 ,409-398 
 445-440; גוש 6746, חלקות 159-157, 168, 205, 231-221,
-427 ,392-386 ,384 ,382-293 ,281 ,280 ,272-262 ,260-251 
 430, 433: גוש 6995, תלקות 37-24: גוש 7056, חלקות 35-28;
 גוש •707, חלקות 119-117, 124, 129-126, ו4ו-143, 145-
 ,215 8ו2, 239, 240, 243, 247; גוש 7126. תלקות 21-11, 23-
,167 ,166 ,162 ,129 ,104-100 ,98-88 ,86 ,80-75 ,56-43 ,26 
 194, 195, 200; גוש 7127, חלקות 11, 12, 30-28, 32. 40-34,
 42, 44, 46, 48, 66-50, 72-68, 83-74, 87-85, 146-129; גוש
 7161, חלקות 122, 23ד: גוש 7162, חלקות 127-76. 130, 131,
 219-142, י22, 241-223, 255-246, 258, 269-262, 284-282,
 296-286; גוש 7163, חלקות 8ד-30, 46-32, 00-58, 62, 63,
 65־67, 95, 110-98, 112, 113, 129-115, 143-141, 145, 146,
,228-198 ,188 ,187 ,182 ,179 ,174 ,173 ,165-163 ,156-153 
,306 ,304 ,302 ,301 ,294 ,291 ,289-287 ,281-269 ,266-230 
 ,310 315-312, 318, 319, 325-323, 331; גוש 7164, חלקות 229,
 230; גוש 7166, חלקות 6-1, 14-8. 46-41, 60-58, 67-62,
,214 ,206-198 ,184-174 ,171-130 ,127 ,123 ,100 ,99 ,96-74 
 ,216 249-247, 265-262; גוש 7167, חלקות 21-8. 52-23, 64-
 110, 124-115, 205-201, 227-225, 229, 230, 236-232; גוש
 7168, חלקות 11-2, 27-13, 51-30, 59-55, 76, 138-92, 151-
 156, 169-161, 172, 174, 179, 189-182, 191, 193, 195; גוש
 7169, חלקות 9-1, 19-14, 64-26, 76-73, 105-89, 110-108,
,211 ,197 ,196 ,194 ,182-180 ,172 ,166 ,152-150 ,135-126 
 216; גוש 7170, חלקות 10-1, 12, 46-14, 94-49, 98-96, 100-
,218 ,210-204 ,197-181 ,178-175 ,164-148 ,139 ,138 ,135 
 231, 232, 234, 235, 238, 240; גוש 7171, חלקות 26-24, 35-
,158 ,156-152 ,143-132 ,128 ,127 ,124-61 ,59 ,55 ,54 ,42 
 159, 187-161, 200, 201, 203; גוש 7172, הלקוח 83-2, 85-

 ילקוט הפרסומים 4958, ט״ו בשבט התשס״א, 8.2.2001 1539



 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות להרחבת 18
 יתירות דיור קיימות לשיפור דיור, באופן הבא: 6
 יחידות דיור בקומת הקרקע מ־61.82 מ׳יר ל־90.60 מ״ר
 שטח עיקרי + ממ״ד, ושאר יחידות הדיור 12 במספר
 מ־61.82 מ״ר ל־80.ו9 מ״ר שטח עיקרי + ממ״ד. שטחי

 שירות לא יעלו על 17.5 מ״ר (לא בולל ממ״ד).

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.9.2000 ובילקוט הפרסומים 4915, ההש׳׳ם, עמ׳ 4602.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המתוזיה
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9,
 תל־אביב-יפו 61290. טל׳ 03-5193216, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה חולון, רח׳ ויצמן 58, חולון, טל׳
 03-5027222, ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חולון
רטת ו ת מפ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 ח/447״, שינוי לתכניות ח/1, ח/138 ות/138/א.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, רח•
 השומרון 9, 13 - גוש 7165, חלקות 114, 116.

 עיקרי הוראות התבנית: א) מתן אפשרות להרחבת 80
 יתי׳ד קיימות על ידי הוספת שטחי בניה ובלא תוספת
" הכולל 12 יח״ד מ־65 מ״ר ל־98 מ״ר A  יחידות דיור. טיפוס "
 עיקרי: טיפוס "B" הכולל 40 יח״ד מ־65 מ״ר ל־98 מ׳׳ר
 עיקרי: טיפוס "C" הכולל 24 יח׳׳ד מ־65 מ׳׳ר ל־102 מ״ר
" הכולל 4 יח״ד מ־65 מ׳׳ר ל־148 מ״ר D  עיקרי: טיפוס "
 עיקרי; שטחי שירות לא יעלו על 25 מ׳׳ר ליחידת דיור: ב)

 קביעת צורת הבנינים בהתאם לתכנית אחידה.

 הודעה על הפקדת תתכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.9.2000 ובילקוט הפרסומים 4921, התש״ס, עמ׳ 4870.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רה׳ אחד העם 9,
 תל־אביב-יפו 61290, טל׳ 03-5193216, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה חולון, רת• ויצמן 58, תולון, טלי

 03-5027222, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות!
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרתב תכנון מקומי רמת גן

מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳

 רג/1113", שינוי לתכנית רג/340 על תיקוניה.

 השטתים תכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן - גוש
 6125, חלקות 13, 14, 22: גבולות התכנית: בצפון - דרך
 ז׳בוטינםקי, חלקה 6125/76, במזרח - רח׳ א׳ קריניצי, חלקה
 6125/77, במערב - רח׳ יוסף הגלילי, בדרום - חלקות 283,

 638, 640, 663, 664 בגוש 6125.

,418 ,416 ,415 ,413-411 ,409-398 ,396-389 ,387-380 ,378 
 419, 427-421, 445-440; גוש 6746, חלקות 159-157, 221-
 231, 259-251, 272-263, 280, 281; גושי 7174, חלקות 27, 76,
 79, 82, 87, 108, 110; גוש 7175, תלקות 8־56, 70-67, 92-80;
 ג) הוראות תבנית זו לא יחולו על מגרשים שלגביהם קיימות
 תכניות בנין ערים תקפות שקבעו מספר יחידות דיור מרבי:
 ד) קביעת הוראות מעבר מתכניות בנין ערים מאושרות

 לתבנית זו: ה) קביעת הוראות מיותרות.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד
 העם 9, הל־אביב-יפ1 61290, טל׳ 03-5193216. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חולון, רה׳ ויצמן 58, חולון, טלי 03-5027222.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חולון

ות ר מקומי א ת י ת מ ו י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בתתאם לסעיף 117 לתוק תתכנון

 והבניה, תתשב׳׳ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ ח/470", שינוי לתבניות
 ח/4/1, ח/4/1/א, ח/201, ת/239, ת/37,

 תגפ/284/א/א, הגפ/284/א/ב ותגפ/536.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חולון, רת׳ הסדן,
 שטת התכנית נמצא ברח׳ הסדן פינת רח׳ המלאכה,
 בכניסה לאזור התעשיה של תולון מדרך השבעה - גוש

 6782, חלקות 42, 44, 45, ח״ח 41: גוש 6783, ח׳׳ח 29.

 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות להקמת מבנה
 משרדים, מסחר ותעשיה עתירת ידע וזאת על ידי: א)
 שינוי ייעוד שטת מתעשיה למסחר, משרדים ותעשיה
 עתירת ידע ולשטח פרטי פתוח: ב) הגדלת שטח הבניה
 המיתר מ־21,600 מ״ר (+גלריה) ל־36,000 מ׳׳ר (שטת
 בניה עיקרי); ג) הגדלת מספר הקומות המותר מ־3
 קומות ל־23 קומות מעל מפלס הכניסה ו־4 קומות
 מרתף: ד) קביעת תנאי הבניה ופיתות השטה: ה) קביעת
 גישות לאתר והיציאות ממנו: ו) קביעת זבות מעבר
 לציבור בשטח הגובל ברח׳ הסדן לצורך גישת בלי רכב
 למתחם, למדרכה להולבי רגל ולהנחת תשתיות תת
 קרקעיות: ז) הרתבת רח׳ המלאכה ורח׳ הסדן ומתן זכות
 לשימוש בשטח ההרחבה מתחת למפלס הדרך (של רח׳

 הסדן בלבד) לתניות תת קרקעיות.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.4.2000 ובילקוט הפרסומים 4871, ההש״ס, עמ׳ 3248.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ ח/483״, שינוי לתכנית
 ח/38ו,

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חולון, שיכון עממי,
 רח׳ קפלן 2 - גוש 65ו7, חלקה 45.

 1540 ילקוט הפרסומים 4956, ט״ו בשבט התשס״א, 8.2.2001



 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.8.2000 ובילקוט הפרסומים 4921, התש״ס, עמ׳ 4870.

 התכנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9,
 תל־אביב-יפו 61290, טלי 03-5193216, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה רמת גן, רח׳ המעגל 26, רמת גן, טל׳
 03-6753515, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

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

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

 (1) ׳׳תבנית מיתאר מקומית מס׳ רג/1176״, שינוי לתבניות
 רג/800. רג/במ/5/ו7/100 ורג/990.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן - גוש
 09ו6, חלקות 209-206, 329, ח״ח 125, 304, 330, 331, 338:
 גבולית התכנית: בצפון - בית עוז, חלקה 330 בגוש
 6109. במערב - רה׳ אבא הלל סילבר, חלקה 123 בגוש
 6109, במזרח - רח׳ היוזמה, חלקה 304 בגוש 6109,
 בדרום - המשך רת׳ היצירה, חלקות 242, 243 בגוש

 6109 (המנהרה) ובנין שער העיר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי תוואי רח׳ הגלעד
 בקטע הקרוב לרה׳ א.ה. סילבר ולהצמידו לבנין עוז (על
 חלקה מס׳ 329): ב) איחוד השטת שיתפנה מהעתקת רח׳
 תגלעד עם (מגרש מסי 3 על פי תב׳׳ע רג/במ-1001-5-
 7) למגרש שמספרו 1 וייעודו מגרש מיוחד: ג) מתן
 אפשרות להקמת מכנה בן 2 אגפים למשרדים. מגורים
 ומסחר. אגף מס׳ ו - בנין משרדים, מגורים ומסחר סך
 הבל שטחים עיקריים מעל הקרקע 5,475ו מ״ר, מתוכם
 עד 690 מ״ר מסחר, 3.439 מ״ר מגורים ו־1,346י מ״ר
 משרדים. סך הבל שטחי שירות מעל הקרקע 5.250 מ״ר,
 סך הכל שטתי שירות מתחת לקרקע 13,355 מ״ר, סך
 הבל קומות מעל הקרקע 30, סך הכל קומות מתחת
 לקרקע 5: אגף מסי 2 - בנין משרדים ומסחר סך הכל
 שטחים עיקריים מעל הקרקע 7,830 מ״ר מתוכם 350 מ״ר
 מסתר, 1,740 מ״ר למגורים, ו־40ד,5 מ״ר משרדים, סך
 הכל שטחי שירות מעל הקרקע 3,340 מ״ר, סך הכל
 שטחי שירדת מתחת לקרקע 6,770 מ״ר, סך הכל קומות
 מעל הקרקע 18, סך הכל קומות מתחת לקרקע 5, חניון
 מתחת לרח• הגלעד במקומו החדש בשטח של 6,125 מ״ר
 שטתי שירות: ד) יצירת כיכר בשטח מרבי כין 2 אגפי
 הבנין עם זיקת הנאה למעבר הציבור: ה) מתן אפשרות
 ליצירת שצ״פ ושפ״פ עם זיקת הנאה לציבור מדרום
 לבנין עוז: ו) שעוי ייעוד ח״ח 331 משטח לבניני ציבור
 לדרך חדשה: ז) ביצוע איחוד וחלוקה הדשה בלא

 הסכמת בעלים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.9.1999 ובילקוט הפרסומים 4813, התשי׳ס, עמ׳ 717.

 (2) ׳׳תכנית מיתאר מקומית מס׳ רגי1182״, שינוי לתכניות
 רג/558/א׳.ו, רג׳538 ורג׳,18מו.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמת גן - גוש
 6157, תלקה 664: גבולות התבנית: בצפון - רח׳ יד

 י עיקרי הוראות התבנית: 1) קביעת הוראות ותנאים
 שיתרמו לבניה באזור ולפיתוחו תוך שימור מבנה המשטרה
 ההיסטורי, כל זאת על ידי: א) שינוי ייעוד הקרקע משטח
 לבניני ציבור לאזור מגורים מיוחד, לאזור לבניני ציבור
 מיוחד (כולל חניון), ולשטח פרטי פתוח (הבולל כיכר וחניון):
 ב) קביעת התכליות תמותרות: ג) קביעת זכויות כניה של
 132 עד 200 יחידות דיור בשטח עיקרי של 16,800 מ״ר (בכלל
 אלו ער 750 מ׳׳ר למסחר) בבנין חדש ליד רח׳ יוסף הגלילי
 וביבר בנויה מעל חניון בפינת רח׳ דבוטינסקי ורח׳ יוסף
 הגלילי. הכנין החדש כולל קומה ראשונה כפולה שתשמש
 קומת כניסה ו־32 קומות למגורים, מעל קומת מסחר ומעל 4
 ו־5 מרתפים. בראש המבנה קומת שירות. סך הבל השטחים
 למטרות שירות שבבנין: עד 6,000 מ׳׳ר בקומות תעליעות ועד
 9.400 מ״ר בקומות המרתף. שטח מרתפי תחנית שמתחת
 לכיכר: עד 7,200 מ״ר נוספים: ד) קביעת חובת שימור. שחזור
 ושיפוץ מבנה המשטרה הקיים כולל הוספת שטחים. עיקר
 הוספת השטחים היא באגף הדרומי (האחורי) של המבנה
ים, עד לגובה של ב־6ד מ׳ מעל רח׳ קריניצי. שטחי י ;^^^ 
 ^^|מבנת לאחר תתוספת הם: עד 6,000 מ׳׳ר שטחים עיקריים
 (מהם עד 5,000 מ״ר מעל לקרקע), ועוד 2,500 מ״ר לשטתי
 שירות בקומות העליונות וי13,000 כדר לשטחי שירות
 במרתפים; ת) קביעת כניסות ויציאות לחניונים ופיתוח
 כיכרות להולכי רגל; ו) שמירת אפשרות למיקום תחנת
 אמצעי הסעת תמונים ברת׳ דבוטינסקי: ז) ביטול הנגישות
 הישירה לרבב מרח׳ זיבוטינסקי אל מגרש המשטרה: ח)
 קביעת תנתיות עקרוניות לאופן הבינוי של המתחם: 2.
 קביעת איתור בהסכמת בעלים של החלקות הכלולות

 בתכנית וחלוקתן לשלושה מגרשי בניה חדשים.
 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 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה תמאותרה בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המתודית לתכנון ולבניה מתוז תל אביב, רת• אחד
 העם 9, תל־אביב-יפד 61290, טל׳ 03-5193216. העתק
 ההתנגדוח יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רמת גן, רת׳ המעגל 26, רמת גן, טלי 03-6753515.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
ה בכתב, בפירוט תנמקות ובליווי תצתיר תמאמת את ש ג ^ ^ ^ 

בדוה שעליהן היא מסתמכת. ו נ !^|^ 

 מרחב תכנון מקומי רמת גן
רטת ת מפו י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
 והבנית, התשב״ת-1965, ברבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 רג/88וו״, שינוי לתכניות רג/735/ב ורג/735/א.
 השטחים תכלוליס בתכנית ומקומם: רמת גן, רת׳

 קרניצי פינת רת׳ ביאליק - גוש 6126. ת״ת 61, 69. 71.
 עיקרי הוראות תתבנית: א) המרת תלק משטחי תשירות
 לשטחים עיקריים, והמרת חלק משסתים עיקריים לשטתי
 שירות ובן תוספת שטחי בניה, בדי להוסיף יחידות אירוח
 מלונאיות ושטתים מלונאיים פונקציונלים בלי לשנות את
 מעטפת הבניץ הקיים־, ב) שינוי הייעוד ממלון דירות

 למלון.

 ילקוט הפרסומים 4958, ט״ו בשבט התשם״א, 8.2.2001 ו54ו



 281, 282, ח׳׳ח 313; גוש 10030, חלקית 9, סו, ח״ח 4; גדז£
 10571, חלקות 3-1, 17, 18, 22, 31, 36, 67, 70, 73, 75, 77, 79,
 81, 83, 85, 89, 94, ח״ח 14, 37, 38, 61, 64, 86, 87, 99; גוש
 10572, ח׳׳ח 18, 24, 178, 334; מש 10580, חלקות 6, 7, 12-10,

 ח״ח 1, 2, 5, 8, 9, 14. 16, 21, 25, 26, 30, 38.
 מטרות התכנית: א) חקמת פארק'עסקים מרכזי לעיר
 הכולל מסחר, משרדים, תעשיה עתירת ידע, תינוך, תרבות
 ובירור במוקד עירוני ואזורי בעל ייחוד הנובע ממיקומו,
 עיצובו והאפיונים המיוחדים שלו: ב) הקמת מרכז תחבורה
 שיכלול מסוף אוטובוסים, מסוף רבבת וחניון ציבורי בדי
 לדרבן את תפעילות הכלכלית באזור ובדי לאפשר שימוש
 אינטנסיבי בתהבורה הציבורית: ג) יצירת שימדשיס
 שיאפשרו פעילות כאזור ברוב שעות היממה: ר) עיצוב
 הפרוייקט כשער לעיר כזיקה ישירה ליער תדרה•, ה) איחוד
 וחלוקה מתדש בלא הסכמת הבעלים: ו) קביעת אזורים
 שונים כמו אזור פארק עסקים, פארק עסקים ומסחר, מסוף
 תחבורה, מסילת ברזל, חניון ציבורי, שטח לבניני ציבו^

 שטח ציבורי פתוח, שטת פרטי פתות, אזור למיתק!
 הנדסיים, רצועת מעבר לקווי דלק ודרכים: ז) קביעת תורא^

 בניה לכל ייעדד רייעוד, עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי
 בניה: ת) קביעת עקרונות בינוי מתייבים והוראות עיצוב
 ארכיטקטוני לגבי תתכנית ככלל ולגבי בל מבנן ומבנן לרבות
 מספר תקומות: ט) תכנון ותתוויית דרבים חדשות בתתאמה
 לתבנית הכוללת לאזור, כולל גשרים מעל כביש תתוף
 ומסילת הברזל, מנהרה מתתת למסילת הברזל ונשרים
 להולכי רגל: י) שינוי קו בנין כביש מס׳ 2 מ־50ו מ׳ ל־5ד מ׳
 (מציר הבביש) במסגרת הקלת מתמ״א 3; יא) שינוי בקו בנין
 ממסילת הברזל ל־25 מ׳ ושינוי בהתאם את תמ׳׳א 23; יב)
 שינוי רותב רצועת המסילה תרב־מסילתית תמתוכננת
 בתמ״א 23; יג) שמירה על איכות הסביבה, ערבי טבע ונוף
 ומניעת מפגעים סביבתיים: יד) קביעת הוראות ברבר פיתות
 השטח בשלבים: ט0 קביעת הוראות בדבר הטלת הוצאות
 הבנת התכנית לרבות הוצאות עריכתה וביצועה על בעלי
 הזכויות בתתום תתכנית: טז) סימון מבנים להריסה: יז)
 קביעת הוראות בדבר הקמת חברת ניהול ואחזקה: יח)
 קביעת הוראות בדבר הוצאות פיתוח לרבות העתקת קו

 הדלק.

 הוקף ההרדעה שנתיים מיום פרסומה ברשומות או עד
 להפקדת התבנית, לפי המועד המוקדם מביניהם.

 כן החליטה הועדה, בהתאם לסעיף 78 לחוק הת1
 והבניה, שלא יוצאו היתרי בניה באזורים שבהם קייב

 תבנית מאושרת אשר פורסמה למתן תדקף עד יום 7.9.2000,
 שיעדם סותר את הייעודים הקבועים בתבנית חד/1300.

 שלום, במזרח - חלקה 663, בדרום - חלקות 8ד6 ו־9ד6,
 במערב - חלקה 665.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד השטח מאזור
 מנורים ב-1 לאזור מגורים ב׳ מיוחד: ב) קביעת זכויות
 בנית והוראות בניה וקווי בנין למבנה בן 4 קומות מעל
 לקומת עמודים חלקית, מרתף חלקי ומרתף נוסף, סך

 הכל 8 יח׳׳ד.

 הודעה עד הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות כיום
 16.6.2000 ובילקוט הפרסומים 4900, התש״ס, עמי 4179.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9,
 תל־אביב-יפו 61290, טל׳ 03-5193216, ובן במשרדי תועדת
 המקומית לתכנון ולבניה רמת גן. רת׳ תמעגל 26, רמת גן, טל•
 03-6753515, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ו בטבת התשס־׳א (10 בינואר 2001)
 שמואל לסקר

 יושב ראש תועדת המחוזית
 לתכנון ולבנית מחוז תל אביב

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חיפה

פר בפרסום ת סו ן טעו ר תיקו ב ד דעה ב  הו
ת י  הפקדת תבנ

 בהודעה בדבר הפקדת ״תכנית מיתאר מקדמית מס־
 חפ׳-1953ב״, אשר פורסמה בילקוט הפרסומים 4859. התש״ס,

 עמי 2780, נפלה טעות סופר.

 בשטתים תבלולים בתכנית, במקום ״גוש 10387, תלקות,
 7. 8, 12, 104, ח״ח 13, 14, 18. 126, 127״, צריך להיות ״גוש

. ״ I Z Ó  10837. חלקות 7, 8. 2ז. 04ז, ח״ח 13. 14, 18, 127 ,

 כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה את עצמו נפגע על ידי תיקון תטעות הנ״ל, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 תמאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי וו,
 חיפה, טל׳ 04-8616252. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה היפה, שד׳ בן גוריון 6,

 חיפה, טל׳ 04-8356807.

 מרתב תכנון מקדמי חדרה
מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ת-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מס׳ חד/1002", שינוי לתבניות חד/450/ה וחד/450.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, ממערב

 לכפר ברנדיים - גרש 10041, חלקה 20.
 עיקרי הוראות תתכנית: א) שינוי ייעוד של קרקע
 חקלאית לשכונת מגורים בת 40 יח״ר: ב) קביעת דרבים
 ודרכים משולבות: ג) קביעת אזורי בניה כדלקמן: אזור

 מרחב תכנון מקומי חדרה
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הבנת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו. כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה החליטה בישיבתה מסי 14 ועדת משנה א׳ מיום
 30.10.2000 על פרסום הודעה לפי סעיף 77 לחוק, על הכנת

 תכנית מסי חד/300! - פארק עסקים יער חדרה.

 השטחים הכלולים בתבנית המוצעת: גוש 10008,
 תלקות 129-127, ת״ח 130, 131; גוש 10009, תלקות 208-206.
 222-219, 224, 2:9. ת־ת 223, 225, 466; גוש 10049, תלקות
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 ד) שינוי ייעוד במגרש שייעודו שטח עיבורי פתוח (הקטנת
 השטח).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 •19.5.200 ובילקוט הפרסומים 4890, התש״ס, עמ׳ 3870.

 התבנית האמורת נמעאת במשרדי ועדת המשנה
 לתכניות ג׳, רח׳ תסן שוקרי 11, תיפה, 04-8610252, ובן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון, קרית
 טכעון 36100, טלי 04-9559249, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תוף הכרמל

רטת ו ת מפ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו
 נמ&רת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק תתכנון
 והבניה, תתשכ״ה-1965, כי במשרדי ועדת המשנה לתכניות
 א׳ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הברםל
 מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ חכ/4/ח״, שינוי לתכניות

 מש״ח 36, מש״ח 1/36, תכ/4/ג וחכ/4.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרם מהר״ל -
 גושים 11999, 12002, 12008, 12009, 12048-12046 בשלמותם:

 גוש 12012, חלקות 6-1, 10-8, 14-12, 6ו, 18, 22, 23.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטחים לתוספת 38
 יחידות מנורים אי: כ) ייעוד שטחים להרחבת כבישים
 ולהסדרת צמתים בכל הישוב: ג) ייעוד שטחים למעברים
 ציבוריים, שטחים עיבוריים פתותים, ושטהים ציבוריים
 פתוחים אקסטנסיביים: ד) ייעוד שטחים למגורים לבעלי
 מלאכה נמשק עזר); ה) איתור והסדרת של גל תכניות בנין
 ערים תקפות והסדרת זכויות הבניה לבל הייעודים הנכללים

 בתכניות אלו.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע.
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תתכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומת של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי
 11, היפה, טלי 4-8616252•. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תוף הכרמל, עין

 כרמל •3086, טלי 04-9845213.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל
רטת ו ת מפ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בתתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, תתשב״ה-965ו, בי במשרדי הועדה חמחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבנית תוף הכרמל מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳

 חב/314״, שינוי לתכנית חבי.19/ד.
 השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: בית חנניה - גוש

 10197, ח״ח 16, 24.

 מגורים בי, שבילים להולכי רגל, שטח לבניני ציבור, אזור
 למיתקנים הנדסיים.

 הודעה על תפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.4.2000 ובילקוט הפרסומים 4867, התש׳׳ם, עמ• 3069.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 1ו, היפה, טל•
 04-8616252, וכן במשרדי הועדת המקומית לתכנון ולבניה
 חדרה, רח׳ הלל יפה 9. הדרה 38100. טל׳ 06-6303113, ובל
 מעוניין רשאי לעיין בת בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית אתא
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 39 לחוק התכנון
 ן^בניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה תמחוזית
ן ולבניה מתוז תיפה ובמשרדי הועדה המקומית ו נ כ « 
 לתכנון ולבניה קרית אתא מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית

 מסי כ/0ו3/א־, שינוי לתכניות כ/222 וכ/150.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אתא, צומת
 הרתובות זבולון והתעלה - גוש 11019, חלקות 62, 63, ח״ח

 130: גוש 11052, ח״ח 79.

 עיקרי הודאות התבנית: א) שימי מאזור מגורים א׳
 למסתר ומשרדים: ב) קביעת הנחיות בניה למבנה מסחר
 ומשרדים: ג) איתור תלקות 62 ו־63 בגוש 11019 לתלקת 620,

 בת סכמת תבעלים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית. וכן כל תזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 דשאי להגיש תתנגדות בתוך •6 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רה׳ חסן שוקרי
 וו, חיפה, טל• 04-6616252. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא, קרית

 אתא 28100, טל׳ 04-8478420.
^ התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן | 
ה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את ש ^ 

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי קרית טבעון
רטת ו ת מפ י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

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

 טב/207״, שינוי לתכנית טב׳,ז1ז.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית טבעון, רח•
 העליה 17 - גוש 10592, ח״ח 80.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחור ותלוקה מחדש בלא
 תסכמת בעלים ושינוי גבולות מגרשי• מס׳ 17, 19: ב) שינוי
 קווי בנין במגרש המוצע 170 במטרה להרהיב את תמרוות
 עם בנין במגרש מם׳ 19; ג) שינוי בתוואי שביל הולכי רגל:
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 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדת ״תכנית מיתאד
 מקומית מס, מכ/553״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עתלית, רח׳ סלע
 ורח׳ הרדוף - גוש 10535, חלקות 10, 11, 13, 20, ח״ח 5,

.80 

 עיקרי הוראות התבנית: א} מתן הוראות בניה לשטח
 תמיועד לאתר לבנין •ציבורי: ב) הסדרת תפיתוח הקיים: ג)
 הסדרת הגבולות: ד) מתן הוראות תכנון לתוספת לבנין
 מסחרי ברחי הסלע: ה) הסדרת חניה ציבורית שתשרת בניני

 ציבור והמבנה המסחרי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תתכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש תתנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של

• ש מ  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, ל
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שו

 11, חיפה, טל׳ 04-8616252. העתק תתתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל,

 רה׳ בורי 2, חיפה 33093, טלי 04-8676296.

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

 תעובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עירון
רטת ת מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עידון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ענ/571׳׳,

 שינוי לתכנית ג/1009.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג׳ת - גוש 8829,
 חלקות 20, 21, ח׳׳ח 43, 44.

 עיקרי תוראות התכנית: יצירת שביל גישה בין תלקות
 מם׳ 20, 21 וחלקות 43, 44 עד דרך מם׳ 84.

^ • ש ב  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ו
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תתכנית, ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף סס1 לחוק,
 רשאי להגיש תתנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדת תמתוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי
 11, חיפה, טל׳ 04-8616252. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עידון, עארה

 30025, טל׳ 06-6351789.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 עיקרי הוראות התבנית: תוספת מגרשי מגורים במושב
 בית חנניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים תאמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תתכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה תמאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה, דת• הסן שוקרי
 11, תיפה, טל׳ 04-8616252. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל, עין

 כרמל 30860, טל׳ 04-9845213.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
רטת ו ת מפ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה תמתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות תכרמל מופקדת ״תבנית מפורטת מם•

 מב/588״, שינוי לתכניות ג/686 ומכ/89.

 תשטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת כרמל,
 בשכונה המערבית של העיר - גוש 10723, ח״ח 3-1, 39:

 גוש 10725, ת״ח 52-50, 58-56, 67.

 עיקרי תוראות תתכנית: א) איחוד חלקות שיועדו
 לצורכי ציבור וקביעת הלוקה על פי שימושי הקרקע
 המוצעים: ב) שינוי בתלוקת השטחים המיועדים לצורכי
 ציבור לפי תכנית מאושרת מכ/89 והתאמת מערבת
 תנגישות לצורכי תפעול השירותים העירוניים המצויים

 במיתתם: ג) קביעת הנחיות לבינוי ופיתות השטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי
 11, היפה, טל׳ 04-8616252. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל,

 רח׳ כורי 2, היפה 33093, טל׳ 04-8676296.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

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

 1544 ילקוט הפרסומים 4958, ט״ו בשבט התשם״א, 8.2.2001



 א• ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות מופקדת
 ״תבנית מיתאר מקומית מסי ק/416״, שינוי לתבניות ק/197

 וק/130.
 השטתים תכלולים בתבנית ומקומם: קרית ביאליק -
 גוש 10236, ח״ח ו, 49-47, 52, 53, 67, 68, 81, 82: נוש 0431ז,
 ת־ת ו, 30, 53, 57: גוש 10432, ת־ח דו, 18, 20, 22, 40, ד4, 44,

.50 ,45 
 עיקרי הוראות התבנית: התוויית כביש גישה לשכונת
 גבעת הרקפות במזרת קרית ביאליק וחיבורו למערכת

 הדרכים העירונית הקיימת.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים 'פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי תתכנית, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ועדת
 המשנה לתכניות א׳, דחי חסן שוקרי 11, חיפה, טלי 8616252-
 4ס. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה תמקומית
 לתכנון ולכנית קריות, רה׳ הגדוד העברי 4, קרית מוצקין

 26114, טלי 04-8715291.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קריות
ן טעות סופר בפרסום ר תיקו ב ד דעה ב  הו

ת י  הפקדת תבנ
 בהודעה ברבר הפקדת ־תבנית מיתאר מקומית מסי
 ק/303ב״, אשר פורסמה בילקוט הפרסומים 4932, התשס״א,

 עמ׳ 321, נפלה טעות סופר.
 בשטחים הכלולים בתכניה, במקום ״גוש 10426, ח׳׳ח

 333, 335״, צריך להיות ״גוש 10426, ח״ח 333, 344״.
 בל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אהר
 הרואה את עצמו נפגע על ירי תיקון הטעות הנ״ל, רשאי
 לתגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מתח תיפח, רח׳ הסן שוקרי 11,
 חיפה, טל׳ 6252ו04-86. העתק תתתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבנית קריות, רח׳ הגדוד העברי 4,

 קרית מוצקין, טל׳ 04-8715291.

 מרחב תבנון מקומי שומרון

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעת, בתתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, תתשכ׳׳ת-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר

 מקומית מס׳ ש/769״, שינוי לתכנית ש/דו.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: פרדס־חנה-ברכור,
 צפון כרכור, ממזרח להמשך רת׳ המייסדים - גוש 10071,

 חלקה 31, ח׳׳ח 32,

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח חקלאי
 לאזורי מגורים א׳ ושטתי ציבור: ב) קביעת מערך דרכים

 מרתב תכנון מקומי עירון
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק תתכנון
 והבניה, תתשכי׳ה-965ז, כי במשרדי הועדה המתודית
 לתכנון ולבניה מתוז היפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עירון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 ענ/470״, שינוי לתבניות ג/400 וענ/398.

 השטתים תבלולים בתכנית ומקומם: אום אל פחם -
 גוש 20411, ח״ח 26-24, 66, 67, 72: גוש 20418, ת״ת 12, 18-

 20, 31, 32; גוש 20433, ח״ח 16, 24-21, 29.

 עיקרי הוראות תתכנית: שינוי ייעוד השטח מקרקע
 חקלאית לשטת למבני ציבור ותתוויית דרך גישה.

 כל מעוניין רשאי לעיין כתכנית, כימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקתל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
י התכנית, וכן כל תדכאי לכך על פי סעיף 00 ו לתיק, ^ 
י להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של א ז ^ 
 ?הודעה המאוחרת בין תפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי
 דו, חיפה, טל׳ 04-8616252. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון, עארה

 30025, טלי 06-6351739.

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

 תעובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עידון

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-965ו. ברבר אישור ־תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ ענ/478״, שינוי לתכניות ג/016י, ג/400.

 השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: מצמץ, בחלק
 המערבי של כפר מוסמיס - גוש 20302, ת־ח 30, 32.

 עיקרי הוראות התבנית: א) תדדת תוואי דרך והרתבת
 אזור מגורים א; דבר המביא לפתרון בעיית נגישות ומסדיר
ת מערך התנועת בתחום תתכנית: ב) שינוי ייעור קרקע ^ 

ת למגורים. י א ל » 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתדנדת ביום
 7.4.2000 ובילקוט הפרסומים 4867, תתש״ס.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה תמחוזית
p שוקרי 11, תיפה, טל׳  לתכנון ולבנית מתח תיפת, רת׳ ת
 04-8616252, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עירון, עארה 30025, טל׳ 06-6351789, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרתב תכנון מקומי קריות

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

 נמסרת בדה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי דעדת המשנה לתכניות
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 בבנץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי התכנית, וכן כל תזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91,
 רמלה 72430, טלי 08-9788444. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ הל חי

 8, נתניה 42439, טלי 8603159 -09.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 תוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר תמאמת את

 תעובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדת המחוזי

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקו
 לתכנון ולבניה ראשון לציון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומי'

 מסי רצ/ו/2/9/23״, שינוי לתכניות רצ/1/י ורצ/ר׳23.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח׳
 הרב מינץ - גוש 7281. ח״ח 20, 98.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים גיו
 ושטח ציבורי פתוח למגרש מסחרי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים תאמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע.
 כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלה 72430, טלי 08-9788444. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח׳

 דבוטינסקי 16, ראשון לציון •7510.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שהם
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

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

 שה/18״, שינוי לתכניות גז/מק/1/69ו וגז/במ/10/69.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: שהם - גוש 6855,
 חלקה 1ו2, ח״ח 212: גוש 6858, חלקה 3, ח״ח 5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי והגדלת השטחים
 העיקרים המותרים לבניה תוספת של 600.00 מ״ר והגדלת
 שטתי שירות 23.72 מ״ר, כנגזרת מכמות החניות: ב) תוספת
 קומה: ג) שינוי קו בנין צדי מקומי מ־5 מ׳ ל־0 מי: ד) קביעת
 הוראות לענין חניה: ה) הסדרת חניה ציבורית בשצ״פ: ו)

 שינוי לשטח מסחרי בתלק מקומת מרתף (71.00 מ״ר).

 תדשות וחיבורן לדרכים מאושרות: ג) קביעת הוראות בניה
 ופיתוח השטח כולל התשתיות: ד) קביעת הנחיות לחלוקת

 השטת למגרשים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.3.2000 ובילקוט הפרסומים 4859, התש״ם, עמי 2783.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, היפה, טלי
 04-8616252, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שומרון, זכרון יעקב 30950, טל׳ 06-6305522, ובל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 י״ג בטבת התשס״א (8 בינואר 2001)

 חיים קופלמן
 יושב ראש הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

ז המרכז  מחו
 מרתב תכנון מקומי יהוד

רטת ו ת מפ י ר הבנת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר הכנת ״תבנית מפורסח מס׳

 יד/6156".

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד - גוש 6692,
 חלקות 15-4, 18, 23, 26, 42-40, ח״ח 27, 39, 57: גוש 6694,
 ח״ח 268: גוש 6695, ח״ח 213: גוש 6728, ח״ח 216: גוש 9נ67,
 תלקות 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 25, 38-35, 44-40, 46, 48,
 53 60-56. 68-62, 75-70, 33, חיית 1, 20, 22, 51, 54. 61,

.69 

 השינויים המוצעים: תכנון מחדש של לב העיר כדי
 לאפשר פינוי מבנים ישנים הקיימים בתחום התכנית והקמת
 מבנים חדשים תחתיהם. האזור יועד לשימושים שונים

 לרבות: מגורים, מסחר ומבני ציבור.

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה. התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתנית מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
 נת/8/553ר׳, שינוי לתכניות נת/00ו/ש/85, נת/400/ד ונת/

.86/7/400 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נתניה, רת• ויצמן
 92 - גוש 8274, חלקה 102, ח׳׳ח 123, 673.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד ממגורים א׳
 למגורים א׳ מיותד: ב) הגרלת שטחים - עיקרי ושירות: ג)

 הגדלת מספר קומות: ד) שינוי קווי בנין.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניה, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

s.z.2001 ,1546 ילקוט הפרסומים 4958, ט׳־ו בשבט התשס׳׳א 



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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי שרונים

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף לוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ הצ/14/1/3ו״, שינוי לתכנית הצ/38/דו/ו.

 השטתים תכלולים בתכנית ומקומם: פרדסיה - גוש
 8002, חלקה 497.

 עיקרי תוראות התכנית: א) שינוי ייעוד חלקה ל49
 מאזור מגורים א׳ לאזור מגורים א׳ מיוחד והגדלת מספר
 יח״ד המותרות מ־ ו ית״ד ל־2 ית׳׳ד: ב) תגדלת זכויות הבניח
 למטרות עיקריות (מגורים) מ־40% ל־61% וקביעה השטח
 תמותר לשטתי שירות בתחום התבנית: סך הבל 2 יח״ד
 בתהום התכנית־, ג) קביעת קווי בנין ובינוי מנחה בתחום

 התכנית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 26.5.2000 ובילקוט הפרסומים 4890, התש״ס, עמ• 3873.

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

 לקהל.

 י״ד בטבת התשס׳׳א (9 בינואר 2001)

 אהרון חי לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

ן  מחה הצפו
 מרחב תכנון מקומי טבריה

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7ו1 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר

 מקומית מם׳ ג/8957״, שינוי לתכניות תמ״א 13 וג/287.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טברית - גוש
 15044, ח״ח 68; גוש 5045ו, ח״ח 20, ו6; גוש 5728ו, ח״ח 8.
 עיקרי תוראות התבנית: קביעת ועיצוב אזור מלונאות
 חוף, ומעברים ציבוריים. לקבל הקלה לענין איסור בניה מקו
 המים, והוספת שימוש מלונאי בשטח שייעודו הנוכחי מרכז

 נופש (בתמ״א 13).

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.7.1996 ובילקוט הפרסומים 4431, התשנ״ו, עמ׳ 4246.

 התכנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 06-6508555, וכן במשרדי הועדה

 * כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורי• פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה אה עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל תזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין תפרםומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד• הרצל 91,
 רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק תהתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שהם, רמלה
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשת בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצתיר תמאמת אה

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי אפיקי הירקון

ן טעות ר תיקו ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעת תיקון להודעה, בתתאם לסעיף דוו
ק התכנון והבניה, התשב׳׳ה-1965, בדבר אישור ״תבנית ^ 1 
 מסי אפ/1/2003״, שינוי לתכנית מפורטת אפ/2003, אשר
 פורסמה ביום 24.6.1990 בילקוט הפרסומים 3779, התש״ן, עמ׳
 3131. בפרסום נשמטו בטעות הגוש ותתלקח כמפורט להלן:

 גוש 5497, ת״ת 1.

 יתר התלקות בלא שינוי.
 תתכנית האמורת נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, ובן במשרדי הועדת המקומית
 לתכנון ולבניה מקומית-מחוזית, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חוף השרון
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בתתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בי במשרדי הועדה תמחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חוף השרון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית

 מס• חש/3/17/13״, שינוי לתכנית חש/במ/17/13.

 ^ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשפון - גוש
 תלקות 483-476: מגרש 22א בהתאם לתכנית תש/במ/

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח ציבורי
 לשטת תצי תקלאי (הלקה א׳ בנתלה) בהתאם לתכנית משמ/
 1/50; ב) קביעת מבנים להריסה: ג) קביעת הוראות וזכויות

 בניה.

 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 התבנית, ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה חמחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,
 רמלת 72430, טל׳ 08-9788444. תעתק התתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון, שפיים

 60990, טל׳ 09-9596505.
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 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קרית שמונה, רה׳ הרצל 37, קרית שמונה, טל• 06-6942454.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קרית שמונה
מית ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק תתכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ד, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג/9583״, שינוי לתבניות ג/6197 וג/3051.

 השטתים תבלולים בתבנית ומקומם: קרית שמונה -
 גוש 13145, ח׳׳ת 47, 57, 61, 152: גוש 46ו3ו, ח׳׳ת 68, 4ל: גוש

 14020, חלקות 22, 32-28, ח״ח 23, 24, 27, 36, 38.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד הקרקע לשטח,

^ & מ  המיועד להקמת שכונת מגורים נוספת לעיר קרית ש
 בחיקף של כ־182 יתיר: ב) תתוויית דרכים בתיאום

 המערכת הקיימת בעיר קרית שמונה, בצורה שתשתלב
 במערכה הדרכים המתוכננת בתכניה המיתאר ובשכונת
 מרגליות המתוכננת: ג) קביעת שטחים לייעודים השונים: ד!

 קביעת נפת ואופי תבינוי, זכויות ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.9.1997 ובילקוט הפרסומים 4571, התשנ״ז, עמי 5726.

 התבנית תאמורת נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 06-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונת, רה׳ הרצל 37, קרית
 שמונה, טלי 06-6942454, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
ות מי ר מקו א ת י ת מ ו י נ ר הפקדת תב ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעת, בתתאם לסעיף 89 לתוק תתכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי • הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדות תבניות אלה:

 (1) ׳׳תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/ס1032״, שינוי לת>^ר
 ג/5626.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה - גוש
 13946, ה״ח 52.

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מסגרת תכנו ני ת לאזור
 לבנין ציבורי, המכיל בריכת שחיה, מלתתות וחדרי
 כושר, בתחום אזור תמיועד לבניני ציבור וזאת על ידי:
 א) הגדרת מגרש לבריכת שהיה ושירותים נלווים בתוך
 שטח למבני ציבור: ב) הגדרת זכויות ומגבלות בניה
 במגרש תמיועד לבריכת השהיה ושירותיה: ג) שינוי
 קטע משטח חניה ציבורית לשטח המיוער למבנה
 ציבור: ד) קביעת הנתיות לבינוי: ה) שינוי בהתאם לנ״ל

 של התכנית הראשית.
 (2) ׳׳תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/2074ד״, שינוי לתכנית

 ג/5626.

 המקומית לתכנון ולבניה טבריה, תבור, טלי 06-6739526, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נהריה

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1905, בדבר אישור ׳׳תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג/10479״, שינוי לתכנית ג/ד 391.

 השטחים תכלולים בתבנית ומקומם: נהריה, רה׳
 שמריהו לוין - גוש 18160, חלקות 67, 82-80, 86, 106, 127,

 143: גוש 18209, ח״ח 43.
 עיקרי הוראות התבנית: א) הסבת חלקה מס׳ 82 משטח
 המיועד לחניה ושצ״פ על פי ג/דו39 לאזור מגורים ג׳ לפי
 זכויות הבניה של תב״ע ג/10715 החלה על כל המגרשים
 מסביב: ב) קביעת הסדרי חניה חדשים בתחום קרית

 התינוך.
 הודעה על הפקדת תתכנית פורסמה בעיתונות ביום

 13.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4906, התש״ם, עמ׳ 4380.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 06-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה נהריה, נהריה, טל׳ 04-9879827,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרתב תכנון מקומי קרית שמונה
ת ט ר ו פ ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבנית, תתשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית שמונה מופקדת ״תבנית מפורטת מם׳
 ג/993ו1״, שינוי לתכניות ג/4030, ג/במ/259, ג/במ/27, ג/במ/
 156, ג/6197, ג/8367, ג/6896, ג/6736, ג/5925, ג/9583, ג/6283,

 ג/6492, ג/281ד, ג/0271ו יג/ד365.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה -
 גושים 13133, 13141-13135, 13148-13143, 13164, 13182-

 13186, 13193, 13196, 13461, 14012, 14020 בשלמות.
 עיקרי הוראות התבנית: א) מתן אפשרות להקמה של
 תדרי אירות במתחמים שבהם יש בניני מגורים צמודי קרקע:
 ב) קביעת הוראות למתן היתרי בניה לחדרי אירות: ג)
 קביעת תנאים כלליים לפיתוח תשתיות, שטתים פתוחים

 ושמירה על איכות הסביבה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש תתנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 7511 ו, טל׳ 06-6508555. העתק
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 התבנית האמירה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון. דרך קריה הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טלי 06-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, חצור הגלילית, טל׳
 06-6800077, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

רטת ת מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-65״ ו, כי במשרדי הועד־ה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחו: הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבנית גבעות אלונים מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳

 ג/18ו2ו״, שינוי לתכניות ג/6ל6ד יג׳׳5125.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש
 17562, הלקה 31, ח״ח 27. 30, 60.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מאזור חקלאי
 לאזור מסחרי: ב) קביעת הוראות בניה: ג) הסדרת צומת

 הבניםה לאזור המסחרי.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או כבל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות כתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין תפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה. נצרת עילית 7511ו. טל׳ 06-6508555. העתק
 ההתנגדות יימצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 גבעות אלוני•, שפרעם, טלי -04-950201.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תבנון מקומי גבעות אלונים
מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הוי־עה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-65?ז. בדבר איש1ר ״תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג י953״.
 השטחים הכלרל־ם בתכנית ומקומם: ביר אל־־מבסור -

 גיש 12216. תלקה 57, ח״ח 63.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד קרקע מקרקע
 חקלאית לשטח המיועד לתחנת תדלוק. תחנה מטיפוס א;
 על פי תמ״א 3 ו ת־קוי מכי 2 - תבנית מיתאר ארצית

 לתחנות תדלוק.

 הידעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביוה
 263.1999 ובילקוט הפרסימים 4767, התשנ״ט, עמי 3870.

 התכנית האמירה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחו! הסיפון, דרך קרית הממשלה, יצרת
 עילית ו 751 ו, טלי 06-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכניי ולבניה גבעות אלונים. שפרעם. טלי
י לעיין בה בימיס וישעיה!; ש  02017x04-9, וכל מייוו_י• ן ר

 1-?המשרדי״ דאמוריה פתוחים לקי;;5.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ראש פינה - גוש
 13864, ח״ח 57, 56, 82, 90: גוש 13865, חלקות 34-1: גוש
 13866, תלקות 83-1: גוש 13867, חלקה ו: גוש 3895ו,
 ת׳׳ת 33: גוש 13937, תלקות 55-2; גוש 13938, הלקות
,66 ,64 ,62 ,50 ,47 ,43 ,42 ,39 ,38 ,35 ,14 ,13 ,11-9 ,5-2 
 68, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 89, 91, ח׳׳ח 12, 32, 33, 36,
 ,37 40, 41, 44, 46: גוש 13939, חלקות 58-1; גוש 13940,
 תלקות 110-1, 112; גוש 13941, חלקות 5, 6, 67-10: גוש
 13942, חלקות 23-1: גוש 13943. חלקות 136-47, 138-
 140, 144-141, ח״ח 4-1, 6, 46-11, דגי, 145; גוש 13944,
 חלקות 83-1; גוש 13945, תלקית 16, 29, 34, 47-41, 52-
 56, 72, ח״ח 8-1, 15-12, 28-17. 30, 33, 35, 36, 40, 48,
 49, ד1-5ד, 3ד, 74: גוש 13946, תלקות 6, 7, 61-9, 81-70,
 ח׳׳ח 5-1, 8, 69; גוש 15947, חלקית 17, 19, 39-29, 42,
 44, ח״ח 16-6, 18, 27-20, 40, 41, 43, 45; גוש 13949,
 חלקות 31-29, 37, 39־ 41. ח״ח 6-4 25, 26, 33, 43, 46,
 49: גוש 13961, תלקדת 3-1, 11-6, 17-14, 32-20, 35-
 ,38 43, ח״ח 4, 5, 12, 13, 18, 19, 34, 39, 42; גוש 13962,

 חלקות 35-2.
 עיקרי תוראות תתכנית: שינוי הוראות ג/5626 לענין
 סעיף תבניות מפורטות, למען תסר ספק באשר לפירושו

 ומניעת פרשנויות סותרות לתכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחותים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תבנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,
 נצרת עילית 17511, טל׳ 06-6508555. העתק ההתנגדות
 יומעא למשרדי הועדה המקומית לתבנין ולבניה אעבע

 הגליל, תצור תגלילית, טל׳ 06-6800077.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
רטת ו ת מפ י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה ה1דעה. בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 גי.0850ו״, שינוי לתכניות ג 8886 1נ.5626.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינת - גוש

 13866, ח״ח 32: גוש 13940, חלקה ו.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד ממגורים לשטח
 מעורב מגורים נופש כפרי; בז קביעת הוראות להקמת
 יתירות נופש בבנינים מיועדים למגורים: ג) קביעת הוראות
 להתאמת ושיפוץ של מרתפים, מרפסות. וסככות קיימות
 למטרות בילוי ונופשים: ד! קביעת הוראות לשימוש מעורב
 למגורים והנהלת יחידות נופש של בית מגורים קיים לתושב
 קבע; ה) חלוקת חלקה מס׳ 1 גוש 13940 להלקות משנה,
 המסומנת בתכניה זו, נעשתה בהסכמה מלאה של

 הבעלים.
 הודעה על הפקדת התביית פורסמה בעיתונות במם

 26.5.2000 ובילקוט הפרסומים 4385. התש״כ, עמ׳ 3633..

5 4 9 01C2.Í.3 ט׳׳ו בשבט התשס״א. 4953ילקוט הפרסומים , 



 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה,, התשכי׳ה-965ז, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ ג/0254ו״, שינוי לתבניות ג/סו5ד, ג/48ד4 וג/

.4335 
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בבר תבור - גוש

 7037 ו, ח׳׳ח 73.
 עיקרי הוראות התכנית: ביטול מגרש מס׳ 26 כשטח

 ציבורי פתוח וחלוקת שטחו למגרשים ד20-1.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 26.3.1999 ובילקוט הפרסומים 4755, התשנ״ט, עמ׳ ד333.

 התכנית האמורת נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת

« י ע ו  עילית ז ז75 ו, טלי 06-6508555, וכן במשרדי ה
I ,המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור 
 06-6772333, וכל מעוניין רשאי לעיין בה כימים וכשע

 שתמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת כזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון
 והבניה, התשב׳׳ת-965ו. כי במשרדי תועדת המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל העליון מופקדת ״תכנית מיתאר

 מקימית מסי ג/859זו״, שינוי לתכנית ג/דד48.

 תשטחים תבלולים בתכנית ומקומם: מלכיה - גוש
 14395, חלקה 3, ח״ח 23. 28: גוש 14396, ח״ח 5ו.

 עיקרי הוראות התבנית: א) תיחום שטח הפיתוח של
 קיבוץ מלכיה: ב) שינוי ייעוד משטה תקלאי לשטת מגורים
 קהילתי וייעודי קרקע שונים. שינוי ייעוד משצ״פ למגורים
 וממגורים למבני ציבור: נ) קביעת יעדים ואזורים: ד) קביעת
 הוראות פיתוח: ה) קביעת הוראות לאישור בקשות להיתרי

 בניה.

f i r a i כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקו
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע

 ידי התבנית, ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין תפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המתודית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 7511ו, טל׳ 06-6508555. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל העליון, ראש פינה 12100.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי גולן

רטת ת מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ז, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גולן מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/925וו״,

 שינוי לתכנית ג/5047,

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גשור - גוש
 200000, ח״ח 13, 50.

 עיקרי הוראות תתכנית: א) הגדלת שטח הקיבוץ: ב)
 התוויית דרך גישה לקיבוץ (מצומת בני יהודה}; ג) תכנון
 קיבוץ גשור: ד) שינוי ייעוד משטח חקלאי ומשטח מגורים א׳
 למגורים ב׳ - הרחבה קתילתית: ה) קביעת ייעודי קרקע
 שונים: מגורים א׳, מגורים ב׳, תעשיה, מבני משק, תיירות,
 מבני נופש, ספורט, שטחים פרטיים, שטחים ציבוריים
 פתוחים, דרכים; ו) תכנון מערבת הדרכים; ז) קביעת הנתיות

 ותנאים למתן היתרי בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תתכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימי• מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוד הצפון, דרך קריה
 הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳ 06-6508555. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 גולן, קצרין 12900, טל׳ 06-6969712.

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

 תעובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דו ר לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטה מסי

 ג/11664״, שינוי לתכנית ג/8184.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יחזקאל -
 גוש 23091. חלקה 41, ח״ח 40.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי משטח חקלאי לשטח
 חקלאי מיוחד.

 הודעה על הפקדה התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.8.2000 ובילקוט הפרסומים ו492, התש״ס, עמי 4880.

 התבנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המתודית
 לתכנון ולבניה מחוד הצפרן, דרך קריה הממשלה, נצרת
 עילית 1 ו 175, טל׳ 06-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע, עין חרוד ;מאוחד), טל׳
 06-6533237, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 1550 ילקוט הפרסומים 4958, ט״ו בשבט התשס״א, 8.2.2001



 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

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

 נמסרת בזה הודעת, בתתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבנית, תתשכ״ת-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ ג/10387״, שינוי לתבניות ג/7240 וג/4014.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה - גוש
 19546, ח׳׳ח 2, 11, 12, 52: גוש 19554, תלקת 27, ת׳׳ח 55.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי
 ובית קברות לשטח בניני •ציבור - מוסד שיקום לתעסוקת

 מוגבלים מוטורית.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.1.2000 ובילקוס הפרסומים 4352, התש׳׳ס, עמ׳ 1750.

 התבנית האמורת נמצאת במשרדי הועדה תמתוזית
 לתכנון ולבניה מתח הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 06-6508555, ובן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, םת׳נין, טל׳ 40ד46ד06-6,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בת בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פחותים לקהל.

 מרתב תכנון מקומי מבוא העמקים

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעת, בהתאם לסעיף ד 11 לתוק תתבנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מם׳ ג/ד954״, שינוי לתכניות תמא/22 וג/ד29.

 השטחים הכלילים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית -
 .גוש 11496, ח״ח 16-1, 58: גוש 11815, ח״ח 44-40, 84.

 עיקרי הוראות התכגית: א) הגדרת תחום פארק עיקרי
 יזמי בשטח של ב־50 דונם ובן פארק קק״ל בשטח של כ־00ו
̂יון תכליות עקרוני בעבור תחום הפארק העיקרי  דונם: ב) אפ
 יזמי ובן פארק קק״ל, כולל הגדרת שטתי בניה מרביים: ג)
 התוויית דרך שירות ותניות: ד) קביעת תוראות בניה
 וקביעת הוראות עיצוב אדריכלי; ה) קביעת הוראות פיתוח
 נוף: ו) קביעת תנאים למתן היתר בניה + פיתות: ז) דרישות

 ותנאי משרד הבריאות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.2.1998 ובילקוט הפרסומים 4626, התשנ״ח, עמי 2713.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז הצפון, דדך קרית הממשלה, נצרת
 עילית ו 1751, טל׳ 06-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מבוא תעמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת
 עילית 7000 ו, טל׳ 06-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

ות מי ר מקו א ת י ות מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בתתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי תועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מעלה הגליל מופקדות תכניות אלה:

 מרחב תכנון מקומי תגליל העליון

רטת ו ת מפ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ת-965ו, כי במשרדי תועדת המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבנית תגליל תעליון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳

 ג/00ד9״, שינוי לתכניות ג/1667, ג/בת/3ד וג/7889.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מכללת תל חי -
 גוש 15175, ת״ת 2, 3, 5; גוש 13183, ת״ת 1; גוש 13461,
 תלקות 29-23, 44-42, 53, 54, ח״ח 6, 8, 11. 17, 22-19, 30,

.52 ,41 .40 ,33 ,31 
 עיקרי תוראות התבנית:יא) תיחום שטח מכללת תל חי
 ואבםניית הנוער: ב) קביעת אזורים ועתודות קרקע
 לשימושים שונים בתחום התבנית: ג) התוויית רשת הדרבים
 למיניהן וסוגיהן: ד) קביעת הוראות בניה שונות, בהתאם
 ₪^:ליות השונות באזורים השונים: ה) קביעת הוראות
 ^דפוח שטחי נוי ולהסדרת שימוש בשטתים ציבוריים
 אחרים: ו) קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח, אשר יחייבו

 את מבצעי התכנית, בכלל זה חניונים ותנויות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית. בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקתל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואת את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לתיק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה תמאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מתוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳ 6508555 - 06. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל העליון, ראש פינה 12100.

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

 תעובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳ ה י נ 3 ^ 

 ג/1167ו״, שינוי לתכניות משי׳צ 7 ותמא/22.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל העמק -
 גוש 17419, ח״ח 5.

 עיקרי תוראות תתכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי
 למתן לבריכת מים והדרך המובילה אליה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.3.2000 ובילקוט הפרסומים 4867, התש״ס, עמי 3077.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511, טל׳ 06-6508555, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טל׳
 06-6520038, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 4958, ט״ו בשבט התשם״א, 8.2.2001 1551



 ירי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות כתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית
 הממשלה, נצרת עילית 17511, טל, 06-6508555. תעתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 עמק הירדן, טל• 06-6757636.

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

 העיברות שעליהן היא מסתמכת.

 ט יו בטבת התשס״א ;10 בינואר 1,2001

 יגאל שחר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי אופקים

רטות ות מפו י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב׳יה-65?1, בדבר אישור תבניות אלה:

 (ו) ״תבנית מפורטת מס׳ 03/23׳ 107 י,29", שינוי לתכנית
.3/107/03/23 

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: א1פקים, שבי בן
 גוריון - גוש 100212 (בהסדר).

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין, תוספת קומה
 וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.6.1000 ובילקוט הפרסומים 4901, התש׳׳ם, עמי 4215.

 וי; ״תבנית מפורטת מכי 107/03/23׳ 32״, שינוי לתכניה
 23/במ/71.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אופקים, רח׳ בן
 גדריין - גוש 39564 (לא מוסדרו.

^ 0 מ  עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנוניה ל
 בניני ציבור שכונתיים על ידי שינויים בייעודי הקרקע,
 איהוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנתיות ומגבלות

 בניה.

 הודעה על הפקדה התכנית פירסמה בעיתונות ביים
 8.6.2000 ובילקוט הפרסומים 4901, ההש״ס, עמ׳ 4216.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון זלבניה מהיז הדרום, שד׳ יצחק רגר 23, באר שבע
 84100, טל׳ 07-6296435 יכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אופקים, שי׳ הרצל ו, אופקי• 80300, טל׳
 07-9926389, ובל מעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים ליהל.

 (1) ״תכנית מיתאו־ מקומית מס׳ ;/11788״, שינוי לתכנית
 נ/680 2.

 השטחים הכלילים בתכנית ומקומם: יערה - גוש 16330,
 ח״ח 3, 4, ד.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד קרקע משטח
 חקלאי ובניני משק לתיירות ואירוח בפרי; ב) קביעת

 הוראות בניה והנחיות לפיתות תשתיות הנדסיות.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ־./11831״, שינוי לתכניות
 ג׳׳בכ?,244 יג/466ד.

 השטחי• הכלולים בתכניה ומקומם: כםרא־סמיע - גוש
 19203, הלקה 52. ח״ח 50, 53, 54, 56, 58, 67, 111.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד למגרש מסי 56:
 בג/במ׳.244 ממגורים למבנה ציבור: ב) שינוי ייעוד שטת

 ממבנה ציבור למגורים: ג) ייעוד שטח לדרך 'גישה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נבגע על
 ידי תכנית. יכן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק. רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסימה שד ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעי־תייים. למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון !לבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,
 נצרת עילית 17511, טל׳ 06-6508555. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה

 הגליל, מעונה, טל׳ 04-9979659.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרהב תכנון מקומי עמק הירדן
ר מקומית א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ?8 להוק התכנון
 והבניה. התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עמק הירדן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית

 מם׳ ג/11790״, שינוי לתכניות ג/36י5 וגי׳1593.

 השטחים הבלולי• בתכניה ומקומה: תל קציר - גלש
 15205, ח״ח 25-23: גוש 15710, חלקות 5-3, 31. היית 2, 6, ד,

A 6, 8, 9. 1-12 12, 14, 20, 22, 52. 33, 36; גוש 15718, חלקית 
 14, ח״ח 10, ו!. 13.

 עיקרי ה־ראות התכנית: א) תבנון מחדש שד קיבו־ו תל
 קציר• ב) קביעת ייעודי קרקע שונים: ג) שינוי ייעודי קרקע:
 מעטר, חקלאי לשטת למבני משק, בית עלמין, מגורים ב׳,
 שצ״פ, דרכים: משטח מבני משק למגורי• ב, דרבים, שצ״פ
 י־פורט: משטח תעשיה לשטח למלאכה, סכורט, ררכים:
 משטח מגירים א׳ למבני ציבור, שב״פ ודרכים: משטח ספורט
 למגורי• אי: ד) תכנון מערכה תדרכי•: ה; קביעת הנהיות

 ותנאי• למתן היתרי בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בכנין או ככל פרט תכנוני אתר הריאה את עצמו נפגע על
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 מרחב תכנון מקומי אשקלון

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, ה.תשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכניה מפורטת מסי
 6/112/03/4 ו״, שינוי לתבניות 12/104/03/4, 2/05/4 ו ו/4

 ו ־4/מק/7 206 ,

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אשקלון, ברנע,
 שדי קדש, רח׳ חיים סלע - גוש 1935, ח״ח 189, 192: גוש

 1936, ח״ח 337: גוש 1937, ח״ח 398.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תבנונית להקמת
 אזור מגורים מיוחד ומסחר עם חזית מסחרית על ידי

 שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 הודעה על תפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בידם
 4.8.2000 ובילקוט הפרסומים 4915, התש״ס, עמי 4615.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתוז הדרום, שד׳ יצהק רגר 23, באר שבע
 84100, טלי 07-6296435, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכניי ולבניה אשקלון, אשקלון, טלי 07-6770157, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתיתים לקהל.

 מרחב תבנין מקומי באר שבע

רטות ות מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

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

 לתכנון ולבניה באר שכע מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 0/212/03/5 ו״, שינוי לתכניות
 5/במ/75, 5/במ/83/ו, 5/במ/5/83, 5/במ/83 ו־5/במ/2ד.

 השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: באר שבע, דתי
 נווה מנחם - גוש 38167, הלקה 46, ת״ת 81, 82: גוש
 38174, ח״ח ו: גוש 38175, חיית 1: גוש 38578, חייה 1:
 גוש 38380, ח״ח 1: גוש 58581, ח״ח ו: גוש 58382, ח״ח
 1: גוש 38383, חיית ו: גוש 38385, ח״ח 1: גוש 401009,

 ה״ח 1.

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מסגרת תכנוניה לשכונת
 מגורים ומגרשים בודדים על ידי שינויים בייעודי
 תקרקע, איחוד חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים

 וקביעת הנתיות ומגבלות בניה.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 55/104/03/5״, שינוי לתבניות
 04/03/5ד/56/א ו~04/03ו/28.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, אזור
 תעשיה, רת׳ האורגים - גדש 38064, הלקה 1, ח״ח 27,

.32 ,30 

 עיקרי הוראות תתבנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 אדור משולב מסהר, מלאכה ותעשיה זעירה על יד־י

 שינוי ייעודי שטחים וקביעת זכויות ומגבלות כניה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 מרתב תכנון מקומי אופקים
ית ל הפקדת תבנ ר ביטו ב ד דעה ב  הו

ר הפקדתה ב ד רטת והודעה מתוקנת ב  מפו

 נמסרת בזה הורעה על ביטול הפקדת תכנית מפורטת
 מם׳ 124/102/03/23 שפורסמה בעיתונים ביום 12.10.2000
 ובילקוט הפרסומים 4927, התשס״א, עמי 79, ובי בהתאם
 לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו, מופקדת
 במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים ״תבנית
 מפורטת מס׳ 124/102/03/25״, שינוי לתכנית 82/102/03/23.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים - גוש
 39556, ח״ח 51, 83, 101: מגרש 190 בהתאם לתכנית 03/23/

.82/102 

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תבנונית להקמת
 אזור משולב מגורים ומסחר ותגדלת היקפי הבניה לאזור
 מגורים על ידי שינויים בייעודי קרקע, חלוקת מגרשים

ת בעלים וקביעת הנהיות ומגבלות הבניה. מ ^ ^ ^ 

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים תאמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר
 23, באר שבע 00ו84, טלי 07-6296435. תעתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים,

 שדי הרצל 1, אופקים 80300, טל׳ 07-9926389.

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

 תעובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

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

 נמסרת בזה הרדעה, בהתאם לסעיף ד ו ד לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישוו ״תכנית מפורטת מס׳
 83/102/03/3״, שיטי לתכניות 59/102/03/3 ו־59/102/03/3/

ם הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע א; י ח ט ש ה ^ ^ 
 רה׳ הראשונים - גוש 2080, ח״ח 77: גוש 2085, חלקה 41,

 ח״ח 21.

 עיקרי תוראות תתכנית: הקמת אדור מגורים מיוחד
 (דיור מוגן) על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנתיות

 ומגבלות בניה.

 הודעה על תפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.8.2000 ובילקוט הפרסומים 4925, ההשס״א, עמי 21.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר 23, באר שבע
 84100, טלי 07-6296435, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשדוד, רה׳ הבנים 2ו, אשדוד 77100, טל׳
 08-8545304, וכל מעוניין רשאי לעיין בת בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 4958, ט׳׳ו בשבט התשס״א, 8.2.2001 1553



 מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

רטת ת מפו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף ?8 לחוק התכנון
 והבניה, תתשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מתיז הדרו• ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית מלאכי מופקדת ״תכנית מפורטה מם׳
 55/03/18 74/7״, שינוי לתכניות 8י/3ס/55ז, 1/155/03/18, 713

 17/155/03, 55/03/18ו/ב ו־8ו/2/155/03.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מלאכי -
 גוש 2473, ח״ח 26, 58-ו6; מגרשים 4דו, 5וו.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 להסדרת מערכת הדרכים הוספה של יח׳׳ר אתת בשכונת
 מגורים קיימת על ידי שינויים בייעודי הקרקע, איחוד
 וחלוקת מגרשים בהסכמה הבעלים וקביעת הנתיות ומגבלות

 בניה.

| ^ ק ב  כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ו
 שהמשרדים האמורים פתיתים לקהל. כל מעוניין בקו^^
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואת את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 00ז לחוק,
 רשאי לתגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר
 23, באר שבע 84100, טלי 07-6296435. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית

 מלאכי, רה׳ דבוטינסקי 7, קדית מלאכי 70900.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר 23,
 באר שבע 84100, טל׳ 07-6296435. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רת

 מנחם בגין 15, באר שבע, טלי 07-6463807.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳

 130/108/03/5׳, שינוי לתבנית 11/108/03/5.
 השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ ג׳,

 רה׳ הגאולים 40 - גוש 38030, חלקה 160, ח״ח 177.
 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת זכויות בניה, שינוי

 בקווי בנין וקביעת הנתיות ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכניח פורסמה בעיתונות ביום
 ס0.8.200ו ובילקוט הפרסומים 4915, ההש״ס, עמי 4616.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שרי יצחק רגר 23, באר שבע
 84100, טלי 07-6296435, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה באר שבע, רה מנחם בגין 75, באר שבע, טלי
 07-6463807, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמת-גגב-תמר

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לתוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר

 מקומית מסי 1/235/02/10״.

•  השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: חצבה -
 39052, ה״ח 2: גוש 39053, ת״ת 6.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנוניה לבית
 ספר שדה תעבה על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת

 הנתיות ומגבלות הבניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.7.1999 ובילקוט הפרסומים 4790, התשנ־ט, עמי 5005.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר 23, באר שבע
 00ו84, טלי 07-6296435, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תמר-ערבה־תיכונה, נוה זהר, טלי 6688809-
 07, וכל מעוניין רשאי לעיין בת בימים ובשעות שהמשרדים

 תאמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 מרתב תכנון מקומי מיתר

מית ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הורעה. בהתאם לסעיף דוו לתוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מסי 8/101/02/15״, שינוי לתבניות 163/02/11,
 1/101/02/15, 1/102/03/15, 2/102/03/15, 9/102/03/15 ו־15/

.6/101/02 
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: מיתר, שלב ד׳ -

 גושים 100001, 100011 בשלמות.

 עיקרי תוראות התכנית: יעירת מסגרת תכנונית
 להרחבת הישוב מיתר על ידי שינויים בייעודי קרקע
 וקביעת הנחיות ומגבלות בנית על ידי איהוד ותלוקת

 מגרשים בהסכמת בעלים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.12.1999 ובילקוט הפרסומים 4844, החש׳׳ס, עמי 2332.

 התכנית האמורה נמעאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יעחק רגר 23, באר שבע
 84100, טל׳ 6296435-ד0, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מיתר, מיתר 58025, טל׳ 07-6517410, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

zoot.2.s 1554 , ט״ו בשבט התשס״א, 4958ילקוט הפרסומים 



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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

רטת ת מפו י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד ו ו לחוק תתכנון
 והבניה, תתשב׳׳ה-1965, ברבר אישור ״תבנית מפורטת מסי

 4/209/03/7״, שינוי לתכניות 209/03/7 ו־2/209/03/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר עזת - גוש
 901, ח״ח 3, 6, 12, 16; גוש 902, חלקות 4, 6, ת״ת 5, 7.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תבנונית לאזור
 תתעשיה המשק והמיהקן ההנדסי על ידי שינויים בייעודי
 קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת

 הנחיות ומגבלות בניה.

 הודעת על תפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4904, התש״ס, עמ׳ 4312.

 התבנית האמורת נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצחק רגר 23, באר שבע
 64100, טלי 07-6296435, וכן במשרדי הועדה תמקומית
 לתכנון ולבניה שמעונים, שדרות, טלי 07-6899696, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתותים לקהל.

רטת ת מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבנית שמעונים מופקדת ״תבנית מפורטת מם׳

 7/255/02/7״, שינוי לתכנית 255/02/7.

 השטחים תכלולים בתכנית ומקומם: מרכז פתחת שלום
- גוש 100303, ח״ח 3.

 עיקרי הוראות תתבנית: הקצאת שטת לבית העלמין על
 ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות והגבלות בניה

 על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

 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
 די התכנית, וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לתוק,
 אי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 עה תמאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 דה תמחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצחק רגר
 23, באר שבע 84100, טל׳ 07-6296435. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים,
* התנגדות לתכנית לא תתקבל ל ־ * י « ׳ » ל  שריית• ט
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בבתב, בפירוט הנמקות
 ובליווי תצהיר תמאמת את העובדות שעליהן תיא

 מסתמכת.

 מרחב תבנון מקומי שקמים
רטת ת מפו י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

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

 5/160/03/6״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ניצנים, בפר
 הנוער ניצנים - גוש 2782, תלקות 14, 15, ת״ת 16, 25.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנוניה לבית
 ספר שדה שקמים על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת

 הנחיות ומגבלוח בניה.

 הודעה על הפקדת תתכנית פורםמת בעיתונות ביום
 12.6.1998 ובילקוט הפרסומים 4649, התשנ״ח, עמי 3849.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה תמחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצחק רגר 23, באר שבע
 84100, טלי 07-6296435, ובן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שקמים, טל׳ 08-8500705, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ט״ז בטבת התשס״א (11 בינואר 2001)

 שלום דנינו
 יושב ראש תועדה המחוזית
 לתכנון ולבנית מחוז הדרום

 מרתב תכנון מקומי שמעונים
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון
 והבניה, תתשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבנית שמעונים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 10/302/02/7״.

 תשטהים הכלולים בתבנית ומקומם: גוש 100310, ח״ח
 3-1, 26, 29, 36: גוש 100311, ת״ת 7, 9.

 עיקרי תוראות התבנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 אזור תיירות ונופש על ידי איתוד ותלוקת מגרשים בהסכמת
י שינויים בייעודי קרקע וקביעת תנתיות ומגבלות ם ^ 9 

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שתמשרדים תאמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תתבנית, 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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצחק רגר
 23, באר שבע 84100, טלי 07-6296435. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים,

 שדרות, טל׳ 07-6899696.
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 ר

 בלס־ תאריך
 תיק שס הבכוח/ה הפטירה ש• המבקש/ת

 1/22038 שקולניק לאה 02/09/2000 קמינםקי רחל
 1/22042 יוסף מטילדה 07/12/1992 יוסף אסתר

 1/22043 אבדולייב סימה 21/11/1999 אנודלייב פנינה
 1/22044 יוסף פפו 01/04/1980 •־וסף אסתר

 22052׳־, 1 עמר מי הדסה 19/12/1996 עמרמי אלישע
 1/22055 עמומ׳ מאיר 02/12/1990 עמום׳ אלישע

 1/22058 קריף רונה 02/11/1993 קריף יאירה
 1/22059 קרן רנה 25/08/2000 זמיר דפנה

 1/22061 טנידחזן משולם 31/01/1990 שנידרמ! הזוה
 1/22062 טוביה יוסף 26/10/1992 טוביה רגינה
 1/22063 שריר פנינה 18/08/2000 שריר מרדכי

 22064'. 1 טיטלבאום מדים 01/04/2000 קדוש מתיקה ליל
 1/22065 מחלב מרגלית 02/11/2000 מחלב נזנחם

 1/22067 טרוסטנובסקי יוו 12/10/2000 טרוסטנובםקי כ^^^ז
 1/22072 אורן סוזי 06/11/2000 הובברנ אסתר

 22073/: שטרסבורגד ברכ 02/02/2000 שטדסבווגר הלנה
 22075; 1 אברבנל מרי 08/11/2000 אבוביל יעקב

 1/22081 קרויטוב זניטה 03/2000/ 01 צנחני שרה
 22083/ 1 כהן מרדכי מרקו 25/05/2000 כהן יוסף
 1/22084 כהן אלגדה 20/02/1991 כהן יוסף

 1/22087 צדוק יפת 11/01/1995 צדוק מרים
 1/22091 אלזר איזבלה 08/09/2000 אלעזר שמחה

 1/22094 אלי חיים 2000/ד13/0 פאנ׳ אלי
 1/22098 גורליל] רבקה 24/10/2000 דרבקיו לב
 1/22099 ארלבאום נורבר 13/01/1973 אבן פאול

 1/22103 שאמון נעימה 19/11/1996 שמעוני אברהם
 1/22104 ^דידנ־ן מאיד 03/11/2000 אוחנה שושנה

 1/22105 זילחה דוד 1955'24/02 זילחה נאג׳י
 1/22111 שלכטר מאוריצי 17/06/1999 גרינספאנטשול יהודית

 12 221' .ו אטיאס סימון 1991•ו0/ 31 אטיאם מרים
 1/22113 מיכאל אברהם 03/03/1998 מיכאל זהבה
 1/22114 מיכאל עחרה 21/08/1998 מיכאל זהבה

 1/22115 הלמן יטקב 2000'26/07 הלמי אבינועם
 1/22120 דוד חלוה ז99ז/0ז׳־.6ז חכם רחל
 1/22121 דוד יצמק 05/02/1997 חכם רחל

 1/22126 שרעבי אברהש 1978'׳13/05 שרעבי תנה
 22127׳׳• 1 גאולה נילופר 11/07/2000 גאולה עובדיה
 1/22128 מליטה מטביי 07/07/2000 סליטה איגוד
 1/22129 אלדאבח אסתר 22/04/1966 אלדבח נימים
 1/22135 בר און עזריאל 30/09/2000 בד-און חיים
 22133 יי שסיידו מדדבי 994 י/0!/20 טני אליעזר

 20508' 1 סטרול סלומון '04/09/199 סטרול רבקה
 1/22140 זכריה ליאת 03/05/1999 שלום זכריה

 1/22141 זריהן סלומון 05/03/1998 זרי־ה: רינה
 1/22142 לובל יוסף 27/05/2000 לובל אסתר

י חוק הירושה, התשכ״ה—965ו פ  הודעות ל

אה או ו רושה, צו קיום צו ו י צ ת ל ל בקשו ת ע דעו  הו
ן ו ב הל עז י מנ ו נ  מי

 ניתנת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 67 לחוק הירישת,
 התשב״ה-1965, כי בתיקים תמפ1רטי• להלן הוגש.־ לרשמים
 לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה, לצו

 קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

 הרשם לעביני ידדשה בירושלים. דה׳ יפו 216, ירושלים

 מם׳ תאריך
 תיק שם המטה ׳ה הפסידה שם המבקש/ת

רושות  י
 1/3365 פלדמן שמעון 31/10/2000 כהן אסתר

 1/3367 גילה יפה 03/01/2000 גילה •למה
 1/3358 אסם אברהם יה! 03/03/1997 אסב! הרמינה

 1/3370 רודל זהבה 03/07/2000 ברנזס דוד
 1/3371 כהן מרים 06/06/2000 בכר תנה
 1/3373 כץ פר־דה 01/01/1935 קנר עדוה
 1/3574 כץ מיכאל י־ייב 1922 .03/10 ד!נר עדנה

 1/3376 בית בייז א לי עזן 16/08/2000 פאפי מלכת
 337-2'. 1 בן-יהודה יוסף 06/09/2000 בן ־הודה מינה

 1/3381 פדיינד אירהם 17/03/2000 פריינז בלה
 82 3 כ/ 1 הרון ויל׳ 03/10/2000 הרנן תמר

 1/3333 לוי בצלאל 21/11/2000 אוחיון סימה
 1.5334 קופפר אפרים 593 ,-',05/03 קופ2ר הלנה

 1/3386 שריקי שולמית כ 2000':08/1 שרירי דיד

ואות  צו
 5364', 1 גלם בנימ־ן 24/10/2000 זמי־־ גלם נעמי שב

 3366', 1 אלבין הימן 03/11/2000 אלבין הלי
 1/3369 שטוקהי־יםזאבנכ 01/04/2000 שטוקהיים ציפורה

 1/3372 ברוך ונדה 08/08/0200 טרבולוס אודם
 1/3375 גלסקין ריקה 997ז/0ו/30 ;יטקזין ילנה
 1/3377 נבעה סלימה 30/07/2000 יניב אברהם

 1/3379 עדילה מוםא 07/11/2000 עדילה מחמוד יויון*•
י;דלייט  3380'. 1 הסין אליהו 16/10/1998 תסי

 1/3335 קלמנויטפ; חיה 25/12/1998 קלחנוביץ זימל

 שלמה אקםנהנדלר, דשס

 הרשם לעניבי ירישה בתל אביב, רח׳ אידלסוץ בו, תל אביב

 מס תאריך
 היק שפ הסג־ח/ה הפעייה־, שם המבדש/ת

רושות  י
 22032/ 1 שלד טובה:דוריה 19/03/1998 מימון זיוה

 1/22034 גיריוגו רוה 1/2000 05/1 גיך־וגר איל!
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המניח/ה תפטירוז
 מסי
 תיק

 הרשם לענעי ירושה בתל אביב, רח׳ אידלסון ג1, תל אביב
 (המשך)

 לביא יצחק
 יריב נעמי

 ביבר טובה
 ולד רנה

 קצימקלצקי) נתתניסו)
 פרלמדטר שושנה

 דרן רות
 וסלי מגדה

 זיידס שולמית
 אהרונוביץ כנרת מזור

 קרן משה
 הוכברג אסתר

 נחום מאיר
 שניידר מלכה

 לחדו גיק
 מחס בנימי!

 בר(בכה דוד
 שמח סיגל

 רשף שלמה
 שלמה דוד לולו

 גרנות ליאורה
 קשי נעים

 גוטמן יהושע
 גוטמן יהושע
 אביטל מרימ

 עזרימביץ שאול
 קרני גילה

 איבון מיכאלה
 קפוסטה רנה
 קידר מלכה

 אשכמי אברהם
 כה! ארי

 וחיוב שלמה
 לוז אביה

 קטינקה שרית
 שדה דינה

 פרידמן זהר
 לוי ט סימון

 אמיו שוליןשולמי
 איגר עקיבא

 צור יואב
 דווק מנשה

 אתגר רבל!ה
 אתגר ובקה

 גןלדפרב רוחמה

29/11/1999 
19/10/2000 
24/07/2000 
19/05/2000 
01/09/1997 
19/08/2000 
19/09/1998 
11/01/1999 
19/08/2000 
12/03/2000 
08/11/2000 
11/11/2000 
23/03/2000 
29/10/2000 
21/08/2000 
06/11/2000 
19/10/2000 
20/10/2000 
04/09/2000 
22/02/1 980 
31/03/1981 
27/04/2000 
15/06/1991 
23/12/1987 
03/07/2000 
07/03/2000 
04/05/2000 
10/03/2000 
08/10/2000 
19/09/1998 
20/11/1999 
08/10/2000 
08/01/1994 
05/10/2000 
09/05/2000 
25/10/2000 
04/04/2000 
31/07/2000 
19/11/2000 
18/02/2000 
25/09/2000 
29/05/2000 
02/11/2000 
13/12/1996 
12/11/2000 

 לביא רינה
 פרידלנדר אברה!

 שבח ברוניה
 ולד בני

 קלצקי שמואל
 פרלמוטר שסואק

 דרו צבי
 וסלי יהודה

 סימון סופיה
 רחנבאוס יוסף

 קורלנז תיה
 הובברג חנן
 וחוס כלאפו

 שניידר ליפנזן
 אייזלר לובה

 ממס זהבה
 בכר יוסף
 שמח יוסף
 רשף טליה

 שלמה דוד דוד
 פולר יהודית

 כאשי עזיז
 גוטמן אלפדד א.

 גוטמן רות
 קדושים אהרון

 אזרולוביץ ינקו
 שפד בלומה

 קרוסטיין אליזבכ
 קפוסטה לוי
 קידר פאול

 אשכנזי אביבה
 כה!סולו

 מוזייף שלום
 בן ארי בתיה

 הנדלר הדרהיהנ׳
 שדה ישראל
 פרידמן מדים

 כהן אםתר;חיה.ן
 אלחרר יוסף

 אייגר מיה
 צור לאה

 שהרבני עידית
 רוז! משה
וזן שרה  י

 אריאלי יוסף

1/22048 
1/22049 
1/22050 
1 /22051 
1/22053 
1/22054 
1/22056 
1/22057 
1/22060 
1/22066 
1/22068 
1/22069 
1/22070 
1/22071 
1/22074 
1/22076 
1/22077 
1/22078 
1/22079 
1 /22080 
 22082'׳, 1
1/22086 
1/22088 
1/22089 
1/22090 
1/22092 
1/22095 
1/22096 
1/22097 
1/22100 
1/2210! 
1/22102 
1/22106 
1/22107 
1/22108 
1/22109 
1/22110 
1/22116 
1/22117 
1/22118 
1/22119 
1/22122 
1/22123 
1/22124 
1/22125 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס־
 תיק

 ש1למן סופיה
 וולק תייס

 ריבנזון צילה
 גיל אלישע
 אבו עמרם

 מורד אריאלה
 עוקבי אורה
 ביזאוי רנה

 אהרוני ג׳ולייט
 קסטנבאום טובה

 וינשטיץ אהרון
 לוי יואב

 נחום יהושע
 כהן מרקו

 שוכהנדלר אהרן
 עלעיני פלורה
 זילבומן כפיר

 גולדשטיין הלנה
 פתאילוב שמואל

 זיק יהודית
 אלעזר מרגלית

 תמנו שלמה
 הורי אהרון

 כהן תם שמחה
 הראל דליה

 אברמוביץ פיליפ

10/09/1996 
19/07/2000 
09/03/2000 
07/04/2000 
 5/12/1999 י
31/10/2000 
13/05/1996 
01/11/2000 
01/04/1996 
27/02/2000 
23/02/2000 
31/03/1993 
04/08/1993 
07/04/1989 
05/11/2000 
05/10/1987 
17/10/2000 
09/07/1984 
22/05/1998 
20/10/1986 
02/10/2000 
:6/02/1995 
27/10/2000 
01/03/1993 
13/12/1998 
04/08/2000 

 קליינר חיים
 וולק רות

 פילגרון סולומון
 גיל מרים
 אבן ליזה

 מורד אליהו
 עוקבי אבנר

 ביזאוי סלומון
 אהרוני רחמים

 סגל פנינה
 לוינסקי וינש מר

 לוי אבשלום סעד
 נחום מלכה

 אברמוביץ אתי־
 שוכהנדלר פרידה
 עלעיני אברהם ד

 לקס מינה
 גולדשטיין אוטור
 פוזאילוב עוזיאל

 זליזר חיה
 אלעזר אריה
 תמנן סהנה

 הררי מזל
 כהן תם עובדיה

 שוורץ יהודית
 אברמוביץ לובה

רושות  י
1/22144 
1/22145 
1/22151 
1/22152 
1/22153 
1/22154 
1/22156 
1/22157 

1/22161 
1/22162 
1/22163 
1/22164 
1/22166 
1/22168 
1/22169 
1/22170 
1/22171 
1/22173 
1/22175 
1/22173 
1/22182 
1/22184 
1/22189 
1/22190 

 30{£!^ו הלד לאה 21/09/2000 אלטשולד ודה • הופמן אידה 26/06/2000 נוילינגו רחל
ה  1/22031 שוורצברג מרדכ 25/10/2000 שוווצברג תי

 1/22033 מזרחי רבקה 01/01/1997 םזרחי יוסף
 1/22035 ורטר שמואל 13/09/2000 ורטר אסתר

 1/22036 ליניאדו יפה 28/08/2000 ליךאדו אילץ
 22037/ 1 לתדונר אהובה 30/07/1992 אורו! ויל׳
 1/22039 לוי ועמי 08/02/1994 לוי יחיאל

 1/22040 שטיינבך חיים ע 24/08/2000 שטיינבך פרלת
 1/22041 קוסמו אלפרד 10/11/2000 גורדום אירנה

 1/22045 לוי מנחם 993 08/04/1 לוי יחיאל
 1/22046 שאש שדה 08/12/1991 אלון אביבה

 22047'׳ 1 קמפינסקי הניה 25/10/2000 קמפתסק׳ יפה
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 מם• תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המכקש/ת

 1/7905 זוהר יהודה 11/02/1975 זהר רינה
 1/7907 מתוק אסעד 06/06/1979 מתוק חסן
 1/7909 לשם צפורה 29/09/2000 לשם אריה

 1/7910 קדור מודסל 29/03/1983 קדור נגיאח
 1/7911 קדוד רסמיה 20/06/1979 קדור עוני

 1/7912 קדור פהד 01/02/1975 קדוד ממוח
ץ ליאתיד ז י  1/7916 מגידין המרה 19/02/1998 מג

 1/7917 קמפמסקי סופיה 12/09/2000 קמפינסקך ישראל
 1/7918 שדמי רחל 18/03/1990 מזרחי חיים
 1/7920 אמר שפיקה 04/11/2000 אמר מנשה
 1/7921 בדוס יוסף 22/03/1996 ברום מרים

^ ה ר ו פ  1/7922 שבתאי פנחס 05/07/2000 שבתאי צ

 10/08/2000 עיד נסדאת 9̂
 1/7924 עיד רכאד

 1/7926 משה ישעיהו 17/03/2000 משה מדים וגינה
 1/7928 ויסדגמאנד 19/04/1994 שבטו מתנקה (מר

ת או ו  צו
 3/7376 שייר גניה 23/08/2000 מאור אירית

 1/7901 לםשצ׳ינםקי פרי 12/10/2000 לשצ׳ינסקי מאיה
 1/7902 בראז תחיה 12/10/2000 ברא״ז ירוו

 1/7906 םולומוו אליתו 31/07/2000 סולומון רחל
 1/7908 בוטניו פלוריה 12/11/2000 ליבוביץ שושנה

 1/7914 ביתו אנדרי 06/02/2000 ביתן יאיר
 1/7915 דהן שמעון 31/03/1995 דהאן שלמה

 3/6259 יפרח שרה 10/01/2000 קולט דדו!
 3/7662 דינד יצחק 22/10/2000 יוספי בת שבע
 1/7919 טננבויס דוד 04/03/1998 טננבוים לוטי

 1/7925 קפלן ליבה 22/09/2000 לובל גינדה
 1/7925 וילן איונה סידו 03/10/2000 לברון אילנה

 1/7927 מנשה מוזלי 04/01/2000 דאלה אברהם

^ ^ 0 ש ד עוז, ר  לבנה ב

 הרשם לענעי ירדשדז בבאר שבע, שד׳ שז״ר בג, באר שבע

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

ת ו ש ת  י
 1/2998 כהו שמחה 21/11/1991 כהן דורי

 1/2999 דנינו זאיש 03/05/2000 דנינו שרה
 1/3000 אליהו נתן 29/07/1968 אליהו חיה

 1/3003 בוטנריו שמואל 24/08/2000 בוטנריו יהודית
 1/3004 זגורי גבריאל 13/11/2000 זגודי שולה

 1/3005 אבדג׳ל אלברט׳ 16/08/2000 אברנ׳ל שושנה
 1/3011 לויסליצי! דמיטד 27/01/1993 קרפוד אספיר

 הרשם לעביני ירושה בתל אביב, דח׳ אידלםון 13, תל אביב
 (המשך

 מס• תאריך
 תיק שם המנחז/ה הפטידה שם המבקש/ת

אות ו  צו
 1/22130 זרחי עמוס 03/07/1999 זרחי ניבה

 1/22131 יעקובי ליאו 26/11/2000 גרוס סידתיה
 1/22132 משטא רחמים 07/06/2000 משטא שרה
 1/22133 שטמר מאיר 1/2000 23/1 נצר אליאב

 2213.4׳ 1 רוזנברג מנחם 04/01/1995 רוזנברג זהבה
 1/22135 קאופד יעקב 16/09/2000 קאופר מתם

 1/22137 שטינמן פייביש 17/10/2000 שטיינמן אמנון
 1/22139 גולד מריה 19/03/2000 גולד אהרון

 1/22143 ברכה אינס 15/06/2000 ברכה ראובו
 1/22146 שפרלינג לב 31/08/1998 מלמד יוליאנה

 1/22147 קונדין בלה 22/04/2000 נמייזר י1סף
 1/22148 פיכמו חתי 11/07/2000 מאית![ טל

 1/22149 ליבל גילה 23/08/2000 קוקסין רעיה
 1/22150 םרנקל פלה 09/07/2000 פרנקל יהושע

 1/22155 אלמד אברהם 11/08/2000 אלטו אהרן
 1/22158 הרפז שושנה 07/11/2000 הדפז שי

 1/22165 אברמוביץ חיים 26/10/2000 כהן מרקו
 1/22167 קרוק תמרה 21/09/2000 קלינדריוב לורה

 1/22172 סמך יוסף חיים 19/03/1988 סמך מנשה
 1/22174 קמינר מאיר 19/08/2000 קמינר משה
 1/22176 שורץ יהושע 15/10/1998 שוורץ זאב
 1/22177 שורץ שושנה 03/09/2000 שוורץ זאב

 1/22179 אקפלד אגרך יהן 28/09/2000 אקפלד רחל
 1/22180 סולומון רחל 18/10/2000 הולצבדגדליה

 1/22131 שמידט פנינה 24/10/2000 שמידט איתן
 1/22183 שונברגד ווסיל 27/04/2000 שונכדגו אלנה לא

 1/22185 אופיר פרידה 10/09/2000 אופיר שי
 1/22186 התם דן 21/11/2000 פילוסוף רני־
 1/22137 דרחי חנה 17/06/2000 דרחי של1ס

 1/22188 פקרר יצחק 17/09/2000 שמש חוה רחל

, רשם ר ג י ב ל י סף ז ו  י

 הרשם לעביני ירושה בחיפה, דחי חסץ שוקת 2, חיפה

 בלס־ תאריך
 תיק שבז הכגוה/ה הפסידה שם המבקש׳׳ת

 ירושות
 1/7899 מקלדה מועאד 19/02/2000 מקלדה רפיק

דדדו  1/7900 פדקש ארדיבט 8/09/2000! פרקשדו
 1/7903 ספקטור שרה 1/2000 01/1 כהן!םפקטור) בלה

 1/7904 ויזנו יוסף 04/02/1995 שפיגל רבקה
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ושה ר ל פרסום צו י ר ביטו ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה לפי תקנה 27(ה) לתקנות הירושה,
 התשנ״ח-998ו, בי צו הרשם לעניני ירושה בתיפה בתיק
 7376/1 (ירושות), לענין המנוחה שייר נניה, שפורסם בילקוט

 הפרסומים 4948, החשס׳׳א, עמי 1077 - בטל.

 לבנה בר עוז, רשם

 הודעה לפי חוק הצהרות מוות,
 התשלי׳ח-1978

 בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

 ת״ע ו200/ס96ו

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1973,

 ובענין הצהרת מותם של הנספים בשנות השואה
 המפורטים להלן,

 והמבקשת: רתל כץ, ת״ז 362275, ע״י ב׳׳ב עו״ד ו׳ בן
 יעקב, מרח• מונטיפיורי 24, תל אביב 65164, טלי 05-5660260,

 פקס 03-5609799.
דעה  הו

 להווי ידוע כי המבקשת פנתה לבית המשפט לעניני
 משפתה למחוזות תל אביב והמרכז בבקשה להצהיר על
 מותם של הנספים בשנות השואה המפורטים להלן, שנעלמו
 ומשערים שהם מתים ובי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל

 ביום 20.3.2001 בשעת 9.00.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

 ו. ישראל רודניק בן פייגה רודניק.
 מקום מגוריו הרגיל: לפני המלחמה רובנו ופולין)

 רוסיה.
 תאריך ומקום מותו: בשנת 1942 ככל הנראה נרצח

 בתיסול גטו רובנו.

 2. שלמה קובמן כן חיםיה קובמן.
 מקום מגוריו הרניל: לפני המלחמה רובנו (פולין:

 רוסיה.
 תאריך ומקום מותו: שנת 1942 י בבל הנראה נרצח

 בחיסול גטו רובנו.

 3. אברהם קוכמן בן חיםיה קוכמן.
 מקום מגוריו הרגיל: רובנו (פולין) רוסיה.

 תאריך ומקום מותו: שנת 942ו בכל הנראה נרצח
 בחיסול גטו רובנו.

 4. בני פלדמן בן זלדה פלדמן.
 מקום מגוריו הרגיל: רובנו, פולין.

 תתאריך הידוע לאתרונה שבו נראה היה שהנספה
 עדיין הית בתייס והמקום שבו נמצא: בשנת 1941 גויס

 לצבא הרוסי.

 5. ישראל פלדמן בן זלדה פלדמן.
 מקום מגוריו הרגיל: רובנו, פולין.

 התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנספה
 עדיין היה בחיים והמקום שבו נמצא: שנת 1941, נעצר

 בידי הנאצים בגבול רוסיה פולין.

 559 ו

 הרשם לעניבי ירושה בבאר שבע, שד׳ שז״ר 53, באר שבע
 (המשף

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

רושות  י

 1/3012 םבגי איוב 15/10/2000 סבני רחל
 1/3013 סולטן נתן אלכם 19/04/1934 שפלר לדתה

 1/3015 דיספלר פני 17/09/1999 גליק מילר רבקה
 1/3016 קרמו קלרה 15/09/2000 מורח נטליה

אות ו  צו
 1/2997 חדד אילן 22/06/2000 חדד ויקטור

 1/3001 בו בסט הדסה 1/2000 05/1 בן בסט נזשה
 1/3002 נדב אלדד 27/06/2000 נדב יעיש רונן

 1âg|6 בורוכוב שיפרה 05/04/2000 בורוכוב פרידה
 • אפריאט גרציר 15/03/2000 אפריאט לאון
 1/3008 אשכנזי פירה 18/09/2000 מונטל אידית

 1/3009 בויושטיין יוני 29/10/2000 ברנשטיין צבי הרי

 1/3010 רביב ו תמו 15/02/1995 רביבו מסעוד

 1/3014 בן שאול מאיר 12/09/2000 בןשאולצפרירה

 1/3017 יודלביץ זלדה 18/12/1995 יודלביץ שלמה

 1/3018 יודלביץ שאול 28/03/1986 יודלביץ שלמה

ר, דשם י  שושנה אנקור-שנ

 הרשם לעניני ירושה בנצרת, רח׳ גלבוע 9, נצרת

 מכי תאריך
 חיק שם המנ1ח׳.ה הפטירה שם המבקש/ת

רושות  י
 1/2090 שיבלי מופלח 14/09/2000 שיבלי חוסיו
 1/2091 חדאד נ׳ורג׳ 26/01/2000 חדאד דיאנא
 1/2092 אוחיון זוהרה 04/02/1999 מלכה אלים

 1/2093 דלברפרב ארקד 18/07/1996 זילבדפרב נולדה
 TO5^1 אל כילאני מוחב 26/09/1987 כילאני מרואן # מסאלחה סליבי 23/04/1998 מםאלחה מחמד

 1/2097 בוהקוכסקיה ניט 22/12/1993 הרומינקוב סופיה
 1/2098 וי־סמן ולדימיר 17/12/1993 ריסמו סופיה

אות ו  צו
 1/2089 זורייק מיח׳איל 27/03/2000 זורייק עפיף
 1/2096 הלר לסלו נסטון 16/05/2000 הלר אגנטה

 1/2099 ציצייק זיאסה 10/06/1998 ציצייק פירה

ת בר עת, רשס נ י  ל
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 והמבקש: אברהם עמר, ע״י ב״כ עו״ד ניקול לוין, מרכז
 מסחרי יפה השמש, רח׳ ראובן 1, ת״ד 2405, בית שמש

.99000 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 29.8.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט תמתוזי בירושלים לפרק את החברת הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט תיושב

 בדין ביום 28.3.2001 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צי בענק הבקשה או להתנגד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳יל לא יאותר משעה 9.00

 ביום 21.3.2001.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,
• . ק ו ר י פ  תמורת תשלום, העתק מבקשת ה

 ניקול לוין, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 303/00

 בעגין פקודת התברות [נוסת חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק תברת דרור שי השחזות בע״מ, רח• היציב,
 אזור תתעשית עטרות, 97800, ירושלים,

 והמבקש: דוד סיכוני, ע״י ב״כ עו״ד ראובן נתאי, רח׳ בן
 יהודה 1, ת״ד 1998, ירושלים 91017, טל• 02-6235471, פקס

.02-6254269 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.12.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את חתברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית תמשפט היושב

 בדין ביום 23.2.2001 בשעת 10.00.

 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
• . ה  שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו ז

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאותר משעה 10.00

 ביום 14.2.2001.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ראובן נתאי, עו״ד
 בא בות המבקש

 6. חיה גיטל־ליכטמן בת זלדה פלדמן.
 מקום מגוריה הרגיל: רובנו (פולין) רוסיה.

 תאריך ומקום מותה: שנת 1942, קרמנה אוזבקיסטן.

 בל מי שיש לו ידיעות על הנספים, מתבקש כזה
 להמציאן לבית המשפס, או לכל נציגות דיפלומטית או
 קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, לבל
 המאותר 15 ימים לפני מועד הדיון הנקוב לעיל, וכל אדם
 מעוניין הרוצה לתתנגר להצהרת המוות. יתייצב לפני בית
 המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בא
 כוחו וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה
 בשבועה, שניתנה על ידו, שבה יפורטו טעמי ההתננדוח, או
 ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל
 שבה יפרט את טעמי התתנגדות, שאם לא כך ייתן בית

 המשפט החלטה כטוב בעיניו.

 ו׳ בן יעקב, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק אזרחי 171/99

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

 ובענין פירוק חברת רחביה מקרקעין (מלון טירת בת
 שבע) בע״מ,

 והמבקשת: עיריית ירושלים, ע״י ב״כ עו״ד שר־אל, רח׳
 בן יהודה 23, ירושלים 94624.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.5.2000 הוגשה בקשה
 לבית המשפט תמחוזי בירושלים לפרק את התבדה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 28.2.2001 בשעה 10.30.

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

 שלו, לאתר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלהה בדואר.
 באופן שהגיע לידיה לפי המען תנ״ל לא יאוחר מיום

.21.2.2001 
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 שר־אל, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 היק אזרחי 273/00
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק תברת דרור מפעלי מתכת בע״מ, חיפ
,51-181437-8 
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