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 (6) החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין(חוואתמה)
- (אל־גיבהה אישעביה - א־דימוקראטיה לתחריר פלס

 טין)!
 (7) חלוצי מלחמת השחרור העממית - בחות א־צאעקה
 (טלאיע חרב א-תחריר אישעביה - קוואת א־צאעקה);

 (8) החזית העממית לשחרור פלסטין - המפקדה הכללית
 (ג׳בריל) - (אל־ג׳בהה אישעביה לתחריר פלסטין -

 אל־קיאדה אל־עאמה);
 (9) חזית השחרור הערבית - (ג׳בהה א׳תחדיר אל־ערביה):
 (10) חזית המאבק העממי הפלסטיני - (ג׳בהת א־נדאל

 אישעבי אל־פלססמי)־,
ר הפלסטינית - נג׳בהת א־תחריר אל- מ ת ש  (11) חזית ה

 פלסטיניה);
 (12) פלג אבו״נדאלז

 (13) פלג אבראבראהים המכונה ״הארגון הערבי של 15
 במאי״ - (מנט׳מת 15 איאר אל־ערביה)ז

ר העממית מ ת ש ועת ה  (14) פלג נאג׳י עלוש המכונה ״תנ
 הערבית״ - (חרכת א-תחריר א-שעביה אל־ערביה):

ית העממית לשחרור  (15) פלג אמ״גיאבר המכונה ״החז
 פלסטין - המפקדה הכללית - ההנהגה הזמנית״ -
 (אליג׳בהה א־שעביה לתחריר פלסטין - אל־קיאדה

 אל־עאמה - אל־קיאזה אל־מואקתה):
 (16) ארגון ״גיבורי השיבה״ - (מנט׳מת אבסאל אל־עודה):
 (17) החזית העממית - המפקדה המיוחדת - פלג סלים
 אבו־סאלם - (אל-ג׳בהה זרשעביה אל־קיאדה אל

 ח׳אצה);
 (18) פת״ח - פלג ״אבו מוסא״«

 (19) הוועדות המהפכניות הפלסטיניות - (אל־לג׳אן אית׳וריה
 אל־פלסטיניה)!

 (20) החזית הלאומית הפלסטינית - (ג׳בהה אליוטניה אל-
 פלםטיניה):

 (21) הסיעות המזויינות המהפכניות הלבנוניות (אליאפואג׳
 אל־ת׳וריה אלימסלחה אל־לבנאניה).

ים המפורטים בה,  הכרזה זו חלה על הארגונים הסמריסטי
 גס אם הם מתקראים בשמות, בכינויים או בראשי־חיבות
 נוספים, או בתרגומיהם לכל שפה אחרת, אם דרך קבע ואס מעת

 לעת, וכן על פלגיהם ועל צירופיהם.

 ההכרזה על ארגונים טרוריסטיים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 2665, התשמ״א, עמ׳ 195 - בטלה.

(30 בינואר 1986) ו  כ׳ בשבט החשם״
 (חט 3-1288) יוסף ביילץ

 מזכיר הממשלה

 : הודעה על הרשאה

 לפי חוק נכסי המדינה, החשי״א-1951

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי״א-1951 י,
ה כי הממשלה החליטה להרשות את נושאי המשרות ז  מודיעים ג

 1 סייח התשי״א, עמי 52.

 הודעה על שובו של ראש הממשלה לארץ
 לפי תוק-יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לפי סעיף 19 לחוק-יסוד: הממשלה, כי ראש
 הממשלה שב ארצה ביום כ׳ בשבט התשמ״ו(30 בינואר 1986).

(30 בינואר 1986) ו  כ׳ בשבט התשמ״
מ 3-57< יוםף בייליו ח ) 

 מזכיר הממשלה

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוקייםוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה, כי שר
׳ו(29 בינואר 1986).  הפנים שב ארצה ביום י״ט בשבט התשמ׳

 כ׳ בשבט התשמ׳יו (30 בינואר 1986)
 (חם 3-57) יוסף בייליו

 מזכיר הממשלה

ת ממלא מקומו של שר ע י ב  הודעה על ק
 לפי חוק-יםוד: הממשלה

, מודיעים  בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק-יםוד: הממשלה'
 בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי השד יוסף
 שפירא יכהן כממלא מקומו של השר לעניני דתות מיום כ״ד
(3 בפברואר 1986) עד שובו של השר לעניני ו  בשבט התשמ״

 דתות לארץ.

 כ״ד בשבט התשמ״ו (3 בפברואר 1986)
 (חמ 3-57) יוסף בייליו

 מזכיר הממשלה
 י ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הכרזה
 לפי פקודת מניעת טרור, התש״ח-1948

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 לפקודת מניעת טרור,
 התש״ז*-1948י, מכריזה בזאת הממשלה כי חבר אנשים
 המתקרא •באחד מהשמות, מהכינויים או מראשי-התיבות

:  המפורטים להלן, הוא ארגון טרומסטי

ר מ ח ת -  (1) ארגון השחרור הפלסטיני - אש״פ (פנט׳מת א
 אליפלסטיניה)(

 (2) חזית ההצלה הלאומית הפלסטינית (ג׳בהת אל-אנקאד׳
 אל־וטני אל־פלסטיני)!

 (3) צבא השחרור הפלסטיני - צש״פ (ג׳יש א-חחדיד
 אל־פלםטיני);

 (4) תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני - פת״ח (חרכת
 א-תזזריר אל־וטני אל־פלססיני - פת״ח);

(חבש) - (אל-ג׳בהה ן  (5) החזית העממית לשחרור פלסטי
 אישעבייה לתחדיר פלסטין);

 1 ע״ר התש׳׳ח, תוס׳ זר, עמי 73.
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 (1) הרשאה מס׳ 6 - תבוטל!

 (2) בהרשאה מם׳ 26, בטור א׳ - במקום ״מרכז עיסקאות״,
 יבוא ״ממונה על עיסקאות״!

 (3) בהרשאה מס׳ 31, בטור ב׳ - במקום ״הלוואות הנוגעות
 לחקלאות״ יבוא ״הלוואות בנוגע למשרד הבמחון״!

 (4) בהרשאה מם׳ 32, בטור ב׳ יזוםף: ״אישורים למוזיקות
 מחשבון ויתור על גביית כספים, אישור לביטול רישום
 משכנתאות ומשכונים ואישור לפי תקנה 11 לתקנות

 המקרקעין (אגרות)״.

 כמו כן מודיעים בזה כי הממשלה החליטה כאמור להרשות
 את כל אחד מנושאי המשרות במשרד האוצר, המפורטים להלן
 בטור א׳, לייצג את הממשלה בעיםקה מהעיסקאות שמדובר
5 לחוק, כמפורט לצידו בטור ב׳, שתמורתה  בהן בסעיפים 4 ר
/ ולחתום בשם המדינה על המסמכים  היא כמפורט לצידו בטור ג

 הנוגעים לעיסקאות האמורות:

 0ור ג׳
 ללא הגבלה

 בסכום

 םוד »1
 1. מרכז בכיר

 משרדים
 כלכליים

 2. אייל ברזני;
 בכהנו כמרכז

 כל מורשה כאמור יחתום יחד עם החשב הכללי או המשנה
 לחשב הכללי או סגן החשב הכללי.

׳ו (29 בינואר 1986)  י׳׳ט בשבט החשמ׳

 ללא הגבלה
 בסכום

 טוד בי
 הלוואות בנוגע לתעשיה

 ומסחר, חקלאות, תיירות,
 תחבורה, אנרגיה

 ותקשורת"

 מילוות פנים

 יוסף ביילץ
 מזכיר הממשלה

 (חמ 3-9)

 הודעה בדבר גופים ציבוריים
 לפי חוק הסדרים לשעתיחירום במשק המדינה,

 התשמ׳׳ו-1985

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי פסקה(2) להגדרת
ף ציבורי״ בסעיף 3 לחוק הסדרים לשעת־חירום במשק ו  ״ג
 המדינה, התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), קבעה הממשלה כי
וף  ״צים, חברת השיט הישראלית בע״מ״, לא תיחשב ״ג

 ציבורי״ לעניו תחולתו של מעיף 8 לחוק.

(4 בפברואר 1986) ו ׳  כ״ה בשבט התשמ׳
 (חפ 3-1901) יושף כיילין

 מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התשמ׳יו, עמי 15.

 הודעה על מינוי חברים למועצת המים -
 לפי חוק המיס, התשי״ט-1959

 מודיעים בזה, כי לפי סעיף 125 לחוק המים, התשי״ט^
 1959 י, מינתה הממשלה את יונה רוזן לחבר במועצת המים,
ת במקומו של ו רי ו  כנציג המרכז החקלאי - אדגדן המועצות האז

 י ס״ח התשי״ט, עמי 169.

 במשרד החעשיה והמסחר המפורטים להלן, לייצג את הממשלה
 בכל עיסקה פהעיסקאוח שמדובר בהן בםעיף 4 לתיק, לפעם
 עיסקה במקרקעין, בתחום הפעילות של משרד התעשיה־
 והמסחר, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם

 המדינה על המסמכים הנוגעים לעיםקאות האמורות:

 א. המנהל הכללי - לענין עיסקאות שבתחום הפעילות של
 המשרד - ללא הגבלה בסכום.

 ב. המשנה למנהל הכללי - לעניו עיםקאות שבתחום הפעילות
 של המשרד - עד לסכום של 7,500 שקלים חדשים.

ץ הזמנת סקרים ומחקרים - עד  ג. המדען הראשי - לענ
 לסכום של 7,500 שקלים חדשים.

 ד. 1. המדען הראשי - לענין עיסקאות הנוגעות להסכמים
 בדבר השתתפות המדינה בהוצאות מימון של מחקרים

 תעשייתיים - עד לסכום של 15,000 שקלים חדשים;
וגעת בדבר  2. המדען הראשי ביחד ע0 מנהל החטיבה הנ

- עד לסכום של 75,000 שקלים חדשים.

 ה. סגן מנהל כללי או מנהל חטיבה - לענין עיםקאות שבתחום
 הנושאים שבטיפולו - עד לסכום של 7,500 שקלים

 חדשים.

 ו. מנהל מינהל הסחר הממשלתי - לענין עיםקאות שבתחום
 הנושאים שבטיפולו - ללא הגבלה בסכום.

 ז. מנהל אגף הייבוא במינהל הסחר הממשלתי - לענין
. ם ו מ  עיסקאוח שבתחום אגף הייבוא - ללא הגבלה ב

 ח. מנהל השירותים המסחריים במינהל הסתר הממשלתי -
ל  לענין עיםקאות שבתחום אגף הייבוא - עד לסכום ש

 150,000 שקלים חדשים.

ץ עימקאות שבתחום פעולות האמרכ־  ס. מנהל בנא״מ - לענ
 לות - עד לסכום של 3,500 שקלים חדשים.

ו לסיבים או מנהל המעבדה הישראלית לפיסי מ מ  י. מנהל ה
ץ עיסקאות הנוגעות לקבלת עבודות וביצוע  קה - לענ
 מחקרים - עד לסכום של 7,500 שקלים חדשים, או לענץ
 עיסקאות הנוגעות לרכישת ציוד - עד לסכום של 3,000

 שקלים חדשים.

 ההרשאות שהודעה עליהן פורסמה בילקוט הפרסומים
 3085, התשמ״ד, עמי 3058 - בטלות.

(29 בינואר 1986) ו  י״ס בשבט התשמ״
ן  (חמ 3-9) יוםף גיילי

 מזכיר הממשלה

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

,  בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי״»-11951
 מודיעים בזה כי הממשלה החלימה לתקן את ההרשאה שהודעה
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 3164, התשמ״ה, עמי 1480,

 כדלהלן:

 1 ס״ח התשי״א, עמ׳ 52.
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 ההודעה על קביעת חברי ועדת עררים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1204, התשכ״ה, עמי 2460, תתוקן לפי זד,.

ו(26 בינואר 1986) ׳  ס׳׳ז בשבט התשמ׳
 (חמ 3-49) משה נסים

 שר המשפטים

 מינוי יושב ראש לועדה למתן היתרים
ר (הגבלות לאחר פרישה), בו י  לפי חוק שירות הג

 התשב״מ-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 !־12 לחוק שרות הציבור
 (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט-1969י, וסעיף 16 לחוק בתי
, ולאחר התייעצות עם  המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984ג
 נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את משה שלגי, שופט

 (דימ׳) של בית משפט מחוזי ליושב ראש של הועדה למתן!
 היתרים לפי הסעיפים האמורים, מיום כ״א באדר ב׳ התשמי׳ו(1
׳ח(31 בפרס 1988).  באפריל 1986) עד יום י׳׳ג בניסן התשמ׳

 ההודעות על הקמת הועדה למתן היתרים, שפורסמו
 בילקוט הפרסומים *, יתוקנו לפי זה.

 י׳׳ט בשבט התשמ״ו (29 בינואר 1986)
 (חמ 3-180) ם׳טה נפי0

 שר המשפטים

, ואת מיכל דגן לחברה במועצת המים, כנציגת 1  חיים ראם
. 3  התאחדות התעשיינים בישראל, במקומו של ישראל גביש

(30 בינואר 1986) ו  כ׳ בשבט התשמ״

 י ם״ח התשכ׳׳ט, עמי 144.

 2 ס״ח התשמ׳׳ד, עמי 193.

 * י״פ התשל״ד, עמי 2220* התשל׳יו, עמי 1771 ! התש״ם, עמי
.435 

 הודעה על מינוי יושב ראש ועדות הכרעה
 לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע

 חקלאית ובמים), התשכ״ז-ד196

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק ההתייש
 בות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים),
, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],  התשכ״ז-1967'
, ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט  התשמ״ד-1984ג
 העליון, מיניתי את מנחם בוכוויץ, שופט(דינר) של בית משפט
 שלום, בהסכמתו, ליושב ראש ועדת ההכרעה לפי החוק האמור
 מיום כ׳׳א באדר כ׳ התשמ״ו(1 באפריל 1986) עד יום ג׳ בניסן

 התשמ״ח (31 במרס 1988).

 ההודעה על הרכב ועדות הכרעה שפורסמה בילקוט
, תתוקן לפי זה.  הפרסומים 3

 י״ט בשבט התשמ׳׳ו (29 בינואר 1986)
 (תמ 3-1576) משה נמים

 שד המשפטים

 1 סייח התשכ״ז, עמי 108.

 1 סייח התשמ״ד, עפ׳ 198.

 3 י״פ התשכ״ח, עמי 2180¡ התשל״ז, עמי 4* התשמ׳׳א, עמ׳

׳ג, עמי 1833! התשפ׳׳ד, עמי 1145.  2103; התשמ׳

 יוסף כיילין
 מזכיר הממשלה

 2 י״פ התשל״ט, עמי 1160.

 3 י״פ התשמ״ד, עמ׳ 470.

 הודעה על מינוי שופט •
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(א)(2) לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט
,  העליון, מיניתי את יעקב מלץ, שופט בית משפט מחחי
 בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט העליון מיום כ׳׳א
(2 במרס 1986) עד יזם כ׳׳ו באב התשמ׳׳ו(31  באדר א׳ התשמ״ו

 באוגוסט 1986).

(29 בינואר 1986) ו  י״ט בשבט התשפ״
 (חמ 60י3) משח נפים

 שר המשפטים
 י ם״ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה על מינוי שופט כפועל של בית משפט שלום
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(א)(4) לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט
 העליון, מיניתי את אילנה יניב, שופטת תעבורה של קבע,
 לכהונה בפועל כשופטת של בית משפט השלום בתל-אביב,
ו(2 במרס 1986) עד יום ח׳ בתמוז ׳  מיום כ׳׳א באדר א׳ התשמ׳

(15 ביולי 1986). ז  החשמ״

(29 בינואר 1986) ו  י״ט בשבט התשמ״
 (חמ 3-60) משח נמים

 שר המשפטים
 י ם״ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 198.

 הביעת חבר ועדות ערר
 לפי תקנות מם רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)

 (נזק בצורת), התשכ״ה-1964

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 9 לתקנות מם רכוש וקרן
 פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), התשכ״ה-1964',
,Y'avm-11984 ,[נוסח משולב] וסעיף 16 לחוק בתי המשפט 
 ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון לענין סעיף 16
 האמור, אני קובע את אשר פ׳ לנדא, שופט (דימי) של בית
 משפט מחוזי, להיות עד יום א׳ בניסן התשמ׳׳ז(31 במרס 1987)
 חבד בוועדות ערר שהוקמו לצורך תקנות 8 151 (ג) לתקנות

 האמורות.

 1 ק״ת התשכ״ה, עמי 1040.

 2 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.
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 לכהונה בפועל בבית הדין הרבגי הגדול לתקופה של שלושה
(2 בפברואר 1986). ו זשמ״  חדשים מיום ב׳יג בשבט הו

 כ״ג בשבט התשמ׳יו (2 בפברואר 1986)
 (חם 3-403) יוםף בורג

ד לעניני דתות  ש

 מינוי עוזרי פקיד שומה
ה ס מ  לפי פקודת מס ה

, מתפרסם בזה  בהתאם לסעיף 1 לפקודת מס הכנסה'
 מינוים של ימין זילכה, משה אן ורדי, חאלד אגבריה, אליהו
 חמו, משה ארטשטיין, דניאל בזורה ואיתן מועלם להיות מיום
׳ו (12 בינואר 1986) עתרי פקיד שומה,  ב׳ בשבט התשמ׳
 שהנציב הדשה אותם לשמש בסמכויותיו של פקיד השומה

 ולמלא את תפקידיו.

 כ״א בשבט התשמ׳׳ו (31 בינואר 1986)
 (חמ 3-171) יצחק מודעי
 — שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח התשמ׳־ה,

 עמ׳ 43.

 מינוי פקיד גביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת הפסים (גביה)',
 אני מפנה את עובד הציבור םוהיל אבו אוזמד מיום כ׳׳א בסבת

2 בינואר 1986) לפקיד גביה. ) ו ״ מ ש ת  ה

׳ו (31 בינואר 1986)  כ״א בשבט התשמ׳
 (חמ 3-18) יצחק מודעי
 שר האוצר

 1 חוקי א״י, כרך ב׳, עמ׳ 1374¡ ם׳׳ח החשל׳׳ג, עמי 46.

 הודעה על מינוי הבד לועדה הרפואית
 לענין גימלת ניידות

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 28 של ההסכם בין
׳ו בםיון  ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי, מיום ט׳
ר גדעון פינרלר י ׳ז (1 ביוני 1977)', הוספתי את ד  התשל׳
 לרשימת חברי הועדה המחוזית מרכז, לעגץ ההסכם האמור,

 כחבר מומחה בניאורוכירורגיה.
 ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לענין גימלת ניידות2

 תתוקן לפי זה.

27 בינואר 1986) ) ו ״  י׳׳ז בשבט התשפ
ר ו  (חמ 3-1505) מרדכי נ

 שר הבריאות

 1 י״פ התשל״ז, עמי 1813! התש׳׳ם, עמ׳ 192* התשמ׳׳ה, עמי

 1968; התשמ״ב, 3נר 2454.
 2 י״פ התשמ״ג, עמי 2856! התשמ׳׳ו, עמי 1107.

 תיקון בהודעה על מינוי חברים בבית הדין למשמעת
 של עובדי המדינה

 במינוי חברים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה לפי
, שפורסם  חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-11963
 בילקוט הפרסומים 3295, התשמ״ו, עמ׳ 1252, במקום ״ברשי
 מת נציב השירות״ צריך להיות ״ברשימת הארגון היציג של

 עובדי המדינה״.

(26 בינואר 1986) ו  ט״ז בשבט התשמ״
 (חמ 3-1282) משה נסים

 שר המשפטים
 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 50.

 מינוי שופטי נוער
 לפי חוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער(שפיטה, ענישה
, ובהסכמת שר המשפטים, הנני  ודרכי טיפול), התשל״א-1ד19'
, ישראל גלעדי, איתמר פלפל, שושנה  מטיל על הדסה בךעתו
 ברמן ואליהו מצא - שופטים של בית המשפט המחוזי, תל־אביב
׳ו(31 באוגוסט - לשמש כשופטי נוער עד יום כ״ו באב התשמ׳

.(1986 

(30 בינואר 1986) ו  כ׳ בשבט התשמ״
 (חמ 3-686) מאיר שמגר

 נשיא בית המשפט העליון
 י סייח התשל״א, עמי 133.

 הודעה על מינוי דיין לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955', אני
 מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האפוד ובהתייעצות
 עם נשיא בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את הרב יוסף כהן, אב
 בית דין בבית הדין הרבני האזורי ירושלים, בהסכמתו, לכהונה
 בפועל בבית הדין הרבני הגדול, לתקופה של ששה חדשים פיוס

2 בפברואר 1986). ) ו ״ מ ש ת  כ״ג בשבט ה

2 בפברואר 1986) ) ו ״ מ ש ת  כ״ג בשבט ה
 (חמ 3-403) יוסף כורג

 שר לעניני דתות
 י סייח התשט״ו, עמי 68! התשמ״ד, עמי 50.

 הודעה על מינוי דיין לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955', אני
 מודיע כי בתוקף םפכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות
 עם נשיא בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את הרב עזרא בצרי,
 אב בית דין בבית הדין הרבני האזורי ירושלים, בהסכמתו,

 י סייח התשט״ו, עמי 68» התשמ״ד, עמ׳ 50.

1439 vwnn, 27.2.1986 ילקוט הסרסוםים 3305, י׳׳ח כאדר א׳ 



ג בניםן התשמ״ה(4 ״  התשמ׳׳ה (ד בינואר 1985) ומיום י
 באפריל 1985) שמספריהם בפנקס ההסכמים הקיבוציים

 הם 96/85 וי543/85»

 (4) הסכם קיבוצי מיוחד שבין הממשלה, משרד הבסחון לבץ
, מיום ז׳ באב  ההסתדרות הכללית של העובדים גא״י
 התשמ״ה (24 ביולי 1985) שמספרו בפנקס ההסכמים

 הקיבוציים הוא 754/85.

 י״ז בשבט התשמ״ו (27 בינואר 1986)
 (חמ 3-363) משה הצב

 שד העבודה והרווחה

 קביעת סכום התחייבות כספית מטעם מועצה
 לפי מעיף 193 (ב) לצו המועצות המקומיות(ב), התשי׳׳ב-1953

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 193(0 לצו המועצות המקומיות
, אני קובע בי גזבר המועצה רשאי,  (ב), התשי״ג-11953
 באישור המועצה, להסמיך עובד אחר להשתמש בסמכויותיו
 לפי הסעיף האמור עד לסכום של אלף ועשרים שקלים חדשים.

 קביעת סכום התחייבות כספית מטעם המועצה, שהודעה
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 3214, התשמ״ה, עמ׳ 2696 -

 בטלה.

 י״ב בשבט התשמ״ו (22 בינואר 1986)
 (חמ 3-701) יצחק פרץ
 שר הפנים

 1 ק״ת התשל׳יג, עמ׳ 1174¡ התשכ׳׳ב, עמ׳ 2490.

 צו הקנייה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש צבורי),

 התשי״ח-1958

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א)(2) ו־4 לחוק הרשויות
, ולפי  המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), התשי״ח-11958
 בקשת עירית בנייברק, אני מצווה שחלקה 183 בגוש 6122
 הרשומה על שם המוכתרים של בני־ברק, תוקנה לעירית

 בני־ברק.

 י׳׳ב בשבט התשפי׳ו (22 בינואר 1986)
 (חמ 3-194) יצחק פרץ
 שר הפנים

 צו הקנייה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי),

 התשי״ח-1958

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א)(2) ר4 לחוק הרשויות
, ולפי  המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), התשי׳יה-11958
 בקשת המועצה המקומית מזכרת בתיה, אני מצווה שחלקה 42
 בגוש 3898 הרשומה על שם מוכתרי הכפר מזכרת בתיה, תוקנה
 למועצה המקומית מזכרת בתיה: אין על המועצה המקומית

 האמורה לשלם כל פיצוי בעד ההקנייה.

 י׳יב בשבט התשמ״ו (22 בינואר 1986)
 (חמ 3-196) יצחי; ערץ
 שר הפנים

 1 ס״ח התשי׳׳ח, עמי 187.

 הודעה על שינוי בהרכב ועדה רפואית לענץ
 גימלת ניידות - נפת אשקלון

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 28 של ההסכם בין
 ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי, מיום ס״ו בסיון
ר שמעון שרף כיושב י ׳ז(1 ביוני 1977)', מיניתי את ד  התשל׳
 ראש הועדה הרפואית לעניו ההסכם האמור, לנפת אשקלון,

 כמקום דייר פיטר עדיאל ורדי.

 ההודעה על הרכב ועדה רפואית לעניו גימלת ניידות בנפת
, תתוקן לפי זה. 2 ן  אשקלו

5 בפברואר 1986) ) ו  כ״ו בשבט התשמ״
 (חמ 3-1505) מרדכי גור

 שר הבריאות
 י י׳׳פ התשל״ז, עמי 1813! התשי׳ם, עפ׳ 192¡ התשמ׳׳א, עמי

 1968! התשמ׳׳ב, עמי 2454! התשמ״ד, עמ׳ 3224.
 2 י׳׳פ התשמ׳׳ה, עמי 1666 ועמי 2672! התשמ״ו, עמי 1107.

 הודעה על שינוי ברשימת נציני ציבור בועדת קנסות
 לפי חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959

 בתוקף הסמכויות הנתונות לנו לפי סעיף 43ב לחוק
 המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״»־1959', אנו
2 של המגדלים גי ארגונים יציגים  מודיעים כי ברשימת נצי
, במקום ״יוסף כהד׳ יבוא ״וקנין מימון״, 2  בועדת קנסות

p פלד״. פ  ובסופה יבוא ״

 ט׳יז בשבט התשמ״ו (26 בינואר 1986)
 (חמ 3-556) אריה נחמקין אריאל שרון

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר
 1 ם״ח התשי״ם, עמי 222! התשפ״א, עמי 178.

 2 י״פ התשמ״ב, עמי 1023, ועמי 2502! התשמ״ג, עמ׳ 1494:

 התשמ״ד, עמי 2117! התשמ״ה, עפ׳ 943.

 אישור
 לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א־1951

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה,
 התשי״א-1951 י, אני מאשר לענין הסעיף האמור את ההסכמים

 הקיבוציים המיוחדים הבאים:

 (1) הסכם קיבוצי פיוזזד שבין מולטי־מיקרו קרטון בע״מ לבין
 ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, מועצת פועלי
 כרמיאל, מיום ז׳ בתמוז התשמ״ה (26 ביוני 1985)

 שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 353/85!

ץ חברת חרסית וחול זך בנגב ב  (2) הסכם קיבוצי מיוחד ש
 בע״מ, לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י,
 מועצת פועלי מצפה רמץ, מיום ז׳ באב התשמ״ד (5
 באוגוסט 1984) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא

!552/85 

 (3) הסכמים קיבוציים מיוחדים שבין מבשלת שכר לאומית
 בע״מ לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, מועצת
 פועלי נתניה ומועצת פועלי מגדל העמק מיום י״ד בסבת

 ם״ח התשי״א, עמ׳ 204! התשמ״א, עמ׳ 124.
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 הודעה בדבר הרכב מועצה דתית בית מאיר
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],

 התשל״א-1971

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6>א) לחוק
 שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971', קבע
 תי שהמועצה הדתית בית מאיר תהיה בת חמישה חברים

 בהרכב דלהלן:

. צבי אדלשסין יהודה גרינבוים . . . . . 
 משה ברנע יהודה ליבנה.

 דויד גבאי

(27 בינואר 1986} ו  י׳׳ז בשבט התשמ״
 (חמ 3-140) יוסף בורג

 השר לעניני דתות
 1 ס״ח התשל״א, עמי 130.

 הודעה בדבר מינוי חבר מועצה דתית בחיפה
 לפי תקנות המועצות הדתיות היהודיות (חילופי גברי),

 התשכ׳׳ז-1966

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות היהודיות
 (חילופי גברי), התשכ״ז־1966י, אני מודיע, כי בתוקף סמכותי
 לפי תקנה 2 לתקנות האמורות מיניתי את אהרן קליימן להיות
2 במקום מנחם שניידר שנפטר.  חבר המועצה הדתית בחיפה

׳ו (5 בפברואר 1986) ו בשבט התשמ׳  כ״
 (חמ 3-140) יוסף בורג

י דתות נ י מ  השר ל
 1 ק״ת התשכ״ז, עמי 135.

 2 י׳׳פ התשמ״ה, עמי 23.

 מינוי רשות מוסמכת
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-1979

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח
, אני ממנה את דן אודשב לרשות  חדש], התשל״ט-1979'
2 אשר מינויו  מוסמכת לעניו הפקודה, במקומו של אריה הרמן

. ה  פקע מ

 כ״ו בשבט התשמ״ו (5 בפברואר 1986)
ד לוי ו  (חמ 3-144) י

 — שר הבינוי והשיכון
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.

 2 י״פ התשל׳יב, עמי 1034.

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

 ולפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש״ך-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)(4) לחוק נכסי המדינה,
 התשי״א-1951' (להלן - החוק), וסעיף 2 לחוק מינהל מקרקעי

, אני קובע לאמור:  ישראל, התש״ך-21960

 הודעה על הסמכה
 לפי תקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות

 הכבאים), התשל״ו-1976

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות שירותי
יו-  הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים), התשל׳
 1976', הסמנתי את המשנה למנהל הכללי במשרד הפנים לענין

 התקנות האמורות.

 ההודעה על הסמכת סגן המנהל הכללי לשירותי חירום
 ותפקידים מיוחדים במשרד הפנים, שפורסמה בילקוט הפרסו

 מים 2306, התשל׳׳ז, עמי 1064 - בסלה.

״ב בשבט התשמ׳׳ו (22 בינואר 1986)  י
 (חמ 3-127) יצחק פרץ
 שר הפנים

 1 ק״ת התשלי׳ו, עמי 1576! התשל׳׳ז, עמי 47.

 'מינוי אדם שיהיו נתונים לו הסמכויות והתפקידים
 של ממונה על מחוז

ת וקציני מחוז), ו ת ח  לפי חוק העברת סמכויות (ממונים על נ
 התשכ״ד-1964

ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק העברת סמכדו
, אני ממנה  (ממונים על מחתות וקציני מחת), התשכ ד-1964'
 את הרב אברהם אלמליח להיות האדם שיהיו נתונים לו
 הסמכויות והתפקידים שנתייחדו לממונה על המחוז בפקודת
ן ן והגירושי , ובפקודת הנישואי 2  העדה הדתית (המרה)

.  (רישום)3

 י״ח בשבט התשמ׳׳ו (28 בינואר 1986)
 (חמ 3-1219) יוסף בורג

 השר לעניני דתות
 1 סייח התשכ״ד, עמי 80.

 2 חוקי א׳׳י, כרך בי, עמ׳ 1269.

 3 חוקי א׳יי, כדל בי, עמ׳ 876.

 הודעה בדבר הרכב מועצה דתית אילת
 חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1ד19

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק
 שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1ד19י, קבע
 תי שהמועצה הדתית אילת תהיה בת שלושה עשר חברים

 בהרכב דלהלן:

 ידידיה חזות
 אהרן כהן
 סלם ללו

 יצחק שאולי
 מרדכי שוורץ

 צבי שטיין

 אברהם אדרי
 שמעון אדרעי

 יעיש אוזנה
 אברהם אוחיון
 פרוספר אילוק

 שלמה הרשטיק
 אדיה הקר

 י ס״ח התשמ׳׳א, עמי 52.
 2 ם״ח התש״ך, עמי 57.

(24 בינואר 1986) ו  י׳׳ד בשבט התשמ״
 (חמ 3-140) יוסף בורג

 השר לעניגי דתות
 1 סייח התשל׳׳א, עט׳ 130.
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 סדרה מס׳ 0326 כי:

ג ב׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה  1. סוג הסדרה: סו
.  קצר מועד (סדרות מסוג בי), התשמ״ד-21984

 2. יום ההוצאה: ה׳ בשבס התשמ׳׳ו (15 בינואר 1986).

ן כל שוויה הנקוב: מאה מיליון שקלים חדשים.  3. ס

 4. מועדי פדיון: איגרות החוב ייפדו ביום אי באדר ב׳ התשמ״ו
 (12 במרס 1986).

ת שערכן הנקוב ו ת ח י  5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו נ
 מאה שקלים חדשים.

 6. המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר 95.66
 אחוזים משווין הנקוב.

 י״ח בשבס התשמ״ו (28 בינואר 1986)
 (חס 3-1790) מאיר פרידמן י

 המשנה לממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון

 הודעה על הגשת ביושה לביעור חומר ארכיוני
ונים(ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה  לפי תקנות הארכי

 וברשויות המקומיות), התשי׳׳ז-1957

ר חומד בתו  בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (
- ״ז  ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשי
 1957', ותקנה 2(א) לתקנות הארכיונים(ביעור תיקים פליליים
, אני מודיע  של בתי המשפט ומשפטי משמעת), התשב״ו-*2196
 כי בית המשפט המחוזי חיפה הגיש בקשה לביעור עררים על

 מעצרים, מהשנים 1982 ר1983.

(27 בינואר 1986) ו  י״ז בשבט התשמ״
 (חמ 82-$< א׳ אלפכרג

 הגנז

 1 ק״ת התשי׳׳ז, עמי 1794.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 40.

 הודעה בדבר ביטול השעיית חכר
 לפי חוק לשכת עורכי־הדין, התשכ״א-1961

 מודיעים בזה כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת
ו(20 ׳  עורכייהדין בתל־אביב, בשבתו ביוט ח׳ בטבת התשמ׳
 בדצמבר 1985) בתיק כד׳׳מ 125/84, החליט לבטל את גזר הדין
 באותו תיק מיום כ״ח בניסן התשמ״ה (19 באפריל 1985),
, נושא רשיון מס׳ 2315, 2  המטיל על עורך־דין דניאל בן מאיר
 עונש של השעיה לתקופה של שנה אחת מיום כ״ה באב
ו(11 ׳  התשמ״ה (12 באוגוסט 1985) עד יום ד באב התשמ׳

 באוגוסט 1986).

 ה׳ בשבט התשמ״ו (15 בינואר 1986)
ד  (חמ 3-94) מנחם ברנ

 ראש לשכת עורכי הדין
 1 סייח התשכ״א, עמי 178.

 2 י״פ התשמ׳יה, עמי 3301.

, בתוספת, בסעיף 2(ב), אחרי פסקה 5  בהודעה על הרשאה
 (11) יבוא:

 סוד ב׳
 טור א׳ עסקות כמקרקעי ישראל שבתוזוס

 המשרה מחוזו של נושא המשרה

 ״(12) ראש צוות תכנית תוספת בניה למבנה קיים
 (13) בוחן תכנית תוספת בניה למבנה קיים.״

 כ״ד בשבט התשמ״ו (3 בפברואר 1986)
 (חמ 3-9) משה ליפקה

- מנהל מינהל מקרקעי ישראל — 
 נ י״פ התשמ״ה, עמי 1551 ועמי 2576.

 מינוי יושב ראש ועדת ערר
ות(ערר על קביעת ארנונה כללית),  לפי חוק הרשרות המקומי

 התשל״ו-1976

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976',
״ב בחשון  מינתה המועצה המקומית ערד, בישיבתה מיום י
 התשמ״ו(27 באוקטובר 1985), את בנימין שקדי ליושב ראש

 ועדת הערר כמקומו של דרור אחיעזר* שחדל מכהונתו.

(29 באוקטובר 1935) ו ן התשמ״  י״ד נחשו
 (חמ 3-265) אכדזזם שוחט

 ראש המועצה המקומית ערד
 1 ס״ח התשל״ו, עמי 252.

 2 י״פ התשמ״ד, עמי 1207.

 הודעה על מינוי מנהל
 לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ו-1976

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת הרופאים
, מיניתי את פדופ׳ פיפר עדיאל  [נוסח חדש], התשל״ז-1976'
 ורדי, מנהל המחלקה למקצועות רפואיים במשרד הבריאות
ד המנהל לענין תקנות הרופאים(אישור תואר י ק פ  למלא את מ

.  מומחה ובחינות), החשל״ג~21973

(29 בינואר 1986) ו  י״ט בשבט החשמ״
 (חמ 3-316) דן מיכאלי

- המנהל הכללי של משרד הבריאות
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.

 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1924.

 הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב
 לפי חוק מילזוה קצר מועד, ההשמ״ד-1984

 נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף
 8 לחוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984י, שהועברה אלי,
 קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984,

 עניינים אלה:

 1 ם״ח התשמ״ד, עמי 69.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1249.
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 הודעה בדבר תיאום םכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו-1965

 תקנות סוכני המכס, התשכ׳׳ה-1964
 תקנות הבלו על הדלק, התש״ף-1960

 ותקנות מס קניה (טובין), התשי׳יג-1953

 אני מודיע כי הסכומים והאגרות לפי תקנות 11, 16, 24,
 37 ר37א לתקנות המכס, התשכ״ו-1965', לפי תקנות 31 ר42
, לפי תקנה 3(א)(1)  לתקנות סוכני הפכם, התשכ״ה-21964
, ולפי תקנה 23(א)  לתקנות הבלו על הדלק, החש״ך-31960
, שיפורטו להלן  לתקנות מם קניה (טובין), התשי״ג-41953
 בטור א׳ בשקלים, תואמו בהתאם לתקנה 41(א) לתקנות המכס,
 התשכ״ו-1965, תקנה 42א לתקנות סוכני המכס, התשכ״ה-
 1964, תקנה 3(ג) לתקנות הבלו על הדלק, התש״ו-1960,
 ולתקנה 23(ג) לתקנות מם קניה (טובין), התשי״ג-1953,
 ובהתאם לסעיף 6(ג) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירו*
דאת שעה), התשפ״ו-1985י, והם החל ביום כי בסבת הו ם(  תי
ו(1 בינואר 1986) כמפורט לצידם בסוד ב׳ בשקלים ׳  התשמ׳

 חדשים:
 סוד אי טור כי

 בשקלים כשקלים חדשים
2.40 2090 
3.22 2800 
4.91 4270 
7.62 6630 

15.30 13300 
32.20 28000 
59.90 52100 

153.00 133000 
751.00 654000 

2326.00 2024000 
4618.00 4019000 
6202.00 5398000 

 י״ט בשבט התשם״ו (29 בינואר 1986)
 (חמ 3-1464) מרדכי ברקת

 מנהל המכס זמע׳׳מ
 1 ק״ת התשכ״ו, עמי 274 ! התשמ״א, עמי 376! י״פ התשמ״ה,

 עמי 3156.
 * 1307ק״ת התשכ׳׳ה, עמי ! התשמ׳׳א, עמי 377s י״פ

 התשמ״ה, עמי 3156.
 3 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 618! התשמ״א, עמי 378.

, עמי 1364! התשמ״א, עמי 379) י״פ ג ״ י ש ת ה ת ״  י• ק

 התשמ״ה, עמ׳ 3156.
 3 ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמי 2. ־

 הודעה בדבר חילוט טובין
׳ט-1979  לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל/

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח
 חדש], התשל״ט-1979', כי הטובין המפורטימ להלן, שמען

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עפ׳ 625.

 הודעה בדבר השעיית חכר
 לפי חוק לשכת עורבייהדין, התשכ״א-1961

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ר72 לחוק
 לשכת עורכי־הדין, התשכ״א-1961', גזר בית הדין המשמעתי
 המחוזי של לשכת עורבי־הדין בתל־־אביב, בשבתו ביום י״ד
(27 בגובמבר 1985) בתיק בד״מ 7/82, על ו  בכסלו התשמ״
 אברהם חוטין, נושא רשיון מס׳ 5213, השעיה לתקופה של

 ארבע שנים.

 השעיה זו מצטברת לעונשי השעיה קודמים ותקפה מיום
 כ״ג באב התש׳ץ(14 באוגוסט 990» עד יום ז׳ באלול התשנ׳׳ד

 (14 באוגוסט 1994).

 ה׳ בשבט התשמ״ו (15 בינואר 1986)
 (חמ 3-94) מנחפ ברגר

 — ראש לשכת עורכי הדין
 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178.

 הודעה כדבר השעיית חבר
 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961

 מודיעים כזה, כי בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק
 לשכת עורכי-הדין, התשכ״א-1961י, גזר בית הדין המשמעתי
 המחוזי של לשכת עורכי־הדין בתל־אביב, בשבתו ביום כ׳׳ו
(10 בנובמבר 1985) בתיק בד׳׳מ 30/80 על  בחשון התשמ״ו
 פנחס מאירוב, נושא רשיון מם׳ 3870, השעיה לתקופה של שנה

 | אחת.

 י השעיה זו מצטברת לעונשי השעיה קודמים ותקפה מיום
 י״ח בסיון התשס׳׳ב (29 במאי 2002) עד יום כ׳׳ז באייר

 התשס״ג (29 במאי 2003).

(15 בינואר 1986)  ה׳ בשבט התשמ״ו
י ג ד  (חמ 3-94) מנחם כ

 — ראש לשכת עורכי הדין
 1 סייח התשכ״א, עמי 178.

 הודעה בדבר השעיה זמנית
 לפי חוק לשכת עורכייהדין, התשכ״»-1961

 מודיעים גזה כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת
מ 146/85, כתוקף ׳  עודכי-הזין בתל־אביב, בשבתו בתיק בד
 הסמכות שהוענקה לו בסעיף 78(ב) לחוק לשכת עורכי־הדין,
 התשכ׳׳א-1961 י, החליט ביום כ״ט בטבת התשמ״ו(10 בינואר
ץ  1986) על השעיתו הזמנית של עו״ד מנחם פלדי, נושא רשי

 מם׳ 2902, מלעסוק במקצוע עריכת הדין.

 תוקף ההשעיה הזמנית מיום כ״ט בטבת התשמ״ו (10
 ביגואר 1986) עד להכרעה סופית בבקשה שהוגשה באותו תיק.

יו(15 בינואר 1986)  ה׳ בשבט התשם׳
ר  (חפ 3-94) מנחם גרג

 — ראש לשכת עורכי־הדץ
 1 ס׳׳ח התשכ״א, עפ׳ 178.
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 התשריטים מופקדימ באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי
 והשיכון, וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח

 לקהל.

 כ׳יב בכסלו התשמ׳׳ו (5 בדצמבר 1985)
 (חמ 3-74) יהודה פתאל

 מנהל אגף הפרוגרמות
 במשרד הבינוי והשיכון

 אכרזה על שמוי של תהו דשמי
 לפי חוק התקנים, התשי׳יג-953נ

 בהתאם להוראות סעיפים 6(ב) ו־8(ה) לחוק התקנים,
 התשי׳׳ג-1953' (להלן - החוק), באישור הממונה על התקינה
 ששר התעשיה והמסחר העביר לו את סמכויותיו לפי סעיף 8(ה)
 לחוק, אני מודיעה כי מכון התקנים הישראלי שינה היום את

 התקן הרשמי שלהלן:

 ת״י 143- מוצרי פירות וירקות משומרים בטיפול בחום בלבד,
 מינואר 1978, על ידי פרסום גליון תיקון מס׳ 2 מנובמבר

 1985, וביטול גליון תיקון מס׳ 1 מיולי 1981.

 גליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2223, התשל״ו, עמ׳ 1871.

 ס״ז בכסלו התשמ״ו (29 בנובמבר 1985)
 (חמ 3-95) מרים מילר

 המנהלת הכללית של מכון
 התקנים הישראלי

 1 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 30¡ התשל׳׳ט, עמ׳ 34.

 אכרזח על החלפתו של תקן רשמי
 לפי חוק התקנים, התשי׳׳ג-1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6(ב) ר8(ה) לחוק התקנים,
 התשי״ג~1953' (להלן - החוק), באישור המפונה על התקינה
 ששר התעשיה והמסחר העביר לו את סמכויותיו לפי סעיף 8(ה)
 לחוק, אני מודיעה כי מכון התקנים הישראלי החליף היום את

 התקן הרשמי שלהלן:

 ת״י 900 - סוללות ראשוניות ממרס 1978

 במקומו בא:

 ת״י 990 - סוללות ראשוניות: דרישות כלליות מנובמבר 1985 :

 ת״י 990.1 - סוללות ראשוניות: סוללה לשימוש בזרמים
! 1 .  רגילים S6R מתח נקוב 1985 וולט מנובמבר 5

 ת״י 990.2 - סוללות ראשוניות: סוללה לשימוש בזרמים
1 מתח נקוב C וולט מנובמבר . 5 6 R רגילים לזמן ממושך 

¡1985 

 1 סייח התשי׳יג, עמ׳ 30! התשל׳׳ט, עמ׳ 34.

 בעליהם אינו ידוע, חולטו לפי ׳סעיף 7(א) לפקודה האמורה
 מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא, 21939:

 מספר התיק: 75/85/310-6.

 תיאור הטובין: מכונית נוסעים מסוג טלבומ סמבה: שנת
 ייצור: 1983¡ מספר שלט: 13־TT־2426; מספר שילדה:

721602-CP. :611! מספר מנועA451VF 

 בעל הסובין: אדמזנד רנסיה.

 מקום האחסנה: משת־ הבטחון, צריפין.

ו (2 בפברואר 1986) ׳ ג בשבט התשפ׳  כ״
 (חמ 3-964) מרדכי ברקת

 מנהל המכס ומע״מ

 2 ע״ר 1939, חום׳ 2, עמ׳ 1201¡ ק״ת התשי׳׳ס, עמ׳ 541.

 הודעה בדבר חילומ טובין
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-1979

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

 מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא, 21939:

 מספר התיק: 658500905.

 תיאור הטובין: 155 גלילי בד רשת! 28 גלילי בד כותנה! 12
 קרטונים תרופות (נוולגין) (קרטונים פתוחים).

 בעל הטובין: אלמוני.

 מקום האחסנה: ממיין, לוד.

ג בשבט התשמ״ו (2 בפברואר 1986) ״  כ
 (חם 3-964) מרדכי ברקת

 מנהל המכס ומע״מ
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.

ר 1939, תוס׳ 2, עמי 1201¡ ק״ת התשי״ט, עמי 541.  2 ע״

 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),

 התשכ״ד-1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א׳ לחוק רישום שיכונים
 ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-1964', אני מאשר כי
 בנינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביזמתה, או
 שנרכשו על ידי המדינה, ובנייתם החלה לפני ד בכסלו
 התשמ׳׳ב(30 בנובמבר 1981), על המקרקעין המפורטים להלן,
 המתוחמים בצבע כחול בתשריט התכנית, הם שיכונים

 ציבוריים:

 המקום: באר־שבע, שטח המשולש הי! מס׳ בית; 57! גוש
 38058, חלקה 2.

 י ם״ח התשכ״ד, עמי 52: התשל׳׳ה, עמי 244! התשמ׳׳ב, עמי
 13¡ י״פ התשמ׳יה, עמי 1036.
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 הודעה כדבר שינוי של תקן
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

, אני  בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-11953
 מודיעה כי מכון התקנים הישראלי שינה, בתוקף סמכותו לפי

 סעיף 6(א) לחוק האמור, את התקן הישראלי שלהלן:

ה לפי י י 921 - מיון בבניינים והשימוש בחומרי מ  ת״
 תגובותיהם בשרפה, גליון תיקון מם׳ 3 מנובמבר 1985
 למהדורה מיוני 1975 ולגליונות תיקון מס׳ 2-1 מאפריל

.1985 

 ט״ז בכסלו התשמ׳׳ו (29 בנובמבר 1985)
 (חמ 3-95) מרים מילד

 המנהלת הכללית של מכץ
 התקנים הישראלי

 1 ס״ח התשי׳יג, עמ׳ 30! התשל׳׳ט, עמי 34.

 הודעה בדבר קביעת תקניש
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

, אני  בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-11953
 מודיעה כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכותו לפי

 סעיף 6(א) לחוק האמור, תקנים ישראליים אלה:

 ת׳׳י 115 - גבינה לבנה דכה מנובמבר 1985, בא במקום
 המהדורה מאפריל 1956 וגליון תיקון מם׳ 1 מנובמבר

¡1981 

 ת״י 863 - מברשות שיניים מנובמבר 1985, בא במקום
 המהדורה מפברואר 1978 וגליונות תיקון מס׳ 2-1 ממרס

.1984 

 ס״ז בכסלו התשמ״ו (29 בנובמבר 1985)
 (חמ 3-95) מרים מילר

 המנהלת הכללי של מכון
 התקנים הישראלי

 1 סייח התשי״ג, עמי 30¡ התשל״ט, עמי 34.

 הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש},

 התשכ״ט-1969

 מודיעים בזה, כי לוח זכויות לגוש רישום מס׳ 38101
(6 בפברואר ו  באר־שבע הוצג לעיון ביום כ׳׳ז בשבט התשמ״
 1986), לתקופה של שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר המקרק
 עין אזור הסדר בארישבע, רח׳ העצמאות 36, באר־שגע,
 במשרד הממונה על מחוז הדרום, שד׳ הנשיאים, באד־שבע,

 ובעירית באר־שבע.

 כ״ז בשבט התשמ״ו (6 בפברואר 1986)
 יהודה לוי

 פקיד הסדר המקרקעין
 לאזור הסדר באר שבע

 ת״י 990.3 - סוללות ראשוניות: סוללה לשימוש כזרמים
1 מתח נקוב C וולט מנובמבר . 5 1 4 R רגילים לזמן ממושך 

;1985 

 ת״י 990.4 - סוללות ראשוניות: סוללה לשימוש בזרמים
! 1 .  רגילים S14R מתח נקוב 1985 וולט מנובמבר 5

 ת׳׳י 990.5 - סוללות ראשוניות: סוללה לשימוש בזרמים
1 מתח נקוב C וולט מנובמבר . 5 1 4 R רגילים לזמן ממושך 

¡1985 

 ת׳׳י 990.6 - סוללות ראשוניות: סוללה לשימוש בזרמים
; 1 .  גבוהים P14R מתח נקוב 1985 וולט מנובמבר 5

 ת״י 990.7 - סוללות ראשוניות: סוללה לשימוש בזרמים
; 1 .  רגילים S20R מתח נקוב 1985 וולט מנובמבר 5

 ת״י 990.8 - סוללות ראשוניות: סוללה לשימוש בזרמים
1 מתח נקוב C וולט מנובמבר . 5 2 0 R רגילים לזמן ממושך 

)1985 

 ת״י 990.9 - סוללות ראשוניות: סוללה לשימוש בזרמים
¡ 1 .  גבוהים P20R מתח נקוב 1985 וולט מנובמבר 5

 ת״י 4R - 990,10סוללות ראשוניות: סוללה 25-2 מתח נקוב 6
 וולט מנובמבר 1985;

 ח׳יי 3R - 990.11סוללות ראשוניות: סוללה 12 מתח נקוב 4.5
 וולט מנובמבר 1985;

 ת״י R - 990.12סוללות ראשוניות: סוללה 03 מתח נקוב 1.5
 וולט מנובמבר 1985!

 ת״י LR - 990.13סוללות ראשוניות: סוללה 03 מתח נקוב 1.5
 וולט מנובמבר 1985¡

 ת״י R - 990.14סוללות ראשוניות: סוללה 1 מתח נקוב 1.5
 וולט מנובמבר 1985!

 ת״י LR - 990.15סוללות ראשוניות: סוללה 1 מתח נקוב 61.5
 וולט מנובמבר 1985!

 ת״י LR - 990.16סוללות ראשוניות: סוללה 6 מתח נקוב 1,5
 וולט מנובמבר 1985¡

 ת״י LR - 990,17סוללות ראשוניות: סוללה 14 מתח נקוב 1.5
 וולט מנובמבר 1985¡

 ת׳׳י LR - 990.18סוללות ראשוניות: סוללה 20 מתח נקוב 1.5
 וולט מנובמבר 1985;

 ת״י 6F - 990.19סוללות ראשוניות; סוללה 22 פתח נקוב 9
 וולט מנובמבר 1985.

׳  התקנים יופקדו במקומות המפורטים כהודעה כדבר מקו
 מות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2223, התשל׳יו, עמי 1871.

 ט׳׳ז בכסלו התשמ׳׳ו (29 בנובמבר 1985)
 (חמ 3-95) מדים מילר

ן  המנהלת הכללית שלמכו
 התקנים הישראלי
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 תיקון כהודעה לפי סעיפים 5 דד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי גיבור), 1943

ד לפקודת הקרקעות (רכישה  בהודעה לפי סעיפים 5 ר
 לצדכי ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3256,
 התשמ״ו, עמ׳ 465, במקום ״תכנית מס׳ 111״ צ״ל ״תכנית מס׳

 1111״.

 ט׳ בשבט התשמ״ו (19 בדצמבר 1986)
 (חמ 3-2) שלמה להט

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, תל־אביב־יפו

 הודעות לפי חוק התכגון והמיה,
 החעוב״ה-1965

 מחוז תל־אביב

ץ מקומי תל אביב יפו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפסדת שינוי תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחת תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חל אביב יפו הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מפורטת מסי 1700 א'/2, שינוי
(שלב א׳) -  מסי 1 לשנת 1984 של תכנית מפורטת מס׳ 1700 א׳
 ושינוי מס׳ 1 לשנת 1984 של תכנית מפורטת מסי 1170״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6620, חלק
 מחלקות: 8 ו־11 - רחוב מס׳ 2215, בין דרך חיפה והמשך

 אבןיגבירול.

 עיקרי מסרת שינוי התכנית: לתכנן שלב ב׳ של אזזד
 המגורים שבתכנית מפורטת מס׳ 1170, בהתאם למגבלות
 התעופה, ולקבוע בהתאם לכך: אזור מגורים מיוחד, אזור
 מסחרי, שטח פרסי פתוח(מרכז ספורט, אנטנה מרכזית), שטח
 מוצע לבנייני צבור, שטח ציבורי פתוח, התווית דרכים,
 הרחבת דרך קיימת, חניות, אתור לתכנון בעתיד, ולשנות
ב א׳) ואת ל ש ) ׳  בהתאם לכך את תכנית מפורטת מם׳ 1700 א

 התכנית המפורטת מס׳ 1170 על שינוייה.

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ 1170 נתפרסמה
 בילקוט הפרסומים 1531 מיום 12.6.1969 ובדבר אישור תכנית
ב אי) נתפרסמה בילקוט הפרסומים ל ש ) ׳  מפורטת מסי 1700 א

 3076 מיום 19.7.1984.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניו או בכל פרט תכנוני אחר
י התכנית, וכן כל הזכאי לכך  הרואה את עצמו נפגע על ידי שמו
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסום הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שמח וגבולות של
 המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן. כל אדם המעונין כדבר
 רשאי להגיש התנגדות לתיקון שטח וגבולות תוך ששים יום
 מתאריך פרסום הודעה זאת. ההתנגדות תוגש לי בכתב במשרדי
 אגף הרישום והסדר המקרקעין, רחוב חשין 1, ירושלים, כשני
 עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות

 במקרקעין, בהתאם לבקשה.

 תופפת

 מסי מדורי: תש״ג/4/85 י־ם! תיק מס׳: זמני 19/85 י*מ.

 העיר או הכפר: ירושלים.

 הרובע או השכונה: כאב אל־כליל.

 סוג המקרקעין: מירי.

 תיאור הנכם: אדמה ובית המכיל 3 מחסנים בקומת היסוד
 ושבעה חדרים והדד שירותים בקופת הקרקע.

 השטח: 975 מ״ר.

 השטח שיופיע ברישום לאחר התיקון: 1.010 דונם.

 הגבולות שיופיעו ברישום לאחר התיקון:

 צפון - חלקות 6,5,98,99 ודרך - רח׳ הלל, גוש 30049¡
 דרום - חלקה ארעית 3 וחלקה 6¡
 מזרח - חלקה ארעית 3 וחלקה 6¡
 מערב - חלקות 104, 98, 99 ר5.

 הגבולות הקודמים:

 צפון - מינם אליארמני!
 דרום - איסקנדר טנוס!

ד בית הקברות!  מזרח - קי
 מערב - טרדה בת מיכאל אליחבש.

 פרטי הרישום:

 כרך 14, דף 58, גוש שומה 30036, חלקה 91.

 מס׳ השטר: 550/68.

 מהות הפעולה: מבר.

 המזכה: חברת ארמון מרדכי בע״מ.

ץ בע״מ. ׳ חברה לבנ ד ג  הזוכה: ״

 החלק: בשלמות.

 הערות: 1) קיימות הערות אזהרה: לפי סעיף 126 לחוק
 המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969, לטובת בנק ישראל בגין חווה -
 בשלמות לפי שטר 1711/81 מיום 11.3.1981! 2) קיימת הערת
 אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969, לטובת
 ועד עדת המערבים ירושלים, בגין הסכם מכר - בשלמות לפי

 שטר 1140/79 מיום 25.2.1979.

 אליעזר פלדמן
 מפקח בכיר על רישום מקרקעין

 1446 ילקוס הפרסומים 3305, י׳׳ח באדר אי החשס״ו, 27.2.1986



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת מ
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מתח המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ת םיתאר י מ  כפר סבא הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינו• ת
 מקומית מס׳ כס/10/1/א״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: פתיחת דרך הדשה, איחוד
 וחלוקה עפ״י סימן ז׳ לחוק קביעת בינוי והוראות בחלק

 מהתכנית.

, חלקה 6 4 3 נד התכנית: גוש 5  ואלה השטחים הכלולים בשי
 21; גוש 6439, חלקה 102 - רחובות: תל־זזי, הגבורות.

 כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרס תכנוני אחר
ו נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן כל הזכאי לכל על ט  הרואה מ
ל  פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה ש
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בחז הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחת המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ד תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת נ י  לוד הופקד ש

 לד/660״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: לאפשר תוספות מגורים
 לבנין משותף ע״י הגדלת זכויות מ־473 מ׳׳ר לקומה ל־606 מ׳׳ר

 לקומה והקטנת מרווח בנין צדדי ל־3.65 מי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4024, חלקה
.356 

ץ בו ללא תשלום  _ כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעי
 בימים ובשעות שהמשרדים האפורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיינז מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי נס־ציונה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 מרחב תכנון מקומי תל־אביבייפו

 הודעה על הכנת שינוי תכנית מפורטת
ה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון  ניתנת מ
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
ית ד תכנית הנקרא ״תכנ נ  מחוז תל־אביב החליטה על הכנת שי
 מפורטת מס׳ 2391, שינוי מם׳ 1 לשנת 1985 של תכנית מס׳ 577

 ג׳ ותכנית שכון ציבורי מס׳ 3/05/2״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית: גוש 7075,
 חלקות 74,66,23,20, חלקי חלקות 24,21 - יחידת שכנות יפו
ץ רחובות שד׳ ירושלים ודחי  ג׳, דרומית לשד׳ בעל שם טוב, ב

 יפת.

 ^ - מרחב תכנון מקומי תליאביב־יפו

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון  נמסרת מ
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחת תל־אביב החליטה, באישור שר הפנים, לאשר ״תכנית
 מס׳ 2215 ב׳ - שלב א׳ לתבנית מיתאר מקומית מס׳ 2215״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים
 6136, 6137 - שטח דרומית לדרך לוד הישנה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת יעוד הקרקע
 ותקנות הבניה לחלק דרומי של שכ׳ החקוה (מדרום לדרך לוד
 הישנה). תכנית זו תהווה שלב א׳ לתכנית מיתאר מס׳ 2215.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2798, התשמ״ב, עמ׳ 1438.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה הפחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תל־אביכ־יפו, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ^ מרחב תכנון מקומי רמתיהשרון

 הודעה על הכנת שינוי תכנית מיתאר
יחנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון  נ
 והבניה, התשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחת תל־אכיב החליטה על הכנת שינוי תכנית הנקרא ״תכנית

 מס׳ 646, שינוי מס׳ 220 לתכנית מיתאר 210 א׳׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 כי70 דונם, גוש 6616, חלקה 32, חלקי חלקות 30,29, 31; גוש
 6615, חלק מחלקה 106 - דרך משה סנה, אזור בית עלמין

 קריתישאול.

ר 1986) א ו נ (26 מ ו  ט״ז בשבט התשמ״
 מרדכי כד׳נא

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב

 ילקוט הגרסומיפ 3305, י׳׳זז באדד א׳ הוושמ׳׳ו, 27.2.1986 1447



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-96$ ן 11

 פתח תקוה הופקדו, ביחד עם התשריםים המצורפים אליהם,
 שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ פת/16/1154״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת חנות באזור מגורים
 א׳ והריסת חנות קיימת.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4042, חלקה
 7 - שעריה, רחוב יונה פינת רחוב רות.

י תכנית מיתאר מקומית מם׳ פת/1205 נו  (2) ״שי
."23 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קו בנין, בניה בקיר
 משותף והוראות בניה.

נד התכנית: גוש 7&ר  ואלה השטחים הכלולים בשי
 חלקות 144, 145 - רחוב פרומקין פינת פינסקר.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשר׳

 די הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורםת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה^
 מחוז המרכז אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מפורטת"

י תכנית מפורטת מס׳ רצ/10/1/ב/3״. נו  הנקרא ״שי

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3946, חלק
 מחלקה 20.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הגדלת שטח המיועד
 ספר והגדלת שטח חנייה ציבורית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3128, התשמ׳׳ה, עמי 471.

 שינוי התכנית האמור, בצודה שאישרה אותו הועדה
 המחוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ראשון לציון, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומי^
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ת מיתאר י מ  נס ציונה הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי ת

 מקומית מסי נס/2/61״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אזור מגורימ ב׳
 מיוחד, תחום הקטע שבו נטוע האקליפטוס של הלפרין וייעודו

 לשטח פרסי פתוח.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3843, חלקה
 132 - רחוב המנין הראשון.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניו או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית,וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 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

 פתח תקוה הופקדו תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי פת/1003״.

 עיקרי הוראות התכנית: אישור קומת מרתף באזור מגורים
 ב׳ וקביעת קו בנין צדדי.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6389, חלקה 25 -
 רחוב קלישר 67.

ית מפורטת מם׳ פת/12/1210״.  (2) ״תכנ

 עיקרי הוראות התכנית: בניית דירת גג באזור מסחרי.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6378, חלקה 34 -
 רחוב שטמפפר 20אי.

 כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן או בכל פרם תכנוני אחר  כל המעונין בקרקע, כבני
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכניות במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחת המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מתח המרכז אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מיתאר
 מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ רע/283/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6581,
 חלקות 308, 304 - רחוב אחד העם.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: איחוד וחלוקה מחדש עפ״י
 סימן ז׳ לחוק! הרחבת דרכים וקביעת אחוזי בנץ והוראות בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3125, התשמ״ה, עמי 376.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה
 המחוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רעננה, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ץ מקומי דרום השרון  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנץ ולבניה
 מחוז המרכז אישרה, באישור שר הפנים, שינויי תכניות מיתאר

 מקומיות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ שד/6/1000״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: מרחב תכנון
 דרום השרץ.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי חלק מהוראות תכנית
 מם׳ שד/1000.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3193, התשמ״ה, עמ׳ 2182.

י תכנית מיתאר מקומית מסי שד/4/1002״. נו  (2) ״שי

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8910, חלקי
 חלקות A ¿ Z 6 ,1 - כוכב יאיר.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור מסחרי
 לאזור מגורים, ומאזור בנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח
 למרכז אזרחי! קביעת דרכים, שימושים מותרים והוראות

 להתקנת מיתקנים באזורי הגבעה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3140, התשמ״ה, עסי 869.

 מחוז המרכז אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מיתאר
ית מיתאר מקומית מספר י תכנ ו נ  מקומית הנקרא ״שי

 רח/1000/א׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3658,
 חלקות 4, 6, « 9, 15, 17, 31, 36, 39-41, 51, 62-58,56,52,
,124-114 ,110 ,108 ,107 ,105 ,103-100 ,97-67 ,65 ,64 
,289-283 ,281-271 ,268-255 ,252 ,234-221 ,218-208 
¬332 ,330-323 ,321 ,320 ,318-302 ,299 ,300 ,297-291 
,250-237 ,188 ,206 ,360-353 ,351-347 ,345-336 ,334 
 166, 167, 169, 78-67, 97-94, 465-400! גוש 3659, חלקי

 חלקות 1, 9 - שכונת מרמורק.

 . עיקרי הודאות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור מגורים
 %׳ ישן לאזור מגורים א׳, קביעת דרכים, שטחים לצדכי ציבור,

 חזית מסחרית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו*
 מים 3001, התשמ׳׳ד, עמי 855.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה
 המתוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רחובות, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ץ מקומי רחובות  מרחב תכנ

 הודעות בדבר הפקדת שינוי תכניות מיתאר מקומיות
 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
 רחובות הופקדו, ביחד עם התשריסים המצורפים אליהם, שינויי

 תכניות אלה:

י תכנית מיתאר מקומית מם׳ רח/4/110״. נו  (1) ״שי

 \ עיקרי הוראות שינוי התכנית: שנוי יעוד משטח חקלאי
 לשטח למגורים, הקצאת שטח לדרכים ולבנין ציבורי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3699,
 חלקות 86, 192 - רחוב החצב.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ דח/7/950״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: בניית 3 יחידות דיור
 צמודות על מגרש עפ״י אזור מגורים זר.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3655, חלקה
 164 - רחוב לוסטיג.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי אחד השינויים, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוף חדשיים מיום פרסומה של
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בי במסזרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 המרכז הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ ממ/3/351/בי״, ביתד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטח לבנייני
 ציבור לאזור ספורט למטרת בנית בריכת שחייה על מתקניה

 השונים ומגרש חנייה: קביעת תכנית בינוי.

^ » ל  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3831, ח
 99 (חלק) - בארייעקב.

 כל המעונין כשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבניו או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
ד שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכף על פי סעיף  עצמו נפגע על י
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי חוף השרץ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 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
 חוף השרון הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת

 מסי חש/89״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת מבנים לגידול סוסים
 וכבשים.

# ה ק ל  ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 7699, ת
 (חלק), חלקה 20 - חוות רונית.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקו

 מית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה כדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
. ן ו נ כ ת  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק ה
* ו נ כ ת  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית ל

 שינויי התבניות האמורים, בצורה שאישרה אותם הועדה
 המחוזית, ביחד צם התשרימים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא
 חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הםרכו

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון  נמסרת מ
 והבניה, התשפ׳ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
ד הפנים, שינוי תכנית מפורטת  מחח המרכז אישרה, באישור ש

י תכנית מפורטת מם׳ ממ/ 8009״. ו נ  הנקרא ״שי

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6093, חלקה
 303 - נחלת יהודה.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: קביעת קו בנין ושטח
 לבניני עזר.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בילקוט הפרשו-
 מים 3193, התשמ״ה, עמי 2178.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה
 המחוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה המרכז, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 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
 המרכז הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפוחסת מסי

 «ם/1/4013״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קו בנין צד 0 לסככה
 לרכב.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6722, חלקה 39,
 מגרש 626 - רחוב הד דפנה 3.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בל פרט תכנוני אחר  כל המעונין בקרקע, בבנין או נ
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקו

 מית האמורה.

 1450 ילקוט הפדסומיט 3305, י׳׳ח באדר וי התשמ׳׳ו, 27.2.1986



 הודעות לפי חוק התכנון והבגיה, התשכ״ה-1965

 שינויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה אותם הועדה
 המחוזית, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנץ ולבניה טייבה, וכל המעונין רשאי לעיץ בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנץ מקומי יבנה

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 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
ת מיתאר מקומית י מ  יבנה הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי ת

 מס׳ יב/202״, ביתד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד ממסחר ומשטח
ץ ציבורי למגורים א׳ איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים. נ  ב

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4943,
 חלקות 72, 51, 111, 105 - רחוב שבזי פינת רחוב האיריס.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ץ או בכל פרט תכנוני אחר  כל המעונין בקרקע, בבנ
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוד חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי יהוד

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנץ ולבניה
 מחוז המרכז אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מפורטת

 הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/1210/א״׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6727, חלקי
 חלקות 2, 3, 5, 17.

ד התכנית: קביעת תקנה על פיה היתרי נ י  עיקרי הוראות ש
 בניה במגרשים 210א 219א יינתנו לאחר פריצת הדרך.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3125, התשמ״ה, עמ׳ 374.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה
 המחוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה יהוד, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ולבניה מחת המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנץ ולבניה
 טייבה הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי

 תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית טס׳ טב/15/1111״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקה למגרשי בניה,
י ציבור, קביעת מרכז מסחרי, שטח נ י מ  קביעת שטח ל

 לשיכונים והוראות בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8030 חלקה
 19 וחלק מחלקות 7, 17, 29.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי טב/2216״.

ד ו , ק ו י  עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אחוזי מ
 בנין ויחידות דיור.

וש 7854, חלקה  ™ ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ג
.18/8 

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנץ או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התבניות, וכן בל הזכאי לכר
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשר

 די הועדה המקומית האמורה.

ץ מקומי טייבה  מרחב תכנ

 הודעה כדבר אישור שינויי תכניות
 מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנץ
 והבניה, התשכ״ה־־1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז אישרה, באישור שר הפנים, שינויי תכניות מיתאר

 מקומיות אלה:

י תכנית מיתאר מקומית מם׳ טב/2126״. נו  ,־י) ״שי

v ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7848, חלקה ' 
 6/כ.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קווי בנין ואחוזי
 בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3125, התשמ״ד, עמי 373.

י תכנית מיתאר מקומית מס׳ םב/2161״. נו  (2) ״שי

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7842, חלקה
.(5)19 

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: קביעת קווי בנין.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסר
 מים 3177, התשמ״ה, עמי 1674.

 ילקוגו הפרסומים 3305, י״ח באדר אי התשס׳׳ו, 27,2.1986 1451



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנץ
 והבניה, החשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל המזרחי הופקדה תכנית מיתאר הנקראת ״תכנית מיתאר
 מסי 2198 - כפר מנדא״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושים שטח בנוי,
 17570, 17571, 17573, חלקי גושים 17562,17559,17557 עד

.17572 ,17568 ,17566 

 עיקרי מטרת התכנית: הכנת תכנית מיתאד למקום בהתאם
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965,

^ ^ י  כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום ב
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניו או בכל פרט תכנוני אחד
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית
 שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו,
 רשאי, תוף חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל
N הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד 
ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון י  נמסרת מ

 והבניה, התשכ״ה-1%5, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מרום הגליל הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מסי -
 5078, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ RP/50/42 - שינוי יעוד

 למגורים בכפר סג׳ור״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 19182,
 חלקה 29. י ^

\ § 0 ק ח  עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מ
י  למגורים.

 כל המעונין כשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניו או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה
 המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינוי התכנית או
 גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 י׳׳ס בשבט התשמ״ו (29 בינואר 1986)
 ישראל קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחת צפון

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון החלימה, באישור שד הפנים, לאשר שינוי תכנית
 מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 2634, שינוי לתכנית מיתאר מס׳
 RP/50/42 ותכנית מיתאר הגלילית 194 - שינוי יעוד משטח

 חקלאי לבניה, בנצרת״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 16501 עד
,16581-16578 ,16544 ,16543 ,16533-16531 ,16529 
 16583¡ חלקי גושים 16530, 16536-16534, 16542-16538,

.17512 ,17511 ,16577 ,16564-16561 ,16558-16556 

 עיקרי מסרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מקרקע
 חקלאית לאזור בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2604, התש״ם, עמ׳ 1070.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נצרת, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מבוא העמקים הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳
 5424, שינוי לתכנית מיתאר מסי 297 - תעשיה קלה גיקנעם

 עלית״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 11495,
 חלקי חלקות 4-1¡ גוש 11496, הלק מחלקה 16.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח לתעשיה
 קלה, קביעת דרכים חדשות, ביטול דרכים מאושרות, חלוקת
 הקרקע לחלקות חדשות, קביעת הוראות לתכנון ובינוי השטח

 וקביעת מרווחי בניה.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו לןיא תשלום
 כימים ורשעות שהמשרדים האמורים פתותיט לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה
 המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינוי התכנית או
 גובל אותו, רשאי, תוך חדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 1454 ילקוס הפרסומים 3305, י״וו כאדר א׳ התשמ׳׳ו, 27.2.1986



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקדמי באר שבע

 הודעה כדבר אישור _שינוי תכנית.מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית

נוי מס׳ 48 לתכנית מס׳ 102/02/5״.  מיתאד הנקרא ״שי

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד שטח לבית הקברות
 העירוני החדש.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 38060 -
 מערבית לעיר, צפונית לדרך יוסף (גיו) אלון.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3177, התשמ״ה, עמ׳ 1679.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה המחוזית,
 ביתד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 באר־שבע, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחחית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית ולבניה באר
נוי מס׳ 82 לתכנית  שבע הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שי
 מפורטת מס׳ 108/03/5״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: בקשה לשינוי יעוד מאזור
 מגורים א׳ לאזור מוסדות ציבור ושינוי באחוזי בניה (בית

 כנסת).

 ואלה השטחים הכלולימ בתכנית: גוש 38076, חלק מחלקה
 30 - רח׳ קלישר, שכונה גי, בארישבע.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לפי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי במשרדי הועדה המקומית

 האמורה.

 מרחב תכנון מקומי בארישבע

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחחית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום החליטה, באישור שד הפנים, לאשר שינוי תכנית
 מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 37 לתכנית מפורטת מסי 03/5/

."115 

 מחוז הדרום

. מרחב תכנון מקומי אשקלון . . . . . . 

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחתית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אשקלון הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי מסי 3 לתכנית
 מפורטת מסי 170/03/4 - בנה ביתד׳ אשקלון״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 : עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי תכנית מפורטת
ת נוה־ים: ב) שינוי בגבולות מגרשים! ג) שינוי יעוד נ ו ע ^ 

פ למגורים וקביעת הנחיות בניה. ״ צ ז ^ ? 

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכ׳ שמשון
 דרום - גוש 1944, חלקות ד, 10, 46,13, 47, 54-52, 63, 65,
 67, חלקי חלקות 49,46-40,39,37,36,15,14,12,11,6-3,
 66,62,56,55,51,50! גוש 1945, חלקי חלקות 16-13,74,2,

.30 ,20-18 

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנץ או בכל פרט תכנוני אחר
 % הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לפי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 * זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי במשרדי הועדה המקומית

 האמורה.
 מרחב תכנון מקומי בארישבע

 י הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 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
ע הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי מם׳ 47 לתכנית ב ש י ר א ^ ^ 
ר מס׳ 102/02/5 באר־שבע, שכ׳ ד׳, שדרות הנשיאים״, א ת ^ ^ 

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 , עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד משטח לא
 לבניה לאזור מסחרי משולב בשצ״פ, תחנת דלק, משרד מודיעין
 לתיירים, חנויות למכירת מזכרות ומסעדה! כ) קביעת הנחיות

 בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: רח׳ הצדיק
 מירושלים, פינת שדרות הנשיאים.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
ם ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. מי בי : 

 : כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרס תכנוני אחר
 ״ הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי על פי
 ״ סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 ...... זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965ו

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסי־
 מים 3233, התשמ״ה, עמ׳ 3026.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נתיבות, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עומר

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
^ ^ ת  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק ה

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מתח הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נוי מסי 2 לתכנית  עומר - מיתר הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שי
 מיתאר מס׳ 112/02/14 - מיתר״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד קרקע חקלאית
 לשטח למיתקני טיהור לשפכים ביתיים, מכון שאיבה ותוואי
 שירות הנדסה לקו סילוק שפכים שישרתו את הישוב מיתר.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שסח למיתקני
 טיהור ומכון שאיבה - 109 דונם! שטח תוואי שירות הנדסית

 ברוחב 10 מ׳ - 34 דונם.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניו או בכל פרס תכנוני אחר,
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי עומר

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית
נוי מם׳ 3 לתכנית מפורטת מס׳ 03/14/  מפורטת הנקרא ״שי

 113, מיתר״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי בקו בנין בחזית
 צדדית לי3.65.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 749 מ״ד, מגרש
* .3093 

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3230, התשמ״ה, עמי 2975.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי התקנון הקיים באופן
 שתותר בניית המבנים הבאים: סככת רכב פתוחה, הקמת מחסן,

 מדרגות חיצוניות ומרפסות גן (בחצר).

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 32.55 דונם, גוש
 38060, שכונת פקדון 69 שכ׳ טי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו־
 מים 3242, התשמ׳׳ה, עמ׳ 3272.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד כמשרד״ הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 באר־שבע, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנוו מקומי מצפה רמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965. כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרוס החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית

. ך  מס׳ 126/03/27 - כריכת שחיה ומרכז, מצפה רמו

 עיקרי הודאות התכנית: א) יעוד שטחים ציבוריים
 פתוחים, שטחים לספורט, אזור מסחרי, דרכים, חניה ושבילים
) חלוקת השטח לאזורים וקביעת התכליות  להולכי רגל! נ

 ושימושם בכל אזור.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 15.25 דונם, גוש
.39594 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3206, התשמ״ה, עמ׳ 2525.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה אותה הועדה המחוזית,
 כיתד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מצפה דמון, וכל המעונין דשאי לעיין בה ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתיבות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
ד הפנים, לאשר שינוי תכנית  מחוז הדרום החליטה, באישור ש
 מפורטת הנקרא ״שינוי מם׳ 88 לתכנית מפורטת מס׳ 03/22/

 102״.

ד מאזור משולב מסחר מ  עיקרי הוראות שינוי התכנית: ש
- בנייני ציבור לשטח למוסדות ציבור ושטח למסחר.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 1850 דונם, גוש
.39571 
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 תיק 7389/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוחה לאה גוזלן, שנפטרה בתל־אביב

(29 בדצמבר 1985), ו  כיום י״ז בטבת התשמ״
 המבקש: משה גוזלן.

 תיק 7388/התשמ״ו
 בעניו ירושת המנוחה רחל גוזלו, שנפטרה בחולון ביום ו׳

1 בדצמבר ), 9 8 5 B 1 ) ו ׳ ׳ מ ש ת  בטבת ה
 המבקש: משה גוזלו. ״

 תיק 7642/התשמ״ו
ץ דוידוביץ, שנפטר ברמת גן י י י  בעניו ירושת המנוח מ

 ביום י״ח בניסן התשמ״ה (9 באפריל 1985),
 המבקשת: קלרה דוידוכיץ.

 תיק 7367/התשמ״ו
 ־ בענין ירושת המנוח שלמה הבר, שנפטר ברמת גן ביום ל׳

 בניסן התשמ״ב (22 באפריל 1982),
 המבקשת: פרידה הבר.

 תיק 7641/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוח יצחק ססלר, שנפטר בתל אביב ביום

(15 בנובמבר 1985),  ב׳ בכסלו התשמ״ו
 המבקש: איתן ססלר.

 תיק 7553/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוחה רגינה לוי, שנפטרה ברמת גן ביום

 ל׳ בתשרי החשמ״ו (15 באוקטובר 1985),
 המבקש: משה לוי.

 תיק 643ד/התשמ׳יו
 בענין ירושת המנוח ישראל יצחק ליברמן, שנפטר בבני

(26 בדצמבר 1985),  ברק ביום י׳׳ד בטבת התשמ״ו
 המבקשת: ינטה ליברמן.

 תיק 7644/התשמ׳׳ו
 בעניו ירושת המנוח יעקב מרקו, שנפטר בעפולה ביום

 ׳״וו בכסלז התשמ״ו (1 בדצמבר 1985),
 המבקשת: אביבה אלג׳ים.

 תיק 7370/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוח יצוזק עכאדה, שנפטר ברמת גן ביום

 כ׳ בשבט התשל״ב (5 בפברואר 1972),
 המבקש: משה עבאדה.

 תיק 7369/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוחה פרחה עבאדה, שנפטרה ברמת גן

 ביום י״ח בכסלו התשמ׳׳ה (12 בדצמבר 1984),— —
 המבקש: משה עבאדה.

 תיק 6767/התשמ׳יו
 בעניו ירושת המנוח אלברט פרחי, שנפטר בתל אביב ביום

 א׳ בכסלו התשל׳׳ו (19 בנובמבר 1975),
 המבקשת: אסתר פרחי.

 תיק 7459/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוח בנימין פריג׳, שנפטר כרמת גן ביום

 ו׳ בתשרי התשמ״ד (2 באוקטובר 1983),
 המבקש: עמרם פריג׳,

 תיק 7458/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוחה אסתר פרנקל, שנפטרה ברחובות

 ביום ו׳ בכסלו התשמ״ו (19 בנובמבר 1985),
 המבקש: יאיר פרנקל.

י הודעות לפי חוק התכנון והבניה | 

 י התשכ״ה-965ו

 השינוי האמור, כצורה שאישרה אותו הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועלה המקומית לתכנון ולבניה
 עומר, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית
נוי מם׳ 2 לתכנית מפורטת מם׳ 150/03/6,  נרטת הנקרא ״שי

 מ מושב גיאה״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד שטח למסחר, לבנייני
 ציבור, לבנייני משק ושטח ציבורי פתוח, דרכים, מגרש חניה

 ושבילים ציבוריים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־40 דונם.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפדסז־
 מים 2680, התשמ״א, עמ׳ 813.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שקמים, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

3 בפברואר 1986) ) ו  כ׳׳ד בשבט התשמ״
ו נ י  שלום מ

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחת הדרום

 ^ הזמנות גת* הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 7368/התשמ״ו

 בענין ירושת המנוחה עיישה בן שושן, שנפטרה בבת ים
 ביום ר בתמוז התשמ׳׳ה (25 ביתי 1985),

 המבקשת: מרים אסולין.
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 בית: הדין הרבני האזורי באשקלון ^

ות  הזמנ

 . להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעז בון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תור חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 3830/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוח כהן יוסף, שנפטר באשקלון ביום י׳

 באלול התש״ם (21 באוגוסט 1980),
 ^ המבקשים: אלמנתו, בניו ובתו.

 נמים אדרי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה ^

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעובון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 4ל3/התשמ״ו
 בענץ ירושת המנוח ביבי דרורי, שנפטר ביום ל׳ בתשרי

 התשמ׳יו (15 באוקטובר 1985),
 המבקשים: אלמנתו ובתו.

 תיק 381/התשמ״ו
 בענין ירושת _פמנוח בנימין פורר, שנפטר ביום ד׳ בטבת

 התשמ״ו (16 בדצמבר 1985),
 המבקשים: אלמנתו ובנותיו.

 שלמה דירי, המזכיר הראשי

 הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות ן|

 הודעה על שינוי שם
 נמסרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שונה שם האגודה

 הרשומה מטה כדלקמן:

 השם הקודם: ״יועזר׳׳ אגודה שיתופית להתישבות קהילתית של
 משקי חרות בית״ר בע״מ.

 השפ החדש: ״עלי זהב״ אגודה שיתופית להתישבות קהילתית
 של משקי חרות בית״ר בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-002815-9.

 ב׳ בכסלו התשמ״ו (15 בנובמבר 1985)
 יאיר יקיר

 רשם האגודות השיתופיות

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו  הזמנ

 תיק 7704/התשמ׳׳ו

 בענין ירושת המנוחה חיה שרה קגנר, שנפטרה כרמת גן
 ביום ה׳ באדר התשמ״ב (28 בפברואר 1982),

 המבקשת: פאונה פלדשטיין.

 תיק 7701/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוח יצחק קורצקו, שנפטר בבני ברק

 ביום כ׳יא בכסלו התשמ״ו (4 בדצמבר 1985),
 המבקש: אפרים קזדעקו.

 תיק 7366/התשמ״ו
 בעני! ירושת המנוח בנימין קצ׳ל, שנפטר בכפר סבא ביום

 ד׳ בטבת התשמ״ד (28 בדצמבר 1984),
 המבקשת: נזימה קצ׳ל.

 תיק 7457/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוח נתן רחינר, שנפטר בתל אביב ביום

 כ״ב בכסלו התשמ״ו (5 בדצמבר 1985),
 המבקשת: זמין רדזינר.

 תיק 7645/התשמ״ו
 • בענין ירושת המנוחה מרים רובינוב, שנפטרה בתל אביב

 כיוס כ״א בטבת התשמ״ו(2 בינואר 1986),
 המבקשת: סימה זיידמן.

 תיק 7705/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוח מרדכי דיים, שנפטר ביום כ״ט בכסלו

 התשמ״ו (12 בדצמבר 1985),
 . המבקשת: שרלוטה הפנר.

 תיק 7551/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוחה שרה םילביה רץ, שנפטרה בחולון

 ביום ג׳ בטבת התשמ״ה (27 בדצמבר 1984),
 המבקש: הרי רץ.

 תיק 7456/התשמ״ו
 בענין ירושת המנותח פני שוורץ, שנפטרה בכפר סבא

 ביום כ״ה באלול התשמי׳ד (22 בספטמבר 1984),
 המבקש: דוד שוורץ.

 תיק 03ד7/התשמ״ו
 בענין ירושת המנוח מנחם סידה, שנפטר בתל אביב ביום

 כ״ז בסבת התשמ״ו (8 בינואר 1986),
 המבקשת: מרים סידה.

 תיק 7756/התשמ״ו
 בענץ ירושת המנוחה חנינה אשר, שנפטרה ברמת גן ביום

 ב׳ בסבת התשמ״ו (14 בדצמבר 1985),
 המבקש: חיו אשר.

 תיק 7757/התשמ״ו
 בעניו ירושת המנוחה מרים קיצים, שנפטרה בתל אביב

 ביום י״ב בטבת התשמ״ו(24 בדצמבר 1985),
 המבקש: עו״ד מלצר.

 עובדיה לוי
 מנהל היחידה לעזבונות דרושות
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