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 המינוי של רמי קורנצקי1 - כטל.
ק התשמ״ח(12 בימי 1988)  כ׳ז מי

 (חמ 3-206) משח נםימ
 שד האתר

פ התשל״ו, עמי 1186. ׳ י 1 

 ביטול הודעה גדגר גון8 נתמך
 לוד חוק יסודות התקנים התשמ״ה-1985

 בהתאם לסעיף 32 לחוק יסודות התקנים התשמ״ה-1985ז
 (להלן - החוק), אני מבטל את הקביעה* כי מקורות - חברת מים

 בע״מ הינה גוף נתמד לעניין החוק.
 ה׳ בתמוז התשס״דז(20 ביוני 1988)

 (חם 3-1888) משח נםים
 שר האוצר

 י םיח ומשמיד, עפ׳ 0« חתשמ״ח, עפ׳ 58.
 * י״פ התשמ״מ עמי 553.

 הורעה על מינוי הכד לרשות הלאומית לאנרגיה
 לפי חוק הרשות הלא־מית לאנרגיה, התשל״ז-7;19

 בהתאם לסעיף 7(6) לחוק הרשות הלאומית לאנרגיה,
 זמשל״ז-1977י, אני מודיע בי מיניתי את שוע• שפירא לחבר .
 הרשות הלאומית לאנרגיה הזל ביום י׳ג כםיזן התשנדח(29 בגמד |

.(1986 
 ׳*א בסיזן התשמ״ח(27 במאי 1988)

 (חמ 3-217) משח שחל
 שר האנרגיה והתשתית

 1 ס״ח התשל״ז, עבו 61.

 הודעה על מינוי ח3ד לרשות הלאומית לאנרגיה
 לפי חוק הרמת הלאומית לאנרגיד, התשל*ז-1977

 בהתאם לסעיף 7(6) לחוק חדשות הלאומית לאנרגיה
 התשל^-1977י, אני מודיע כי מיניתי את ישראל דוסטדובסקי
 לחמי הדשות הלאומית לאנרגיה החל ביום י״ג בסידן התשמיח(29

 במאי 41986
 י״א במיון התשמ״ח(27 במאי 1988)

 (חמ 3-217) משח שחל
 שד האנרגיה והתשתית

 1 ם״ח התשל״ז, עמי 41

 הודעה על מינוי מגד לרשות הלאומית לאנרגיה
 לפי חוק וישות הלאומית לאנרגיד, התשל״ז-1977

 בהתאם לסעיף 7(6) לחוק הדשות הלאומית לאנרגיה!
 התשל״ז-1977', אני מודיע כי מיניתי את מנחם מל לחבר הדשות ^

 י ס״ח התשל״ז, עמי 41

 מינוי שופט בית מש6ט לעניינים כמךמייפ
י חזק בתי המשסס ונוסח משולבי התשמ*ד-4&19  ל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לחוק בתי המשפט [נוסח
 משולט, התשמ־ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני
 ממנה את יצחק הנטוש, שופט תעבורה כקצבה, למלא תפקיד של

 שופט בית משפט לעניינים מקומיים.

 השופט יי הנטוש יישב בדין pt״ לאחר שעות העבודה הרגילות
 בבתי המשפט ויודה זכאי לגמול, לכל יום ישיבה, בשיעור שייקבע

 מזמן לזמן.

 תוקף המינוי הוא עד תם כיד באדר ב׳ התשמיש (31 בפרס
41969 

 ר בתמה התשם׳יח(19 ביוני 1986)
 (חמ 3-1633) אברהם שריד
 שד המשפטים

 1 ם׳׳ח התשמ״ה, עמי 198.

 מינוי ידשבי״״ראש נוםפימ לוועדת עדר לעניין קנסות
 לוו חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי*ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43ד00 לחוק הפועצה לייצור
 ולשיווק של יד׳ןזז, התשי״ם~1959' (להלן - החוק), וסעיף 16
 לחוק בתי המשפט!נוסח משולט, התשמ*ר-1984ג, ולאחר התייע
 צות עם נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את מקס צדי
 נוכילסקי, שופט (לימי) של בית המשפט מחוזי, שמואל קדואדם,
 שופט(דימ׳) של בית משפט מחוזי דעקב ינון, שופט(ריפד) של בית

 משפט מחוזי, ליושבי״ראש נוספים לוועדת העדר לעיין קנסות
 פי הוע׳ק, מיום ה׳ בתמוז התשמ״ח(20 ביתי 1988) עד מם ה׳ מיסן

 התש״ן(31 במרס 1990).

 ההודעה על מינוי יושבידאש ועד ערר לעניין קנסות1 -
 תתוקן לפי זה.

 ד בתמוז התשמ״ח(19 בימי 1986)
 (חמ 3-55) אבדתם שדיר
 שר המשפטים

 י ס״ח התשייט, עמי 222; התשב*^ עפ׳ 31.
ס״ח התשמ״ד, עמי 198. 1 

 * י״פ התשל״ד, עפ׳ 980.

 מינוי הבד ועדה לנזק עקי1»
 למי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים(תשלום פיצויים)

 (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל״ג-1973

 םתוקף סמכותי לפי תקנה 10 לתקנות מם רכוש וקרן ומנויים
 (תשלש פיצויים) מזק מלחמה מזק עקיף), התשליג-1973', אני
 ממנה את מרים שגיב לנציגת משרד הביטחון בוועדה לנזק עקיף׳

 ״ ק״ת חתשל״ב, עמי 1682.
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 הודעה על הרשאת.רופא
 לפי תקנות הבטיחות בעבודה

י מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות המפורטות  א
 להלן, ובהסכמת שדת הבריאות, הרשיתי את הרופא של, מור -
 המכון למידע רפואי בע׳מ, רדד ז׳בוטינסקי 7, בני־ברי* ר״ר אברהמ

 ניניו, מם׳ ת״ז 26018051, לעניין התקנות:

 1) תקנות הבטיחות בעבודה(גיחות תעסוקתית ובריאות העובדים
 בבנזן/ התשמ״ד-1983'.

 2) תקנות הבטיחות בעבודה(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
 בעופרת/ התשמ״ד-1983ג.

 3) תקנות הבטיחות בעבודה (עוסקים בקרינה מייננת),
 התשמ״א-1981י.

 ייג בסיון התשמ״ח(29 במאי 1988)
 (חמ 3-339) משה קצב

 שד העבודה והרווחה

 1 ק״ת התשכדד, עמ׳ 572.

 * ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 432.
 י ק׳ית התשמ״א, עמ׳ 1057. \

 הודעה על הסכמת מרפאה רפואית
 כשירות רפואי מוסמך
 לפי תקנות הבטיחות בעבודה

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תשנה 1 לתקנות המפורטות
 להלן, ובהסכמת שרת הבריאות, הסמכתי אתי המחלקה הרפואית
 לעובדי מדינה של משרד הבריאות, הנמצאת בחד הודקניה 8א׳,

 ירושלים, מזירות רפואי מוסמך לעניין התקנות!

 1) תקנות הבטיחות בעבודה(גיהות תעסוקתית ובריאת העובדים
 בבנזן/ התשמ*ד-1983'.

 2) תקנות הבטיחות בעבודה(גיהות תעסוקתית ובריאת העובדים
 בעופרת), התשם״ד-1983ג.

 3) תקנות הבטיחות בעבודה(גיחות תעסוקתית ובריאת העובדים
 ככספית/ התשמ״ה-1985י.

 4) תקנות הבטיחות בעבודה(גיהות תעסוקתית ובריאת העובדים
 בויניל־כלוריד), התשמ*ד-1983*.

 5) ת^ות הבטיחות בעבודה(גיהות תעסוקתית ובריאת העובדים
 ברעש/ התשמ*ד-1984י.

 6< תקנות הבטיחות מבודה (עוסקים בקרינה מייננת/
 התשמ״א-41981.

 י ק״ת התשמ־ד, עמ׳ 572.

 1 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 432.

 י ק׳׳ת התשפדה, עמ׳ 504.

 • ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 426.
ק־ת התשמ־ד, עמ׳ 1752. 5 

 * ל׳ת התשמ״א, עמ׳ 1057.

 הלאמית לאדניה החל ביום כ״ז כםיון התשמ״ח(12 ביוני 1988).

 כיה במיון התשמ״ח(10 ביוני 1988)
 (חמ 3-217) משה שחל

 שר האנרגיה והתשתית

 הודעה על מיגוי חבר לוועדה מייעצת
 לפי תקנות עבודת תוער (!מבדה בהופעה זיבורית),

 התשכ״זז-1968

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות עבודת
 הנוער(העבדה בהופעה ציבורית/ התשכ*ח-1968', מיניתי את חיה
 חוגי לחברה מועדה המייעצת לעניין השתתפות נערים בהופעות

 ציבוריות.

 מינויה של ורדה שטולץ״א״זארדם* - בסל בזה.

 כ״ה באד התשמ״זז(14 במרס 1988)
 >חמ 3-880) משה קצב

 שד העבודה והרווחה

 י דת התשכ״ח, עמ׳ 818.
 י י־פ התשמ״ח, עמי 1876.

 מדעה על הרשאת רופא
 לפי תקנות הבטיחות כעבודה

י מודיע שמוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות המפןרסות  א
 להלן, וכהסכמת שדת הבריאות, הרשיתי את הרופא של מור —
 המכון למידע רפואי בע׳־מ, דרך רבוטינםקי 7, בני־בו־ק, ר״ר רפאל

 כראל, מם׳ ת״ז 1012072, .לעניין התקנות:

 1) ת9ות הבטיחות בעבודה(גיהות תעסוקתית ובריאת העובדים
 בטח), התשמ״ד-1983י.

 2) ת^ות הבטיחות כעבודה(גיהות תעסוקתית ובריאת העוברים
 בויניל־כלודיד/ התשכרד-1983ג.

 3) תקנות הבטיוית בעבורה(גיהות תעסוקתית ובריאת העובדים
 ברעש/ התשמ״ד-1984י.

 4) תקנות הבטיחות כעבודה (עוסקים בקרינה מייננת/
 התשמ״א-1981*.

 5) תקנות הבטיחות בעבודה מימת תעסוקתית ובריאת העובדים
 בזרניך(ארסן)4 התשמ״ה-1983*.

 י״ג במיון התשמ״ח(29 במאי 1988)
 >חמ 3-339) משיי קצב

 ־ שר העבודה והרווחה

 י ק״ת התשנרד, עמ׳ 572.

 * ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 426.
 < ק״ת התשנרד, עמ׳ 1752.
 * ק״ת התשמיא, עמ׳ 1057.
ק״ת התשמ״ד״ עמ׳ 498. 1 
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 ודרכי טיפול/ התשל״א-1971ב, מיניתי את־ הרשומים פסה לקציני
 מבחן לנוער.

 פחח הרדום

 אנה אבדלגאני
 אורה ג׳ידאפי

 מיכל בלוך

 מחוז תל-אניב

 חמלת ווםרמן
 יהודית רימון
 מסף שפTא

 מחוז המרכז

 חנה שסקלר
 קדולין אלקלק

 איברהים אנוריאש

 פחח חיפה

 7) תקנות הבטיחות בעבודה וגיחות תעסוקתית ובריאות העובדים

 אמציה גילת
 גיורא פישר

 עדה רביב

 מתת הצפון

 משח קצמ
 שד העבודה והרווחה

 עידית רגב.
 ההודעה שפורסמהי - תתוקן לפי זד-

 כ״א בםיון התשמ״ח(6 ביוני 1988)
 (חמ 3-487)

ח התשל׳׳א, עמי 134. כי 1 

 « י״פ הו/שמ״ח, עמ׳ 760.

 הודעה על ביטול מינוי מפקח עבודה אזורי
 לפי חוק ארגה הפיקוח על העבודה, התשי״ד-1954

 בהתאם לסעיף 2(ב) לחוק ארגון הפיקץז על העבח־ד״
 התשי״ד-1954י, אני מודיע בזה על ביטול מינויו של מאיר גוטסמן

 כמפקח עבודה אזורי לאזור תל־אביב*.

 nuns 3קצ
 שר העבודה ותוווחה

 כיא בסיון התשמ״ח (6 ביוני 1988)
 (חמ 3-150)

 1 סייח התשי״ד, עמ׳ 202.

י״ס התשל״ה, עמ׳ 2048. 1 

 הודעה על מינוי מ6קח עבודה
 לפי חוק ארגון הפיקתז על העבודות התשי״ד-1954

 בהתאם לסעיף 2>מ לחוק ארגון הפיקוח על העבודה,
 התשי״ד-1954י, אני ממנה את אילישקה מנדל למפקח עבודה

 סיח התשי״ד, עמ׳ 202.

jnmm8 W1.J• 13כ״ח כתמח , 357!לשפ מדסופים 

ח ק33 ש  מ
 שר העבודה והרווחה

.'1985-mwm 4(בזתיך ןארסן 
 י״ג בסיון התשמ״ח (29 במאי 1988)

 <חמ 3-1667)

 7 ק׳ת התשנדר״ עמי 498.

 הודעה בדבר הסמכת פקידת סעד
 לפי חוק אימיז ילדים, התשמ־א-1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36ב׳ לחוק אימוץ ילדים,
 התשמ״א-1981', אני מסמיך את בלהה אילת לפקידת סעד לפי

 החוק האגור במחוז הצפה.
 כ״א בפיון התשמ״ח(6 ביוני 1988)

 (חפ 3-475) משת קצב
 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 293.

 הודעה בדבר ביטול מינוי קציני מבחן לנוער
 לפי זעק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971,

 ולפי פקודת מבחן(נוסח חדש; התשכ״ט-1969

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן
 !נוסח חדש), וז1שכ״ט-11969, ולפי חוק מועד (שפיטה, ענישה
 ודדבי טיפול/ התשל״א-1971ג, ביטלתי את הרשומים ממה להיות

 קציני מבחן לנוער.
 מוחמר נאסר׳ צפורה צובריי
 חני הכט• שלומית דסה1

 צפורה בן משהי גילה דקטדי
 הודיה ממן׳ )מתר קלימןנ
 מאירה מריאשנ שבתאי צורי

 חנה מ תודה* רות ברגר׳
 אנג׳לה סילמף דליה גולשךליבוביך

 ניבי ביתף אליענה גייגר*
 ההודעה שפורסמה׳ - תשונה לסי זר-

 כ׳א בםיון ומשמיה (6 ביוני 1988)
 (חמ 3-687) משח קצכ

 שר העבודה והרווחה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312.

 * ס״ח התשל״א, עמ׳ 134.
 • ׳*פ התשמ״ז/ עמי 760.

 הודעה בדבר מינוי קציני מבחן לנוער וקציני מעקב
 לפי חוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול/ התשל"א-1971,

 ולפי פקודת המבחן ונוסח חדשו, התשכ־ט-1969

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן
 ונוסח חדש], התשכ״ס-11969, ולפי זעק הנועד (שפיטר, ענישה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312.
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 שעת חירום (היטל מחקר לקרן הטכסטיל וההלבשה), התש־
 ל"ח-1978־.

 אריאל שרון
 שר התעשייה והמסחר

 י׳ מיון התשמ״ח (26 במאי 1988)
 (חמ 3-65)

 גק״ת-שיעורי מק׳׳ח 222, התשליח, עפ׳ 426

 צו בדבר פטור ממילוי אוזר דרישות תקן רשמי
 לפי סעיף 0016(0 לחוק התקנים התשי"ג-1953

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 16(אא1) לחוק התקנים התש־
 י״ג-1953י, אני מצווה לאמוד:

 תטיס 1. הדרישה - הנוגעת לתכולה אחידה של מוצר מזון
 לפסור ארוז מראש שבתקן ישראלי 1118, שהוכרז כתקן
 רשמי*, או בכל תקן ישראלי אחר שהוכרז כתקן

 רשמי - לא תחול אלא אם נתקיימו תנאים אלה
 (א) מוצרי המזון הם מיבוא והם מוצגים ומשווקים
 במסגרת יריד מזון של ארץ היבוא מערד

ת א  נ
 >כ) בארץ ממנה מיובאים מוצרי המזון נערך, בזיקה

 ישירה לאירוע בישראל, יריד מזון ישראלי:
 (ג) תקופת היחד לא תעלה על חודש ימימ

 (ד) מנהל חטיבת המזח כמשרד התעשייה והמסחר
 ומנהל שירות המזון במשרד הבריאות אישרו
 למייבא בכתב שהתנאים כאמור בפסקאות (א/

 (ב) מג) התקיימו.

 תוקף 2. תוקפו של צו זה עד יום ל בחשה התש״ן(31 באו־
 קטובר 41989

 ז׳ בתמה התשמ״ח (22 ביוני 1988)
 (חמ 3-95) אריאל שדון

 שר התעשייה והמסחר

 י ס״ח התשי־ג, עמ׳ 30.
פ התשמ״ב, עמי 2908: י״פ התשמ״ר* עמ׳ 1859. ־ י 1 

 אכרזה על מוסד חינוך רשמי
 לפי חוק לימוד מיבה, התש״ס-1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובר,
 התש״ס-1949י(להלן - החוק), ולאחר היוועצות בוועד החיגוך, אני
 מכרת בזאת על מוסד החינוך דלקמן במוסד חינזך רשמי לצורך

 החוק:

 מסי המוסד: 440482
 שם המוסר: חטיבת הביניים בכית הספר המקיף ד.

 מען המזסד: ת־ד 3130, אשדוד.

 כ־ז במיון התשמ״ח (12 ביוני 1988)
 (חמ 3-336) יצחק נגון

 שר החינוך והתרבות

 אזורי בפועל, לאזור חיפה והצפון, מיום ל׳ במיון התשמ׳׳ח(15 ביוני
 1988) עד א׳ באב התשמ־ח (15 ביולי 41988

 משה קצב
 שר העבודה והרווחה

וני 1 1988)  ל' בסיון התשמ״ח (sבי
 (חמ 3-150)

 הודעה על מינוי פקידי סעד י׳
 לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קסינימ, חולי נפש ונעדרים),

 התשט״ו-1955

 בתוקף סמכותי לפי מעז 9 לחוק הסעד(סדרי דין בענייני
 קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשכרו-1955!, אני ממנה את הרשר

ד לעניין החוק ממור:  מים מטה לפקידי מ

 נאוה לזר
 ניבה מילנר

 דליה בךישראל
 רחל סגל
 חנה כהן

 חי אברמוכיז
 תשה מריומה
 דורית מזרחי.

 משח קצב
 שר העבודה והרווחה

 ד בתמוז התשמ״וז(19 ביוני 1988)
 (חמ 3-143)

 ס״ח התשט׳׳ו, עמ׳ 126.

 מינוי נציג מעבידים בוועדה אזורית באר־שבע
 במכונאות רבב

 לפי חוק שירות התעסוקה, התשי״ס-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק שירות התעסוקד,
 ר1תשי״ט-959וי, אני ממנה את רקטור קלדתן לנציג מעבידים

 למקצוע מכונאות רכב.

 ההודעה על מינוי ועדות מקצוע ומעניהף - תתוקן לפי זה.

 ד׳ בתמוז התשמ״ח (19 ביוני 1988)
 (חמ 3-300) משה קצב

 שר העבודה והרווחה

 י ס״ח התשי׳ס, עמ׳ 32.
 י י׳׳פ התשמ״א, עם׳ 707.

 הסמכה
 לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה/ התשי״ח-1958

 בהתאם לתקנה 14 לתקנות שעת חיתם (תשלומי חובה/ ה־
י תשי״ת-1958י, אני מסמיך את שמשון גורן לדרוש מחייב בתשלום | 
 ההיטל וכן מכל אדם אתר למסור לו יריעות, פנקסיה מסמכים ות
 עודות אחרות, שלדעתו יש בהם כדי להבטיח את ביצועו של צו

 י ס״ח התשכ־ד, עמ׳ s17: 42התשים, עמי . מח התש׳ט, עמ׳ 287.
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 הודעה על קיום מינוי

 נמסרת בזה תדעה כי ביום כ״ח בניסן התשמ״ח(15 באפריל
 1988) הוענקה תעודת קיש מינוי לתחיה אפרוךקלינגר לכהן בקע־

 סול כבוד של םליביה כתל־אביב.
 כ״ג בסיון התשמ־זז(8 ביוני 1988)

 (חמ 3-261) א׳ טמיר
 המנהל הכללי של משדד החוץ

 הודעה על שינוי בהרכב הוועדה לניהול תפקידי
 המועצה המקומית מבשרת ציץ

 לפי פקודת הפו ענות המקומיות
 כתוקף ממכות לפי סעיף 38 לפקודת המועצות המקומיות,,
 שהועברה אלי*, אני ממנה את מר ישראל שפיצו־ לועו־ בוועדה
 למילוי תמידי המועצה המקומית כעשרת ציון במקום בנימין

 ריקודו.
 ההודעה על הרכב הוועדה לניהול תמדדי המועצה משמית

 מבשרת ציון׳ - תתוקן לפי זה
 בי בתמוז התשמ׳ח (17 ביוני 1988)

 >חמ 3-2006) אדיה דרעי
 המנהל הכללי של משרד הפנימ

 1 תני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 * י״פ התשל׳־ז, עמי 97.
 * י״פ התשמ״ז, עמי 20» משמ״ח, עמ׳ 2227.

 תמצית תקציב רגיל (מעודכן) של עיריית כני־בדק
 לשנת הכפםיפ 1986

 לפי פקודת העיריות

 בהתאם לסעיף 209 לפקח־ת העיריות׳(להלן דימודה/ אני
 מודיע כי בתוקף ממכות לפי סעיפים 206 ר207 לפקודה שהוד•
 ברה אלי*, אישרתי תקציב רגיל מעודכן של עיריית בני־ברק לשנת

 התקציב 1986 שתמציתו להלך

 בשיךיים ודשים תקבולים

19412,101 

2,075,552 
10,950,090 
4,206,508 

36,844,251 

 בשקלים חדשים

7,256439 
9,900,754 

16,992,041 

 מסים
 מענק כללי

 שירותים משמיים
 שירותים ממלכתיים

 מפעלים
 תקבולים לא רגילים

 הגהלה כללית
 שירותים משמיים

 שירותים ממלכתיים

.1 
19.91 

.2 

.3 
A 
.5 

 תשלומים

 הודעה בדבר מתן רשיונות מנחתים ומקומם

 לפי.חוק מיס, 1927
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(7) לחוק מיס 1927׳, אני מודיע

 כי הענקתי ודום רשיון הפעלת מנחת כמקוס מפורט להלן:
 שם מנחת: קיבוץ סער.

 מקש מנחת בנ״3 161271.
 בעל הרשיון: קלוב התעופה לישראל.

 סוג המגתת: מנחת ועיר.
 כיב כםיון התשס״ח (7 ביוני 968»

 (3-569) זדים קודפו
 שד זע/חבורה

 י חוקי זרי, כרו־ גי, עמי 3551 התשל״ז, עם׳ 182.

 הרשאה

 לפי פקודת סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש/ [נוסח חדש!,
 התשכ״ש-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקח־ת סח־ הדין מלילי(מעצר
 וחיפוש/ ונוסח חדש/ התשכ־ט-1969י (להלן - מקח־ה/ הנני
 מעניק בזאת לפקחי מועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ששמותיהם
 מפורטים להלן, את הסמכויות הכלולות בסעיפים 2 ד3 לפקודה
 לצייד מילד תפקידם על־פי חוק התכנה והבנייה, משכ״ה-1965*

 (להלן - החוק/ ובכפוף לסייגים על־סי החוק.

 השם מסי ח״ז
 דרור גלילי 0587044
 חד אוחיון 5144029
 הד פולק 6536402
 אבנר לנדאו 0993069

 מיכאל גור 011621067
 מיכאל מושלי 6221076

 נתן חם 005571245
 שעיה קלופוט 1668419

 מרדכי הומינר 58059379
 שושנה אנג׳ל 4362355
 משה דרומי 0187539

 מרדכי הוד 08268872
 עבדאללה דיר 5373445
 מיכאל יערן 1732646
 דניאל דביר 7469335

 אליוע יפרח 056469313
 עמנואל בוכולטר 10690303

 תוקפה של ממכה זו עד יום 31 במאי 1989 וכל עוד מקבל

 חיים בר לב
 שר משטרה

 ההסמכה משמש כמשרתו האמורה.
 י״ד במיון התשמ׳ח (30 במאי 1989)

(3-598) 

 1 חני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, התשכ״ד, עמי 197.

״פ התשל״א, עמי 1323. י 1 

 י זסרי, כדן־ אי, פרק ליג, עמי 431.
 1 סייח התשכ־ז/ עמי 307.
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 בנובמבר 0985« - כסלה.

 3. תחילתה של הודעה זו ביום :רז בתמוז התשמ״ח (1 ביולי
.(1988 

 ׳*ד בתמח התשמ״ח«29 ביוני 1988)
 (חמ 3-1412) אמנון גולדשמידט
 המפקח על הבנקים

 תשלומים בשקלים חדשים

 9. מפעלים ותשלומים לא רגילים 2,692317

36^44,251 

 אדיה דרזך
, ^snrm2T י י־פ ד״שמ״ו, , 928עמי עמ׳ 3044. ל ל כ  ^ ה

 % ה׳ בתמוז התשמ׳זז(20 ביוני 1988)
 (חמ 3-360)

 הודעה על תוצאות ההגרלה הראשונה שד
 מלווה חיסכמ, התשל״ט-1979

 בהגדלה וראשונה לפדיון קבוצה אחת מתיר שלוש הקבוזנות
 של תעודות ב׳ ממלווה חיסכון, התשל״ט-1979, שהתקיימה בבנק
 ישראל, תל אביב, ביום גרז בתמה התשמ־ח(1 ביולי 1988), עלתה

 בגורל קבוצה ״!״(אחת).

 לפיכך, כל תעודות המלווה הנ״ל מקבוצה ׳1״ (אחת) שעלו
 בגודל תעמודנה לפדיון מיום י״ח באב התשמ׳זז(1 באוגוסס 41988

 ס־ז בתמוז התשמ״ח (1 ביולי 1988)

 גגק ישראל
 מנהל מלוות המדלגת־

 הודעה על תחמ^ת ההגרלה השנייה של
 מלווה היסכון, התשל״ה־־1978

 בהגדלה השנייה לפדיון קבוצה אחת מתוך שלוש הקבוצות
 של תעודות בי ממלווה חיסכון, התשל״ח-1978, שהתקיימה בבנק
 ישחיל, תל אביב, במם ט״ז בתמוז התשמ״זז(1 ביולי 41988 עלתה

 בגורל קבוצה ״1״ (אחת).

״ (אחת) שעלו r לפיכך, כל תעודות המלווה הנ״ל מקבוצה 
 בנוהל תעמודנה לפז־יון מיום י״ח באב התשמ״ח(1 באוגוסש 41988

 ?רז בתמוז התשמ״ח(1 ביולי 1988)

 ג3ק ישראל
 מנהל מלוות מדינה

 הודעה על הגשת בקשה לכיעור הומר ארכיוני

 לפי תקנות הארכיונים(שמירתם וביעורם של תיקי בתי״משפט
 ובתי־דיז דתיים/ התשמ״ו-1986

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים(שמירתם וביעורם של
 תיקי בתי־משפש ובתי־דין דתיים/ התשמ־ו-1986י, אני מודיע כי
 בית משפם השלום חדרה, הגיש כקשה לביעור תיקי הזאה לפועל
 משנת 1985, בתום שנתיים מיום סיום הפעולה(סילוק החוב/ למעט

 תיקים בענייני מזונות.
 ב׳ בתמוז התשמיח (17 ביוני 1988)

 (חמ 3-82) א• אלסגדג
 הגנז

 ק״ת התשמ־ו, עמי 1342.

 מינוי יושב ראש הוועדה למילוי תפקידי
 המועצה המקומית אליבין

 לפי פשרת מועצות המומיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 0041 לפקודת המועצות המקו
 מיות׳, אני ממנה את אברהם זהבי ליושב ראש הוועדה למילר

 תפקידי המועצה המקומית אליכין.

ש י ג ש  ד
 הממונה על מחוז מרכז

 כ״ז במיון התשמ״ח(12 ביוני 988»
 (חמ 3-2006)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 מינוי מגן יושב ראש הוועדה למילוי תפקידי
 המועצה המקומית אליכין

 לסי פקודת המועצות המקומיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41(א) לפקח־ת המועצות המש־
 פיות׳, אני ממנה את שמעון תורג׳פן לסגן יושב ראש הוועדה למי־

 לד תמידי המועצה המקומית אליכין.

ש י ג ש  ד
 ממונה על פחח המרכז

 כ״ז במיון התשמ״ח(12 ביוני 1988)
 (חמ 3-2006)

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

 הודעה על אצילת סמכויות
 ־י

 לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ׳־א-1981

 1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(0 לחוק שיקים ללא כיסוי,
 התשפ״א-1981י (להלן - החוק/ אני מודיע כי אצלתי
 סמכויות, לפי החוק לעובדיי בנק ישראל מפורטים להלן,

 לעניין סעיפי מוק החוק הנ וסריס לצד שמכה

 (א) גד מרקם - לענת סעיפים 3(א/ 3>ב4 8 ד11 לחתן

 (ב) מד משלי, מרדכי מיין וחנה שני - לענת סעיפים 3(א/
 3>כ< ר8 לחוק.

 2. ההודעה על אצילת סמכויות מיום י׳׳ג בכסלו משנדו(26

2819 

 1 ם״ח התשבדא, עמ׳ 136.

U1988.1 /התשמ־ז rara m ,3371 0ילש מדמםיס 



 . אדיר מנוד נע״מ, רה׳ אפעל 35, קריית אריה, פתודתקוד-

 א׳ בתמוז התשס״ח(17 ביוני 1988)
 (חפ 3-25) מרדכי ברקת

 מנהל המכס ומע״מ

 הודעה כדבר תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו-1965, תקנות סוכני המכמ,
 התשכ״ה-1964, תקנות הבלו על הדלק, התש״ד-1960,

 ותקנות מס קנייה(שובץ/ התשי״ג-1953

 אני מודיע כי הסכומים והאגרות לפי תקנות 11(אא45
 0016(41 24(ב4 37 ד37א לתקנות המכס, התשכ״ו-1965י, לפי
) לתקנות סוכני הסכם, 2 x 4 1 42(2 42)41 4 1 ) 4  תקנות 1
 התשכ*ה-11964, לפי תקנה 3(אא1) לתקנות הבלו על הדל>*
 התש׳ך-1960«, ולפי תקנה 023«» לתקנות מס קנייה (סוביז4
 התשי"ג-1953», שיפורטו להלן בטור זו בשקלים חרשים, תואמו
 בהתאם לתקנה 41(א< לתקנות המכס, התשכ״ו-1965, תקנה 42(»
 לתקנות סוכני המכס, התשכ״ה-1964, תקנה 003 לתקנות הבלו על
 הדלי; התש״ך-1960, ולתקנה 23(0 לתקנות מס קנייה (םוכין4
 התשי״ג—1953, ובהתאם לסעיף 006 לחוק יציבות מודדים במארבים
 ובשירותים(הוראת שעה4 התשמ״ו-1985', וחם החל ביום לרז •ת״
 מוז התשמ״ח (1 ביולי 1988) כמפורט לגדם בטור ל בשקלים

 מישים!

 סור א׳ סוד ב׳
89 81 

8866 8105 
23 21 
23 21 
23 21 

236 215 
59 54 

116 108 
59 54 
23 21 

11943 10894 

 ט׳ בתמה התשמ״ח(24 ביוני 1988)
 >חמ 3-1464) ז* שמעוני

 משנה למנהל המכס ומע׳״מ
 ממלא מקום למנהל המכס ומזרם

 י ק־ת התשכ״ו, עמ׳ 274; התשמ״א, עמי 376; י״פ התשמ״ד״ עז׳
.3156 

 * ק״ת התשב״ד״ עמ׳ 1307: התשמ״א, עמי 377; י״פ התשכרד״ עמי
.3156 

 1 ק״ת התשמ־ו, עמ׳ 416 וחשמ׳־א, עמ׳ 376.

 » ק״ת התשי׳׳ג, עמי 1364; התשמ״א, עמ׳ 379! י״פ התשמ״ד״ עמ׳
.3156 

ס״ח התשמ־ו, עמי 2.  ג

 הודעה על מחיקת סוס מכם מפנקס סוכגי דמכם
 לפי חוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(0(1) לחוק סוכני המכס,'
 התשכ״ה-1964 י, אני מודיע על מחיקת רישומו של משה רה״קםטדו

 מפנקס סוכני המכס.
 המחיקה היא לצמיתות החל ממם ב׳ נסית התשכדח (5 ביוני

41988 
ז כסיה התשמ״ח (12 ביוני 1988)  ר

 1חמ 3-495) מרדכי בדקת
 מנהל המכס ומע״מ

 י נרח התשכ״ח, עמ׳ 16. י.

 הודעה על מחיקת סוס מכס מפנקס סוכני המכס
 לפי חוק סוכני המכס, התשכ־ה־־1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(0(1) לחוק סוכני המכס,
 התשכ־ה-11964, אני מודיע על מחיקת רישומו של אדיה אולמן

 מפנקס סוכני המכס.

 המחיקה היא לצמיתות החל ביום א׳ בתמוז התשמ״ח(16 ביוני
.(1988 

 כיז בםיון התשמ׳ח(12 ביוני 1988)
 (חס 3-495) מרדכי ברקת

 מנהל המכס ומע״מ

 1 ם״ח התשכ״ד״ עמי 16.

 הודעה על מחיקת סוכני מכס מפנקס סוכני המכס
 לפי חוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1!(בא1) למק סוכני מוכן/
 התשב״ה-1964י, אני מודיע על מחיקת המפורטים להלן מפנקס

 סוכני המכס:

 1. פרידמן ש. ושות׳ 1975 בעים.
 2. רוגב בע־מ.

 המחיקה היא לצמיתות החל ביום א׳ בתמוז התשמ־ח(16 ביוני
41986 

 אי בתמוז׳ התשמ״ח (17 ביוני 1988)
 >חמ 3-495) מרדכי ברקת

 מנהל המכס ומע״מ

 י ם״ח התשב״ה, עמ׳ 16.

 הודעה על מתן רשיונות למחסנים כלליים
 לסי תקנות המכס, התשב״ו-1965

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 23יד׳ לתקנות המכס, ותש־
 «רו-1965י, אני מודיע על מתן רשיון למחסן כללי המפורט להלן:

 ו קית ומשלו, עמ׳ 247: התש״ם, עמי 548.

 2820 יליץס חפרסוסלם 9371, נרח בתמוז התשמ׳־ח, 13.7.1988



הפרס - פחחות תל־אביב ו
- מחוזות תל־אביב והמרכז
- מחתות תל־אביב והמרכז

. ן - מחתות חיפה חעפו

ק גרמן י ר  ת
 רב בן עמי

 רחמים מבדיל
 יעקב מגן

ת סימן א׳ וסימן ב׳ לפרק השני וסעיפים 51 עד 56 ר69א נ ע  (5) ל
ן הפרק השני לחלק אי, חלק גי, י י דה ובתקנות לענ  לפקו
ר , חלק חי, ותקנות 573 ע , חלק י  פרקים ראשון ושני לחלק ד
ד ג ב להלן ולגבי אמקוםות שצוינו ל ש  575 לאנשים ששמם נ

 שמותיהם:

 גלוריה בואנוס - מחוז ירושלים ונפת אשקלון
ל - מחוז הדרוס, למעט נפת אשקלון ד נ  יעקב מ

ן - מחוזות תלז1ביב והמרכז  אדית דו
ם) נדם — מחוזות חיפה והצפון  שדל(שלו

 ישראל חידדי - מחוזות תל־אביב והמרכז
ב והמרכז י מ ז ל  יוסף בריחי - מחוזות ת
 ציון בוריה - מחוזות תל״אביב והמרכז
 אילנה עודי - מחוזות תל־אביב והמרכז
ת תל־אביב והמרכז ו ז ע  אלי כהן ־- מ
 צבי שיפר - מחוזות תליאביב והמרכז
ם - מחוזות תל״אביב והמרכז ש ו  טוביה י
ז כ ר מ  רחמים מגדיל - מחוזות תל־זנביכ ו

ן - מחוזות חיפה והצפון ד  חנה א
 סדור דיאב - מחוזות חיפה והצפון.

ת סימן ב׳ לפרק השני וסעיפים 51 עד 56 ד69א נ ע  (6) ל
ק השני לחלק אי, חלק גי, חלק ד ת מ נ ע  לפקודה, ובתקנות ל
ינו ב להלן ולגבי המקומות׳ שצו ש  ד וחלק זד, לאנשים ששמם נ

 לצד שמותיהם:

 רחל בךישי - מחוזות תל־אביב והמרכז.

ת הפרק מ ת סימן א׳ לפרק השני לפקודה, ובתקנות ל נ ע  (7) ל
ת 573 עד ו מ ת י לחלק די, ו  השני לחלק אי, פרקים ראשון ושנ
ת שצוינו לצד ו מ ו ק  575 לאנשים ששפט נקוב להלן ולגבי מ

 שמותיהם:

- מחוזות חיפה והצפון.  יעקב זימרמן

ר , 9ףחו ם  ר
 רשות הרישוי

ל אצילת סמכויות« - בטלה.  (8) ההודעה ע

 כ״ג בםיון התשמ׳־ח(8 ביוני 1988)

 >חמ 3-214)

 * ק״ת התשכ׳יא, עם' 1425; התשמ״ז, עמי 374.
פ התשמ׳׳ו, עמי 2735. ׳ ׳ י 1 

 מינוי מפקחים ברשות מקומית
, התשמ״ו-19$5 ת ו י ל ה נ  לפי חוק העברות מ

 בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף 5(3) לחוק העבדות
ל י ממנה את עוברי אגף הפיקוח ש , אנ , התשמ״ן-1983' ת ו י ל ה נ  מ

ם בתוספת. י ט ר ו מ  עיריית תל־אביב־יפו מ

ת המפורטת להלן שנעברה י ל ה נ  למפקחים לגבי העברה מ

 החלמה בדבר שיעוד חלקו של מנוזל מקרקעי ישראל
 בעליית ערר הקרקע, בעת העברת זבות חבירה

 לפי זעק מנהל מקרקעי ישראל, התש*ן־-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים קטגיס 5(א< cm שבפרק ר
ל מנוזל ש ש ל  להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר שיעור ח
,  מקרקעי ישראל בעליית ?TO הקרקע בעת העבדת זכות חסדה׳

ע ומודיע כדלקמן: ב י ש  אנ

 1. ״המחיר היסודי״ בתוספת ב׳ להחלטות האמורות, ועזל ביזם
 ט״ז בתמוז התשמ׳יח (1 ביולי 41988 יהיה בשיעור האפור
ל הודעתי*, לגבי התשפה שהחלה ביוש י״ד בניסן  בסעיף 1 ש

 התשמ״ח(1 באפריל 41988

ם הנשב בסעיף קטן 5(ג) לפרק ד בהחלטות האמורות מ  2. מ
ח (1 ביולי 1988) - ־ מ ש  יהיה החל ביום ט״ז בתמה מ

 00(1284 שקלים חדשים.

 כ״ז בסיון התשמידו(12 ביוני 1988)
ה ליטקה ש מ 3-719) מ ) 

 מנהל מנהל מקרקעי ישראל

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 31.

 י י׳׳פ וזתש״ס, עבו 1919; התשמ״ג, עמ׳ 24.
/ עמ׳ 1839. ו ׳  * י״פ התשמ

 הודעה על אצילת סמכויות
» פקודת התעבורה  ל

׳ (להלן ה ד ו ב ע  בתוק* סמכותי לסי סעיף 1 לפקחית מ
ד — ש י , כרשות ר י אצלתי את סמכויות י מודיע כ  הפקודה/ אנ

ת תקנות התעבורה, נ ע ל ת הפקח״ה ו מ / ל ו נ י ד ל שסח מ כ  (1) ל
 התשכ״*-1961*(להלן - התקנות) למפורטים להלן:

ה שפרברג ד י  מ
 פנינה פירו ן
.  ציון מדחי

ת סעיפים 13 ד16, 51 עד 36 נ ע / ל י נ י ד ל שסח מ כ  2) ל
ק ר ת מ נ ע  לפשרה, ובתקנות התעבורה התשכ*א-1961, ל

ד 262 לאברהם הולצמן.  השני לחלק א׳ ותקנות 176 ע

ת הםקח־ה והתקנות לאנשים ששמם נקוב להלן ולגבי נ ע  (3) ל
 הסשמות שצוינו לצד שמותיהנג

ץ — מחוז ירושלים ונפת אשקלון מ  )מזרן א
 צבי גנות - מחוז הדרום, למעט נפת אשקלת

 יורם פו - מחוזות תל־אביב והמרכז
ד דניאל — מחתות חיפה והצפון. ד  מ

י לחלק ת פרק שנ נ ע ח/ ובתקנות ל לפקו ' י ק השנ ר ת מ נ ע  (4) ל
ל פרק שגי בחלק ג׳ והפרק השלישי בחלק ד  א׳, סימן ר ש
ת שצוינו לצד ו מ ו ק  לאנשים ששמם נקוב להלן ולגבי מ

 שמותיהם:

 מיכאל לזר - מחת ירושלים ונפת אשקלון
ז הדדונ/ למעט נפת ואשקלון מ ד אלוש - ם  ח

ש 7, עמי 173. י י מדינת ישראל, נוסח ו נ  1 ח

2821 jravm8 M13.7.1 3371ילשפ הסרםוכדס בתמוז ,m 



 שם 00׳ ת׳׳ז
 ישראל מגריסו 055993032
 יעקב מוריאטי 059196568
 צדוק מגער 004696340
 אברהם נעמן 5871675«)
 אליעזר מורחי לד 050026349
 אפה מזרחי 008444374
 יהושע מזרחי 053383236
 אבנר חשאי 059761700
 יחזקאל משיח 002664666
 גדליהו נגר 002561561
 מאיר סאינו 054237441
 ויקטיר םלומון 044820454
 ודיש סדי 005312020
 דון עקירב 056613795
 יוסף ענאקי 030604540
 מרדכי ענבר 051755664
 ציון פייזקוב 004755666
 יצחק פתחי 058445297
 אורן שחני 056551971
 שאול צברי 008990913
 יוסף צעירי 007183205
 זהבה קמיניץ 004729636
 יחץ מדר 022641686
 אסתר רבים 008773566
 יעקב רוזנבלס ״.008442212
 ישראל רפאלוב 006590903
 שפרע שדעבי 006965196
 מתתיהו דמן 004465043
 אלי שאול 002199123
 פשה שאול 002263564
 שטרית שושנה 065289092
 שלפה שטרית 007494677
 פלטיאל שחני 004842027
 גאולה שרעבי 050167097
 רפאל שרעבי 004795027
 אייל בלםי 058628413
 מרדכי תמס 05863144

 כ״ג במיון התשפ״ח >10 במאי 1968)
 (חפ 3-1923) שלםח לחנו

 ראש עיריית תל״אביב״יפו

ח התשמ״ו, עמי 200.  י ל
 ג ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 366.

 הודעה בדבר קביעת תיאומים לעובדי
 הטלוויזיה הלימודית

 לפי חוק שירות המרינה (גמלאות) 1נוםח משולט, התש״ל-1970

 בתוקף סמכותה לפי סעיף «2) לחוק שיחת המדינה(נמלאות)
 !נוסח סשולכ4 הו1זדל־-1970י, קבעה ועדת השידות את התיאומים

 י לח התש״ל, עמי 45

 בתחום העיר תל-אביב־יפה

 עברה על סעיף 1 למק המצות (איסורי חמץ), התש־
 מ״ו-1986*, שנקבעה כעברה מנהלית בתקנות העברות המנהליות

 •וקנס מנהלי - איסור הצגת חמץ/ התשנרח-1988ג.

 תוקפו של מינוי מפקח כאמור מיום י״א באייר התשסיח (1
 במאי 1988) עד ביטול המינוי או עד המועד בו יחדל המפקח לכהן

 בתפקידו, לפי המוקדם.

 תוספת

 שם מס׳ ת״ז
 *דתן )מזרן 057315806
 צמח אחרוני 008967002
 אלתר אהז־ן 004778254
 ראובן אורגד 001755248
 חד אושרי .009026220
 זכריה אחרק 001557727
 אביגדור אלמוג 051725604
 דניאל אסייג 057807042
 שמעון אח 004789657
 חיים כנציוני 003455227
 אליהו בוסבקה 069997989
 אפרים ברוש 059165191
 שמעון בן דיין 057651028
 ניסן מ ניסן 000969600
 בתיה מ עמי 004714200
 אריה בראת שטיין 043564418
 סתו אכרכנאל 058628439
 יורם גיל 004765798
 משה גרינשטיין 002706398
 חגן אלגי 022045991
 בגיפין חידוביץ 069745610
 זהבה חידוביץ 050322395
 הרד ודחי 004683405
 אבינועם ודקרי 004697389
 מורל הרשקוביץ 043613368
 )דיל ודון 059828657
 חיים חכם 009914144
 יחזקאל חלבי 049113038
 חרון חדד 059062208
 אורי ימין 044707131
 אברהם יעקובי 002156644
 מאיר יפת 006594053
 אבנר יצחקי 045910312
 מאיר יהב 056550767
 עופר ירמיאן 054177696
 זעה בהן 060442357
 שלמה כספי 056556046
 יוסף כוזיהנוף 056839390
 יורם רוסוחצקי 057176133
 מנחם לד 004774972
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 סוד א׳ סדר ב׳ טור א׳ סוד ב׳ סוד א׳ סוד ב׳

 ד ג 7 8 5 6
 ג נ 8 9 6 7

 כ א 9 10
 א א1 10 11
12 11 

 דירוג יושרם ודירוג רומאים וטרינר״ס
 סוד א׳ סוד ב׳

 V ׳ 1
 ה 2
 ד.ג 3

 גז 3+
 כ 4
 נ1 5
 א 6
 אא 7
 א1 8
 א2 9

 לד באייר החשפ״ז(26 במאי 1987)
 (חמ 3-938) מאיד אמי

 יושנדדאש ועדת ומידות

ח התש״ל, עמ׳ 45  1 ל

 מודעה בדבר קביעת תיאומיס
 לפי חוק שירות המדיגה(גמלאות) 1נוםח משולב/ התש*ל-1970

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שיחת המדינה ממלאות)
 1גוסח משולבי התש"ל-1970י(להלן - חוק הגמלאות/ קבעה ועדת

 השירות את התיאומימ הבאים לחישוב המשכורת הקובעת!

 1. , עובד שפרש מן השירות לפני יום כיז כאב התשמ״ו(1 כספ־
 טמבר 1986) אשר קצבתו משתלמת על־פי אחד הדירוגים
 המפורטים להלן ואשד דרגתו ערב הפרישו/ לרבות דרגה
 שתואמה לאחר מכן בהתאם לסעיף 9(2) לחוק הגמלאות,
 היתה אחת הדרגות המפורטות להלן בטור אי, תחושב מש־
 מדתו הקובעת החל מיום ליו באב תתשמ׳׳ו(1 בספטמבר
 1986) באילו היתה דרגתו הדרגה המצוינת לצדה בטור ל!

 דירוג רוקחים דידוג רנסננאים דירוג משפטנים

 סוד א׳ טוו־ ל סור א׳ מד ב׳ סדר א־ סוד נ•

 הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של עובדי הטלוויזיה הלימודית.

 עובד שפרש מן השירות לפני מם ס׳׳ו בתמוז התשל״ז(7
 ביולי 1977) ודרגתו ערב הפרישה היתה אתת הדרגות המפורטות
 להלן בטור }י, תחושב משכורתו הקובעת כאילו היווה דרגתו

̂ הדרגה המצוינת לצדה בטור מ  

 סור א׳ סור ב׳
 ״ הדרגה בסולם הדרגה בסולם

 הדירוג ומודד הדירוג המשולב

 ח 1
 ט 2
 י׳ 3
 יא 4
 יב 5
 יג 6
7 T 
 טו 9

 סו 11
 יז 13
 יה 14
 יט1 15
 יט2 16

 ט״ו באוד א׳ התשמ״ו(24 בפברואר 1986)
 (חמ 3-938) אברדט נתן

 יושב״ראש חגות השידות

 הודעה בדבר קביעת תי^מים
 לפי חוק שירות המרינה (גמלאות)!נוסח משולבי זע1ש׳ל-1970

 בתוקף סמכותה לסי סעיף «2< לחוק שיחת ועדינה(גמלאות)
 1נומח משולב4 התש״ל-1970! (להלן - חוק הגמלאות/ קבעה ועדת

 השירות את התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעות

 1. עובד שפרש p השירות לפני יום n באב התשמ״ו(1 בספטמבר
 1986) אשר קצבתו משתלמת על־פי אחד הדירוגים המפורטים
 להלן, ואשר דרגתו ערב הפרישה לרבות דרגה שתואמה לאחר מכן
 בהתאם לסעיף 9(2) לחוק הגמלאות, היתה אחת הדרגות המפורטות
 להלן בטור אי, תועשב משכורתו השבעת החל סיום כ״ז באב
 התשסדו(1 בםפםפבד 1986) כאילו היתה דרגתו הדרגה המצוינת

 לצדה בטור בי.

 דירוג עתונאיס
 דידזנ משולב ולרבות עתוטח הפקה) דידזג נגנים

 מד א׳ טור ב׳ טור א׳ סור גי מד א׳ סוד ב׳

 יב, יא ח 2-1 3
 ז 3 4 2-1 3

 ז ו 4 5
 ו ה 3 6 3 4
 ה ד 6 7 4 5

 יד ־
 ״

 ומ ו א כ
 ו ה ב ג ד ג
 ה ה1 ג ד ג כ

 ה1 ד ד ה כ כ1
 ד ג ה ו ב1 ב2
 ג כ ז כ2 א

 י לח התש׳־ל, עמי 65.
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 טוו־ א' סוד ל

 זא ומ
 זב ו
 זג ה

 זג+ ה1
 ד תפקודי ד

p 3. עובד המדורג בדירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים שפרש 
 השירות לפני יום כ׳׳א באדר ב׳ התשמ״ו«1.4.1986) ואשר
 דרגתו ערב הפרישה, לרבות דרגה שתואמה לאחר מס
 בהתאם לסעיף 9(2) לתוק הגמלאות, היתד׳ אחת הדרגות
ל  המפורטות להלן בטור אי, תחושב משכורתו הקובעת מ
 מיום כ׳׳א באדר ב׳ התשנרו(1.4.1986) כאילו ודתה הדרגה

 המצוינת לצדה בטור ב׳:

 טור אי סוד ני

 וא ה1
 וב ה
 וג ד

 וג+ ד+
 וד ג

 4. לעניין התיאומים המפורטים לעיל, עובד שקיבל תוספת
 שהייה לדרגתו, יהיה זכאי לתוספת זו גם בדרגה המתואמת

 המופיעה בטור.בי.
 כ״ג בשבט התשמ״ז(22 בפברואר 1987)

 (חמ 3-938) עמנואל שרון
 סמלא־מקום יושב־דאש ועדת השידות

 הודעה בדבר קביעת תיאומים
 לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) ונוסח משולט, התש־ל-1970

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה(גמלאות)
 ונוסח משולט, התש״ל-1970 (להלן - החוק), קבעה ועדת השידות
 את התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של העובדים

 בדירוג טכנאי הדגטגן.

 עובד שפרש מן השידות בתקופה הנקובה בטור 1 להלן
 ודרגתו לאחר שתואמה ביום כ־ז באב התשמ׳׳ו(1 בספטמבר 1986)
 היא הדרגה המצוינת בצדה בטור 2 להלן, תחושב משכורתו הקובעת
 החל ביום ב׳ בניסן התשמ״ז מ באפריל 1987) כאילו היתה דרגתו

 הדרגה המצוינת בצדה בטור 3 להלן:

 • מ־970ו.1.ו עד 31.3.1976 ה ז+
 ו ח+
 ז ט+

 מ־1.1.1976 עד 31.3.1977 ה ז
 מ־1.4.1977 עד 31.3.1980 ז ח+
 ט י+
 1.4.198113 ער 31.3.1982 יא יב
 מ־1.4.1982 עד 31.3.1983 י+

 • עפ ביצוע השינוי על פי האמור בשורה זו, מפסק תשלום התוססת
 בשיעור 3 אחוזים, המשולמת לגמלאי התל משנת 1978.

 ו׳ בתמוז התשמ״ח (21 ביוני 1988)
 (חמ 3-938) סאיר גבאי

 משב ראש ועדת השירות

 ילקוס הפרסומים 3371, כ״ח כתמה התשסיח, 13.7.1988

 דירוג רוקחים דירוג רנסננאיס דירוג משפטנים
 טור זו טור ב׳ סור }י סור ב׳ טור א׳ סור ב׳

 כ א ז ח א א1
 א א1 ח ס א1 א2
 א1 א2 ט י א2 א3
 א2 א3 ו יא א3 א4

 א3 א4 יא יב

 דירוג החטיבה מאדה
 ודירוג הפיזיוחרפיםסימ דירוג מרפאים כעימ? דירוג מקלט
 סוד א׳ סור ב׳ טור א׳ סוד ב׳ סוד א׳ טח־ ב׳

 א ב א ב 4 5
 ג ב ג 5 6
 ד ג ד 6 8
 ד1 ד ד1 8 9

 ר1 ה ד1 ה 9 10
 ו ה ו 10 11
 ז ו ז 11 12
 ח ז ח 12 13
 ח ס ח ס 13 14
 ס י ס י 14 15

 י יא י יא
 יא יב יא יב
 יב יג יב יג

 דירוג מורד, מהנדסים, דירוג ביוכימאיס׳
 דירוג אחיד עתונאים, טכנאים והנדסאים ומיקדו־ביו לוגים

 סור א׳ סוד ב׳ סור א׳ טור ב׳ סוד זו טור ב׳

 יד טו 2 3 ה1 ה
 כו טז 3 4 ה ד
 סז מ 4 5 ד ג
 מ יח 5 6 ג ב
 יח יט1 6 7 ב א

 יס1 יט2 7 8 א או
 יס2 כ 8 9 א1 א2
 כ כא 9 10 א2 א3
 כא ככ 10 11 א3 א4

 ככ כג 11 12
 כג כד 12 13

 2. עובד המדורג בדירוג הרוקחים שפרש מן השירות לפני יום
 כ״א באדר ב׳ התשמ־ו(1.4.1986) ואשר דרגתו ערב הפרישה,
 לרבות דרגה שתואמה לאחד מח בהתאם לסעיף 9(2) לחוק
 הגמלאות, ודתה אחת הדרגות המפורטות להלן בטור אי,
ל מיום כ־א באדר ב׳ התשמ׳יו  תחושב משכורתו מובעת מ

 (1.4.1986) כאילו היתה הדרגה המצוינת לצרה בטור כ?

 טור א׳ טור ב'

 ז ומ
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 סוד 1 סוד 2 טור 3 סור 4 סוד 3 שוד 6
 זמן הפרישה גד 1440 81*1 1442 1443

 דרגת וממט־ למגי / זד 31.341 31.342 31.3.83 4*31.3 31,339
 פרישתו

+9 10 10 +10 +10 +8 
10 +10 +10 11 11 9 

+10 11 11 +11 +11 +9 
11 +11 +11 & 12 .10 

+11 12 12 12 +12 +10 
12 +12 +12 13 13 11 

/ +12 13 13 +13 +13 +11 
13 +13 +13 14 14 12 

+13 14 14 +14 +14 +12 
14 +14 +14 +14 15 13 

+14 15 15 15 +15 +13 

 מאיי גבאי
 יושב ראש ועדת השירות

 1 בתמוז התשמ״ח(21 ביז^י 1988)
 (חמ 3-938)

 הודעה בדבר קביעת תיאומים
 לפי חוק שידות המדינה (גמלאות) [נוסה משולב/ התש״ל-1970

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה(גמלאות)
 ונומז משולב/ התש*ל־-1970, קבעה ועדת השידות את התיאומים
 הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של העובדים המדורגים בדירוג

 העובדים הסוציאליים•
 עובד שפרש לפני מם ב׳,בניסן התשמ׳־ז(1 באפריל 1988)
 ואשר רמת גמול התמיד עדב פרישתו על פקד חושבה משוכרתו
 הקובעת היתה 9, תחושב משמרתו הקובעת החל מהמועד האפוד

 לפי רמו גמול תמיד 11.
 עובד, כאמור, שרמת גמול התפקיד ערב פרישתו היתה 10,

 תחושב משוכרתו הקובעת לפי רמת גמול תפקיד 12.
 י״ב בתמוז התשמ״ח(27 ביוני 1988)

 (חמ 3-938) מאיד גבאי
 יושב ראש ועדת השירות

 הודעה בדמי קביעת תיאומים
 לפי חוק שירות המדינה(גמלאות) ונוסח משולב/ התש״ל-1970

 בתוקף סמכותה לפי סעיף «2) לחוק שירות המדינה(גמלאות)
 !נוסח משולב/ התש״ל-1970 (להלן - החוק/ קבעה ועדת השירות
 את התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של העובדים

 בדירוג המקצ״ט.

 עובד שפרש 0ך השירות לפני יום י׳ בניסן התשמ״ה (1
 באפריל 1985) ודרגתו לפני הפרישה היווה אחת הדרגות המפורטות
 להלן כטור 1, תחושב משכורתו הקובעת, מזל כיום כי בניסן
 הוושמ׳׳ז(1 באפריל 1987) כאילו ודתה דרגתו הדדגה המצוינת

 בנדה בסוד תתואם את זמן פרישתו מן השירות (6-2).

- לגבי זכאי למנכה שמא עובד לשעבר, היום  •זמן פרישתו״ .
 ז בו פרש מן השירות;

 לגבי זכאי לקצבה שהוא שאירו של עובד
 אשד נפמד בהיותו בשירות, יום פטירתו של

 ומנוכר;
 לגבי זכאי לקצבה שהוא שדדו של מי
 שנמר בהיותו גמלאי, יום פרישתו של

 הגמלאי עצמו מן השידות,

 דירוג חמקצ״ט

 מד 1 מר 2 מד 3 סוד 4 סור ג סוד 6

 זמן הפרישה.גד 1440 1441 1442 1443 1444
 דרגת העובד לפני/עד 31441 31.342 31443 31.344 31.345

 סרימוו
8 8 +6 9 +9 4 
8 8 +8 9 +9 5 
8 4« 9 9 +9 +5 

+8 9 9 +9 10 6 
+8 9 +9 +9 10 •6 
9 +9 +9 10 10 8 

 הודעה בדבר קביעת תיאומיפ
 לפי מק שידות המדינה (גמלאות) ונוסח משולב/ התש״ל-1970

י סעיף «2) לחוק שידות המדינה(גמלאות) ונוסח משולב/ מוש״ל-1970 י(להלן - החוק/ קבעה ועדת השירות את  בתוקף סמכותה ל
 התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת:

 עובד שפרש מן השידות לפני יום י׳ בניסן התשמ״ה(1 באפריל 1985) ודרגתו לפני הפרישה היתה אחת הדרגות המורמות להלן
 בסוד 1 של הסכלה המתייחסת לדירוג מ היה מדורג, תחושב משמרתו הקובעת, החל מום ב׳ בניסן התשמ״ז(1 באפריל 1987) כאילו היתה

 דרגתו הדדגה המצוינת בצדה בטור התואם את זמן פרישתו מן השירות באותה טבלה(סורים 412-2

 לגבי זכאי לקצבה שהוא עובד לשעבר, היום מ פרש מן השירות:
ר בהיותו בשירות, יום מידתו של העובד; מ  לגבי זכאי לקצבה שהוא שאידו של עובד אשד נ

 לגבי זכאי לקצבה שהוא עמדת של מי שנמר בהיותו גמלאי, יום פרישתו של הגמלאי עצמו מן השירות.
 הדרגה ממן פרישתו, לרבות הדרגה שתואמה בהתאם לסעיף «2) למק עד יום כ״ט באדר ב׳ הוושל״ו(31

 במרס 1976/ הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 ״זמן פרישתו״ -

 "דרגתו לפני הפרישה* -

 י ם־ח התש׳׳ל, עמי 65.

 *לשש הגורסומים 3371, נרה בתמוז הו1«ח/ 13.7.1988 2825



 הדירוג האחיד

 מר 1 מד 2 סח־ נ מר 4 מד ג מד 6 מד 7 מר 8 מד 9 מר 10 סוד 11 סור 12
• -  זמן פרישה ס־

 דרגת העובד לפני / עד 1.1.70 14.76 14.77 14-78 14.79 1440 1441 1442 1443 1444
31441 31.344 31443 31.342 31.341 31.340 31.3J9 31.3.78 31.3.77 31.3.76 31.1249 פרישתו 

 עד דרגה ח P-4 יז טז+ סז+ טז+ טז+ טז טז טז
 ט יז+ ת טז+ 4TO טז+ טז+ טז+ טז טז סז

 י יזp 4 סז+ טז+ סז+ טז+ סו טו סו
 יא יח יו• ח טז+ טז+ סז+ טז טז טז טו+ טו+
 יב יח+ יח יז+ טז+ טז+ טז+ טז טז טז טו+ פו+
 יג יט4-1 ית4 יח r טז+ סז+ טז טז םז טו+ טו+
+ ת טז+ סז סז סו• 0ו+ r יס42 יט4-1 יח+ יח T 
 טו כ יט2 יס1+ יח+ יח+ יח >ז* יז מ יז טז

+ ז ט + r+ יז4 י r ט41 כ+ יט2+ יט1+ יט1 יט1 יח+ יח 
 טז - כא כ יט2 יט2 יט1+ יט1 ית+ יח יח ית יז

 טז+ כא כ+ יט42 יט2 יט2 יטז• יט1 יח+ יח+ יח+ מ+
 ח כא4 כא כ יט2• יט2+ יט1+ יט1+ יס1 ית+ יח+ יח

 יז+ כא4 כא ב כ יט2+ יט2 יס2 יס1+ יט1 יט1 יח•
 יח ככ כא+ כ4 כ+ כ י׳ט2+ יט2+ יס2 יס1+ ים1+ יס1

 יח+ כב+ ככ כא כ+ כ+ כ יט2+ יט2+ יט2 יס2 יט41
 יט1 כג ככ* ככ בא כא כ+ כ כ יט2• יט2+ יט2

 יט1+ כג4 כג כב בא+ כא+ כא כ+ כ+ כ ב יט2+
 יט2 כד בג+ כב+ ככ כב כ*4 כא כא כ+ כ+ ־כ .
 יט4-2 כג כב+ כב+ ככ כא+ כא+ כא כא כ+
 כ כד+ כד+ כד כג כג ככ+ ככ כב כא+ כא+ כא

 כ+ כד+ כד+ כד כג* כג+ בב+ ככ+ כב+ ככ ככ כא4
 כא כד• כד• כד כד בג כג כב+ בב+ כב+ בב

 כא+ כד• כד+ כד+ כד+ כג+ כג+ כג כג כג ככ+
 ככ כד כג+ כג+ כג+ כג

 כב+ כד+ כד כד• כג+

- עם ביצוע השינוי על־פי האמור כמור זה יופסק תשלום התוססת כשיעור 3 אחת המשולמת לגמלאי החל משגת 1978.

- עם ביצוע השינוי על־פי האמור בטור זה יופסק תשלום התוספת בשיעור 5 אחוז משולמת לגמלאי החל משנת 1978.

י ד ו ג ת הצי דו  חדירוגיםנ מהגדמים• מהיר, הגדסאיפ תןתוגאיס השי

 מד 1 מד 2 סור 3 מד 4 מר 5 מר 6 מד ז טור 8 מד 9 סוד 10 מד 11 טור 12

• -  זמן פרישה מ
 דרגת העובד לפני / עד 1.1.70 1.4.76 14.77 14.78 14.79 1440 1441 1442 1443 1444

 פרישתו 31.1249 31.1.76 31.3.77 31.3.78 31.3.79 31.340 31.341 31.342 31.343 31.344 31.343

 עד 1 48 8 7+ 7 ן
5 3 +5 6 +6 7 7 7 +7 8 48 2 
5 3 +5 6 +6 7 7 *7 8 48 9 3 
3 4-5 6 6 46 7 7 +7 8 9 49 4-3 

+3 6 6 46 7 7 *7 8 48 9 •9 4 

 • עם ביצוע השינוי על־פי האסור בטור זה יופסק תשלום התוספת בשיעור 3 אחוז המשולמת לנמלאי החל משנת 1978.

 ״ עם ביצוע השינוי על־פי האמור בטור זה יופסק תשלש התוספת בשיעור 5 אחת המשולמת לגמלאי החל משנת 1978.
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 סוד 1 סוד 2 טור 3 סור* סח־ 5 «61 שוד 7 סור 8 סח־ 9 סוד 10 טור 11 סח־ 12

1444 
31.345 

1443 
31.344 

1442 
31.343 

1441 
31442 

1440 
31441 

14.79 
31.340 

14.78 
314.79 

14.77 
31.3.78 

14.76 
31.3.77 

1.1.70 
314.76 31.1249 

 זמן פרישה נד
 דרגת העובד לפני / עד

 פרישתו

+5 6 4« +6 7 +7 8 8 48 +9 10 +4 
6 44 +6 7 7 8 48 48 9 +9 10 5 4 1 

+6 7 7 +7 +7 8 +8 9 +9 10 +10 +5 
7 +7 *+7 8 8 •+8 9 9 +9 +10 11 6 

+7 6 8 +8 48 9 +9 +9 10 +10 +11 +6 
 7 12 11 10+ 10 10 י+ 9 9 8+ 6+ 8

+8 9 9 9 +9 10 +10 +10 11 +11 12 +7 
9 +9 +9 10 10 10 11 11 +11 12 +12 6 

•9 10 10 +10 +10 +10 +11 +11 12 +12 13 48 
10 +10 +10 11 11 11 12 12 +12 13 +13 9 

+10 11 11 +11 +11 +11 +12 +12 13 13 +13 *9 
11 +11 +11 +11 12 12 13 13 13 +13 10 

+11 12 12 12 +12 +12 +13 +13 +13 +10 
12 +12 +12 13 13 11 

+12 13 13 +13 +11 

 כ׳ז בשבט התשמ״ח(15 בפברואר 1988)
 (חמ 3-938) מאיד גבאי

 יושרדאש ועדת השירות

 הודעה בדבר קביעת תיאומים
 לפי חוק.שירות המדינה(גמלאות)!נוסח משולב/ התש״ל-1970

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה(גמלאות) וטסה משולב/ התש״ל-1970 (להלן - החוק/ קבעה ועדת השירות את
 התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של העובדים בדירוג השירות המשפטי ודירוג הפרקליטים•

 עובד שפרש מן השידות לפני יום י׳ בניסן ההשכרה(1 באפריל 1985) ודרגתו לפני הפרישה, היתה אחת הדרגות המפורטות למין
 בטור 1 תחושב משכורתו הקובעת, החל ביזם ב׳ בניסן התשמ״ז(1 באפריל 1987) כאילו היווה דרגתו הדרגה מעוינת מרה בסוד התואם

 את זמן פרישתו מן השידות(טורים 12-2/

 יזמן **שתו״ — לגבי זכאי לקצבה שהוא עובד לשעבר, היום שבו פרש מן השירות!
 לגבי זכאי לקצבה שהוא שאירו של עובד אשר נפטר בהיותו בשירות, יום פטירתו של העובה

 לגבי זכאי לקצבה שהוא שאירו של מי שנפטר בהיותו גמלאי, יום פרישתו של הנמל* י עצמו מן השירות.

 מד 1 מר 2 מד 3 מר 4 מד 5 סוד 6 סור 7 סוד 8 סור 9 סור 10 סוד 11 טוו 12
m זמן פרישה 0״ 

 דרגת העובד לפגי / עד 1.1.70 14.76 14.77 14.78 14.79 1440 1441 1442 1443 1444
 פרישתו 31.1249 31.3.76 31.377 31.3.78 31.3.79 31.340 31.341 31.342 31.343 31.344 31.343

 עד דרגה ה כ1 ב1 ב ב כ ג+ ג+ ג+ ג ג ד
 ד ב1+ ב1+ ב1 כ1 כ1 ב+ כ+ ב+ כ כ ג.
 ג ב2 ב2 כ1+ כ1+ ב1+ כ1 כ1 כ1 כ+ כ+ ב

 ג+ ב2+ ב2+ ב2 כ2 ב2 כ41 כ1+ ב1+ כ1 כ1 ב+
 ב א א כ2+ כ2+ כ2+ כ2 ב2 כ2 כ41 ב1+ בו

 כ+ א+ א+ א א א כ2+ כ2+ כ2+ כ2 כ2 כ1+
 כ1 . א1 א1 א+ א+* א+ א א א כ42 כ2+ ב2

 כ1+ א1+ א1+ א1 א1 א1 א+ א+ א4 א א ב2+
 22 א 2 א2 א1+ א1+ א1+ א1 א1 או א4 א+ א
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 סוד 1 טח־ 2 סור 3 טח־ 4 טור 5 טור 6 סור 7 פור 8 סוד 9 סח־ 10 טוד־ 11 שוד 12

1.434 
31.345 

1.443 
31.344 

1.442 
31.343 

1.441 
31.342 

1.440 
31.341 

1.4.79 
31.340 

1.4.78 
31.3.79 

1.4.77 
31.3.78 

M.76 
11.3.77 

1.1.70 
31.3.76 31.12.69 

 זמן פרישה 3ד
 דדגת העובד לפני / עד

 פרישתו

 4-23 א42 א2+ א2 א2 א41K 2 א41 אIX 41 א1 א+
 א א3 א3 א42 א42 א42 א2 א2 א2 א41 א1+ א1

 א4 א43 א3+ א3 א3 א3 א4-2 א2+ א2+ א2 א2 א1+
 א1 א4 א4 א3+ א43 א43 א3 א3 א3 א42 א42 א2

 א41 א44 א44 א4 א4 א4 א43 א3+ א43 א3 א3 א42
 א2 א4 א4 א43 א3+ א3

 א42 א44 א44 א4 א4 א43

 • עם ביצוע השינוי על־סי האמור בסוד זה יופסק תשלום התוספת בשיעור 3 אחודם המשולמת לגמלאי הוזל משנת 1987.

- עם ביצוע השינוי על־פי האמור בטור זה מפסק תשלום התוספת בשיעור 5 אחוזים המשולמת לגמלאי החל משנת 1987.

 י׳ב בתמוז התשמ״ח (27 ביוני 1988)
 (חמ 3-938) מידי גבאי

 יושב ראש ועדת ומידות

 הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 ונוסח חדש4 התשכ־ס-1969

 מודיעים בזה, כי לוח זכרות לגוש רישום מס׳ 8904 צור־נתן *
 (קודם חלק מכפר ג׳מאל), הוצג ביום י״א בתמוז התשמ״ח
 (26.6.1988) למשך 30 יש לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין,
 דחי לדנסקי 76, קומה ד, תל־אביב, בלשכת הממונה על מחת

 המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה האזוחת דרום השחץ.

 י׳׳א בתמוז התשמ״וז(26 ביוני 1988)
 יצחק גמד

 פקיד הסדר המשיקעין
 אזור הסדר פתח־תקוה

 הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 ונוסח חדש4 התשכ־ט-1969

 נמסרת בזה הודעה, בי לוח זכויות לגוש רישומ מס׳ 38029
 באר־שבע, נפת כאר־שבע, הוצג לעיון כיומ י״ד בתמוז התשמ״ת(29
 ביוני 1968) לתקופה של שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר
 המקרקעין, רח׳ העצמאות 36, באד־שבע, בלשכת הממונה על מחח
 הדרום, חץ־ הנשיאים, באר־שבע, ובעיריית באו־שבע, דק־

 הנשיאים באר־שבע.

 י׳ר בתמח התשמ״ח (29 ביוני 1988)
 יהודה לדי

יר״־קיקעמ*  פקירה־
 אזור ומדר באר־שבע

 הודעה על כקשה לתיקון שטה במקרקעין
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 מודיעים בזה, כי הוגשה כקשה לתיקון שטח של המקרקעין
 המתוארים בתוספת דלהלן.

 כל אדם המעיניין בדבר רשאי להגיש התנגחת לרישום תוך
 ששים יום מתאריו פרסום הודעה זו. ההתנגחת תוגש בכתב
 ׳במשרד המפקח על חשום המקוקעין, רח׳ חשיז 1, יחשליפ, בשני
 עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל ארם שיש לו זכות במקרק

 עין, בהתאם לבקשה.

 תוספת

 מס׳ תיש ת.ש.ג. 1/88 - ידושליס.
 גוש שומה: 30109, חלקה מסי 64, הרשומה בפנקס מס׳ 16, רף 367

 (ידושליס).
 העיד! ירושלים.

 הרובע או השכונה: אל ביקר * אל קהאנרק.
 סוג המקרקעין: מולק.

 תיאור המקרקעין: מגרש.
 הגבולות: צפון - רדד: דרוס - דרה מזרח - דרך; מערב - סולימן

 שוקרו טביג
 השטח הרשומ 17.24 מ״ר.

 השטח לאחר התיקון: 169 מ־ר.
 תיאור הזכות; בעלות.

 שסות בעלי הזמת וחלקיהם: יורשי יומי בן סאלח כפי שנרשמו לפי
 שטר מס׳ 3457/87 מיום 5.5.1987.
ז כסיה התשמ״ח (12 ביוני 1988)  ר

 ס׳ ביזבהר
 מפקח על רישומ מקרקעץ
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ת יתחיל ביום כ׳ בתמוז  המתוארים להלן באזור ההסדר של מ
 התשמ״ח(45.7.1988

 תיאור המקרקעין
 גוש רישום מם׳ 13874 - חמר (השטח הבנוי של כפר פירעם

 לשעבר).
 סי בתפוז התשמ״ח(24 ביוני 1988)

 מוריש עבד אל נביא
ד ההסדר  מי

 אזור ההסדר צפת

 הודעת הסדר

 לסי סעיז* י למודת הסדר זכויות במקרקעין
 ונוסח חדש!, התשכיס-1969

 נמסרת בזה הודעה, שהסדר זכויות בעלות, משכנתה, שכירתך
 דקת הנאה חבויות אחרות הניתנות לרישום ביחס למקרקעין
 המתוארים להלן באזוד ההסדר של צפת יתחיל ביום כי כתמת

 תתשמ״ח(5.7.1988).

 תיאור המקרקעין

׳ 13880 - עין דתיס(הששה הבנוי של כסר עין א•  גוש רישום מ
 דתון,לשעבד/ .

 טי בתמר! התשמ״ח(24 ביוני 1988)
 מוריש עבד אל נביא

 פקיד ההסדר
 אזור ההסדר צפת

 מדעת הסדר

י סעיז* * למודת הסוד זכויות במקרקעין  ל
 ונוסח חדש/ התשכ״ט-1969

 נמסרת בזה הודעה, שהסדר זכויות בעלות, משכנתה, שכירות,
 זיקת הנאה חבויות ״ אחרות הניתנות לרישום ביחס למקרקעין
 המתוארים להלן באזור ההסדר של צפת יתחיל ביום כי בתמוז

/J)1988.5התשמ״ח 

 תיווד המקרקעין

׳ 13914 - כפר שמאי(השטח הבנוי של כפר אם־  גוש רישום מ
 םםועי לשעבר/

 ס׳ בתמוז התשמ״זז(24 בימי 1988)
 מורים עבד אל נביא

 פקיד ההסדר
 אזור ההסדר צפת

 מדעה לפי פעי1* 14

ת הקיקעות(רכישה לצרכי ביכור/ 1943 ד מ  ל

 בתוקף סמכותי לפי חוק התכנון והבניין־״ התשכ״ה~1965י,
 ולפי סעיף 14 לפיןדת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943*

 * ם־ח התשכ״ו/ עמ׳ 204י
 י ע־ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

\ 

 הודעה מוקדמת כדבר התחלת הסדר זכויות
 במקרקעין

 לפי סעיף 5 למודת הסדר זכויות במקרקעין
 [נוסח חדש/ התשכ״ט-1969

 נמסרת מה הודעה, שעומדים להתחיל כהסדר הומיות
 במרקעין המתוארים לקמן באזור ההסדר של רמת הגולן מום י״ד

 באב התשמ״ח(28.7.1988) או סמוך לתאריך זד״
 תיאור המקרקעין

 1גושי רישום ממם׳ 203011 עד מם׳ 203016 - נוה אטי״ב.

 תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות,
 דקת הנאה וכל זכות הניתנת לדישת/ יש להגישן לפקיד ההסדר
 במחנהו; או בלשכתו זמר כבניין שר* שכונה דרומית, נצרת
 עלית, בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
 ההסדר. יש להגיש את ומביעות כטופס תזכיר תביעה שניתן
 להשיגו במחנה או בלשכה הנ׳־ל דש למלא את כל הפרשים

 הקבועים בתזכיר התביעה. ^
 מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל עליהם
 ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא ייפגעו בעת

 ההסדר.
r בציוני קבע על האדמה את גמלות r כל אדם שלא 
ד המדד י  החלקה שהוא תו£ע, יהא צפוי לקנס, ונוסף לזאת מכל מ
 לצוות שגבולות החלקה יצויינו בציוני קבע על חשבונו של אתו

 אדם.
 מזהירים בזה את כל הנוגעים בדמי, בי זכות שלא תיתבע
ל ל ד ההסדר להוציאה מ י  בתיך הזמן הקבוע בטופס הקבוע, יוכל מ

 לוח הזכרות.
 י״ג בתמוז התשמ״ח(28 ביוני 1988)

א י ב ד אל נ ב דים ע  מו
ד ההסדר י  מ

 אזור ההסדר רמת הגולן

 הודעת מדד
 לפי סעיף 9 למודת הסדר זממת במקרקעין

 ונוסח חדש/ התשכ״ס-1969
 נמסרת בזה הורעו/ שהסדר זכויות בעלות, משכנתה, שכירות,
 דקת הנאה חממת אחרות הנותנות לרישום ביחס למקרקעין
 המתוארים להלן באזור ההסדר של צפת יתחיל ביום כ׳ בתמוז

 התשמיח(5,7.1988).
 תיאור המקרקעין

 גוש רישום 14069- דלתון(השטח הבנוי של כפר קדיתא לשעבר).
 ט׳ בתמוז ומשמיה (24 במני 1988)

 פורים עבד אל נביא
ד החסוד  מי

 אזור ההסדר צפת

 הודעת הםדר
ץ ע ^ מ  לפי סעיף 9 למודת הסדר זממת ב

 ונוסח חדש/ התשכ״ש-1969
 נמסרת בזה הורעו/ שהסדר זכויות בעלות, משכנתה, שכירות,
 דקת הנאה וזכויות .אחרות הניתנות לרישום כיחס למקרקעין

2829 j n x r m 13.7.1988 בתמה m ,3371 1לקום הפדסוםים 



 הודעה לפי סעיפיה 5 ו־7
 לפקודת הקראות (רכישה לצרכי צימר/ 1943,

 ולפי חוק התכנח והבנייה, התשכ־ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנה והבנייה,
 התשלה-1965י, ובהתאם ל־תכנית מס׳ 2073, שינוי מם׳ 1 לשנת
 1979 לתכנית מפורטת מל 1430 ותכנית מפורטת מל 60/1',
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2804, התשמ״ב,
 עמי 1353, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אכיב־
 יפו(להלן - הוועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לעיריית תל־אביב־יפו(להלן - העירייה) לחלוטין לצרכי ציבור, וכי

 העירייה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובו/ הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על
 טובת ההנאה זמר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 ומ חישוב הסכום הנתבע ככל סעיף וסעיף.

 מ נמסרת בזה הודעה כי העירייה מתמונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה מיפן דחוף לצדכי ועימר
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורה מה שכל אדם המחזיק

 בקרקע וממורה ימסור מיד את החזקה כה•
 תוססת

 חלקה 126 בשלמות בגוש רישום 6907, בהתאם לתשריט כשהשטח
 המיועד להפקעה מותחם מ בצבע אדום.

 העתק התשריט מופקר במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה תל־אביב־יפו, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.
 ל בסיון התשמ׳ח (25 במאי 1988)

 (חמ 3-2) שלמה לחט
 יושבדראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל־אביליםו

 י לח התשכ״ז/ עמי 307.

 הודעה לפי סעיח «1
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצדכי ציבור/ 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳־ה-1965

 בתוקף סממתה לפי סעיפים 186 ר189 לחוק התכנון והבנייה,
 התשלה-1965 י, ובהתאם ל״תכנית מל 1111, שיטי מל 1 לשנת
 1966 לתכנית מתאו* מקומית מל יל׳ - שטחים מעבר לירקון -
 גושים 6634, 6635, 6896,6900, חלקי נושימ 6632,6630, 6648,
 6649׳, שהודעה בדבר אישורה פורסמה כילקוט הפרסומים 1515,
 התשלס, על 1132, מצהירה מה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 תל־אמב־יפו (להלן - הוועדה) בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943« (להלן - הפקודה), כי

 1 לח התשלה, על 307.

 1 ע׳־ד 1943, תול 1, על 32.

 (להלן - הפקודה/ אני מושן־ את ידי מרכישת זמת החזקה והשימוש
 של הקרקע המתוארת כתוספת.

 עם פרסום הודעה זו ישוחררו לגמרי המקרקעין האמורים
 מתוקפה של הודעה שנמסרה לפי סעיפים 5 ר7 לפקודה*.

 תוספת

 חלק מחלקה 54 בגוש 11181 - רמת ישי.

 >חמ 3-3) ישראל קניג
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

 * י״פ מיום 16.7.1961.

 הודעה למי מעיפיפ 5 דל
 לפקודת הקרקעות(רמשה לצרכי צימר/ 1943,

 ולוד חוק התכנון והבנייה, תתשלה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשלה-1965', ובהתאם ליתיקון מם׳ 3/58 (תמית מל 905)
 לתכנית מתאר 688״ (להלן - התבנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 795, התשל־א, על 59, מוסרת מה
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן - הוועדה/
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האפורה.

 כל התובע לעצמו זמת או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זמתו או על
 טובת ההנאה אשד לו בקרקע האפורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרס* הרישום, אס ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 p נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתמונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הצימר
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מודה מה שכל אדם המחזיק

 כקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה כד״

 תוספת

 חלק מו*לקה 74 בגוש 30076 וכםסומן בצבע ירוק בתשריט התכנית
 המאושרת.

 העתק תשריש מובנית מופקד במשרדי מועדה בעיריית יוד
 שלים, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בה בשעות העמדה

 הרגילות.

 י׳ בניסן התשמ׳׳ח (26 במרס 1988)
 (חפ 3-2) טדי קולק

 יושב״דאש הוועדה המקומית
 לתמון ולבנייה ירושלים

ח התשכ״ו/ עם׳ 307.  י ל
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 7/1216״ (להלן - התבנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביל־
 קוס הפרסומים 3242, התשמ״ז/ עמ׳ 3271, מוסרת מה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה פתוז־תקוה (להלן - הוועדה/ הודעה מ
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצדכי ציבור,

 וכי הוועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האפורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה וחצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך
 חודשיים סיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על
 טובת ההנאה אשר לו כקרקע האפירו/ בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 p נמסרת מה הודעה בי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מסבי שהיא דרושה כאופן חעף לצרכי הצימר
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מודה מוז שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6714, פתח־תקחז -
 חטים/ קרקע בשטח של 204 נדר המהווה את ז^קה 40;

 חטיבת קרקע כששח של 14 מ״ר המהווה חלק מחלקה 108;
 חטיבת קרקע כשטח של 36 מ״ר המהווה חלק מחלקה 219;

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
 פתודתקוו/ וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין מ כשעות העבודה

 הרגילות.

 ס״ו בנדון תתשמ״ח 30 במאי 1988)
 (חמ 3-2) דפ תמרי

 יושרדאש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה סתודתקוה

 הודעה לפי פעיפיפ 5 דד

 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943,
 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף ססמתה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ומתאם ל־תכנית מס׳ פת/3/1225 - אזור
 תעשייה, ק״יית אריחי(להלן — התכנית/ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה מל7ס הפרסומים 1316, התשכ״ז, עמי 338, מוסרת מה
 הוועדה המקתדת לתכנון ולבנייה פתזדתקחז(להלן - הוועדה/
 הודעה מ הקרקע המתוארת כתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור, וכי התערה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על p*, נדרש לשלוח לוועדה תוך
 חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על
 טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 p נמסרת מה הודעה מ הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה

 1 ס״ח התשכ׳ו/ עמ׳ 307.

 הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמו הודעות לפי
̂ עמי 909,  סעיפים 5 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2783, התשנד
 ובילקוט הפרסומים 3478, התשמ״ז, עמי 2367, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עיריית תל־אמב־יפו מיום פרסום. הודעה זו

 ברשומות.
 תוספת

ה 135 בשלמות כגוש 6634, בהתאם לתשריס כשהשטח ק ל ^ 
 המופקע מותחט מ כצבע ודם. י

 העתק התשריט מופקר במשדרי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה תל־אביב־יפו, וכל המעוניין בדבר דשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.
 י״ג במיון התשס״ח(29 במאי 1988)

 (חמ 3-4) שלמה להט
 יושב־ראש הוועדה ומקומית
 לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצדכי צימר/ 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״זז-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לזדק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-965ו', ובהתאם ל״תכנית בניין ערים מפורשת מסי 463
 תיקה מס׳ 1/1957 של ת-גע. מפורטת ׳0׳ - יפו, הכוללת גוש
 6136 חלקה 12 וחלקי חלקות 17-13,11,10,7-5,3-1, 64, 65,
72, 76, שהודעה בדמי אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 716, £ 

 י התקרך, ay׳ 243, מצהירה מה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 תל־אמד־יפו (להלן - הוועדה) בהתאם לסעיף 19 למודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943* (להלן — הפקודה/ מ
 הקרקע המתוארת כחזםפת ואשר ביחס אליה סודםפה תדעה לפי
 סעיפים 5 ד7 לפקח־ה בילקוט הפרסומים 2829, התשפ״ב, עמי
 2343, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל־אביב־יפו

 מיום פרסום הורעה זו ברשומות.

 תוספת
 חלקה 12 בשלמות וחלקים מחלקה 15 בשמח של כ־890 נרד כגוש
 6136, בהתאם לתשרי ט כשהשטח המופקע םותחם בו כצבע אדום.
 העתק התשריט מופקר במשרדי הוועדה לתכנון ולבנייה תל*
 אביריפו, ופל המעוניין בדבר רשאי לעיין מ בשעות העבודה

 הרגילות.
 ח׳ בתפוז התשמ׳ח(23 מוני 1988)

 (חמ 3-4) שלמה לחט
 יושב״ראש ההערה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו

 1 ס״ח התשכ״ז/ עמי 307.

 * ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943,

י חוק התכנון והבנייה, תתשכ״ה-1965 ל  ו
י סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,  % בתוק« סמכותה ל
 התשכ*ה-1965', ובהתאם ל״שינוי תכנית מתאו־ נדןמית מסי פת/

 1 ס׳׳ח התשכיה, עמי 307.

 ילשפ הפרסומים m ,3371 בתמוז התעמ״ז/ 13.7.1988 2831



 תדעה למי םעין* 19
ת הקרקעות(רכישה לצרבי גיבור/ 1943, ד מ  ל

 ולפי חוק התכנון והמיידי התשכ״ה-1965

 בתיק• סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשלה-ג194, ובהתאם ל״תבנית מפורשת מם׳ מאא/67״(להלן -
 התכנית/ שהודעה ברבר אישורה פורסמה מלקוש הפרסומים 2287«

׳ 623, מצהירה בזה הוועדה הםשיםית לתכנון ולבנייה^  התשל״ז, ש
 אור־יתדזדאזוד ולהלן - הוועדה/ בהתאם לסעיף 19 לשקת־ת
 הקרקעות (רכישה ל צרכי ציבור/ 1943* (להלן - הפקודה/ כי
 הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לסי
 סעיפים 5 ד7 לפקודה בילקתז הפרסומים 3533, התשם״ז/ עמי
 1159, תהיה לקניינה הגמור והםוזזלס של המועצה המקומית אוד״

 יהודה נדום פרסום תדעה זו ברשומות.

ז » ו  ת

 שסה להפקעה
r u o 

 שסה החלקה
 סלד

 גוש 6485

 ז^זת

 155 (ישן 21 (חלקן! 1,513 1,513
 150 [ישן 18 (חלק» 318 318

fi 3 (חלקים)! 7,516 7,518 ,  161 (ישז 9 7
 6 חלק 1ישן 6 (חלק)! 744 744

 העתק התכנית מופקד במשדרי תועדה המקומית, כמועצה
 המיןמית אוו״יהודו/ וכל המעוניין ברגר רשאי לעיין בו כשעות

 העבודה הרגילתו

ה התשמ״ח(29 מטר 1988)  י״ג כי
 (חמ 3-4) יצחק מופובזח

 יושב״ראש ההערה המקמדת
 1iim.iiLiלתכנה ולבנייה אוו 1

 י לח תושכ״ד״ עמ׳ 307.
 1 ע״ר 1943, תום׳ 1, על 32.

 מדעה למי סעיםיפ 5 דד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943,

י תק התכנה והמייד״ התשכ*ה-1965 ל  ו

 בתוקף םמםתה לסי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייד,
 ת;שכ״ה-965\' (להלן - התק/ ובהתאם ל״תכנית םפודסת טס׳
 נת/10/401 - קחית נורדאו(קסע צפוני)״ שתרעה בחמר אישורה
 פורסמה כילקוט הפרסומים 1882, התשליג, עמי 91¿ ותבנית
 לרישום שיכונים ציבוריים מל 3/14/20 אשר אושרה בוועדת
 תיאום מל 66 מיום 22.1041 ופורסמה כילקחט הפרסומים 2756,
 התשמ״ב, עמי 72, ותכנית נת/7/400, אשר תדעה בתו אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2644, התשמ־ב, על 2707 (להלן -
 התכניות/ מוסרת בזה תועדה המקתדת לתכנון ולבנייה נתניה
 (להלן — תזעדה/ תדעה כי הקרקע המתוארת מ/וספת ויו וקן^

 י ם״ח התשכ׳יד״ עמר 307.

 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה כאופן דתף לצרכי הציבור
ל זים המחזיק  שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורה בזה מ

 בקרקע האסורה ימסור מיד את החזקה בד-
 תוספת

 חטיבת קרקע כשטח של 150 מ״ר המהווה חלק מוזל^ז 67 בגוש
 6365 - פתודתקוד-

 העתק התכנית מופקד במשרדי תועדה המקומית בעיריית
 פתודתקוד/ וכל המעוניין בדבר דשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
ה התשמ״ח(13 ביוני 1988) ח בי  ל

 >חמ 3-2) דב תמרי
 יושרדאש ההערה המקומית
 לתכנון ולבנייה פתודתקוה

 הודעה למי םעימיפ s דד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943,

 ולפי חוק התכנה והבנייה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק הןומון והבנייה,
 התשלה-1965י, וכזזזאם לתכנית מתאר מקומית מל נם/1/1"
 (להלן - התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביל^ס הפדסד
ל 17¿ מוסרת מה תועדה הם׳זםית לתכנון  מים 1874, התשל״ג, ע
 ולבנייה נלציונה (להלן - תועדה/ תדעה י הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה להערה לחלוטין לצרכי צימר, וכי אין תועדה

 חייבת כתשלום יצזייס בשל רכישת הקרקע האסורה.

 כל אדם הטוען שיש לו זכות או טובת הנאה כקרקע הזמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, בין ממח זכות וכין סמח נימוק שייגרם
 סבל אס לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים - נדדש לשלוח
 להערה תוך תדשייס מהם פרסום תרעה זו ברשומות, ודצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשד לו בקרקע האפורה, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הדישה/ אם ישנו, כמנקי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לסעייהם אח הפיצויים שתא תובע
 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף, ואם נתבעים יצרים מתוך
 נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים מומתים - ראיות

 התוממת במענה מ ייגרם סבל.

 p נמסות מה תדעה י תועדה מתמונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה כאופן חעף לצדכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לדבשה וההערה מודה מה שבל אדם המחזיק

 מרקע האמורה ימוד מיד את החזקה בד״
 תוםםת

 גוש 3843, חלק מחלקה 60, קטעים של כ־23 מ״ר ושל ל0ו1 גרר
 המתוארים בתשריט המומד במועצה המיץמית נלציונה.

 העתקי התכנית והתשריס מופקדים במשרדי תועדה המקומית
ל ציונו/ וכל הטעוג יין בדבר רשאי לעידן מ בשעות העמדה  נ

 הרגילות.
 ס־ז ביון התשמ״ח (1 מוני 1988)

 (חפ 3-2) ניםן קדזששקי
 יושב ו אש תועדה המש־מית
 לתכנון ולמייה ניציונה

 לוז התשלז/ עס׳ 307.

ח ñora התשלז/ 7.1468.ג ו  2832 יליזע הפר מסיט 4571 ל



ד בנייה לתוספות; ה< a לנםסת הבינו? ח קביעת מ u r a 
 חלוקה חושה•

ל הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים  הורעה ע
 3534, התשמ״ת, עם׳ 1125.

ית מס׳ 3409, נוי מסי 1/87 לתכנ , שי ת םס׳ 2081 ד י מ ת " (2< 
ד מסי 1/87 לתבנית מס׳ 2081״. ע  ש

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית! גוש 30135, תלקי
ת 13,1 — ירושלים, מ ל ת 4! 11; גוש 30158, חלקי ח מ ל  ח
ת לבניין הכנסת י נ י  קריית הממשלה ע״ש בךגוריון, ע
י הגבולות י ל ש וואהל, הכל ע י ן החדרים ע ל ג  ובם ורוד ש

. ל מ ם בתשריט פקו כ י  , הממפג

ת שסח עבור מנחת ע ד ם 01 מ י נ כ ת י ה ו נ  עיקרי הודאות שי
 מסוקים וביטול מנחת המסהךם שאושר בתכניו! מם׳ 2081; כ)
 קביעת תנאים לבישת' המנחת הקיים בשסח המיוער לבית
ת סס׳ 2081 מ o איתור ששח י מ  חםשסס העלית לסי ת
מ ד) קביעת הודאות לבניית ביתן. י מ ד א  להקמת ביתן אירוח ל
דך, הרחם! דרך ואיתור  אירוח לאודמים! ה פיסול קסע סו

j u r e r  שסח לחניה !

י התכנית פורסמה כילקוט הפרסומים ו נ ל הפקדת שי  הודעה ע
/ עסי 418 ז ר נ ש ת  3527, ה

י מם׳ 7/87 לתכנית המתאר המקמדת ו נ  (3) ״תכנית מס׳ 2765, שי
 לידושלים, שינוי 0ס׳ 1/87 לתבנית שיכון ביכורי מם׳ 02/1/

ל 1718״. ית מ  5 ושינוי מגו 1/87 לתכנ

ת ^ ל  ואלה השטחים הכלולים כשיט* התבנית: גוש 30601, ח
ו בן ו / ר כ בקעו ת 9-1 - ירושלים, ש מ ל  14-10; חלקי ח
 יפונה מם׳ 10, ^ ^ 4 2, הכל על־סי הגבולות המסומנים

. ל ת  יי בתשריט בקו כ

וי התבנית: א) שינוי יעוד שטח מאזור נ ת שי ו א ר  עימ״י ת
י מם׳ 5/02/1 , ד מ י י תכנית שיכון ב ת לפ ו ס  מגורים 5-4 מ
; כ) י ה י ית המתאר לאזור מגורים מ  ומאזור מנורים 1 לסי תכנ
תדאחז בנייה לתוספות בנייה סטנדרטיות ד ו נ י  קביעת ב
ם ושטחי י ש ד  בהתאם לנםסחי הבינוי; o קביעת קהי בניין ו
יית ד) קביעת הוראות בגין מתן היתרי  בנייח לתוספות הבנ
ת ז0 ביטול דדך מאושרת והחזרת השטח לאזור מגורים 1. י י  בנ

י התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ו נ ת שי 7 ס ל ה ה ע ע ד  ת
/ עמ׳ 1125. ז ׳  3534, התשס

וי מם׳ 2/87 לתכנית מם׳ 2154״. נ  (4) ״תכנית מם׳ 5779, שי

 וזולה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30003, חלקה
ו ו !ושליש, שכונת המושבה הגרמנית, ר ־ 1  1, חלק מחלקה 44 .
 מסריק מסי 2 פינת חזי עמק ת״סאיס, הכל על״פי הגבולות

מ כחול. ם בת שריש ב י נ ם י מ  ה

י חתכנית: א) קביעת בינוי לתוספת בניין ו נ ר אות שי  עיימיי ת
) הגדלת  חדש בחלקה 1 כגוש a »0003 קביעת קהי בנייד נ
ל ע ת מ ו מ ל קומת מרתף ל*3 מ ע ת מ ו מ ת מ*2 מ ו מ מ  מסי ח
ן לשימור <! י י ת מרתף; ד) קביעת שטח לחניה פרסית(לבנ ס  מ
ת ו א ר  01 קביעת מבנים וגדרות לשיסוד ולהריסת 0 קביעת ת

 ־ בגין עבים לשימור ולעקירה•

2833 

ד היא עשויה לשמש ו פל עו  לוועדה לחלוטין או למשך שנים א
ם פיצויים בשל י ו ו ת י אינה חייבת ב  לברכי ביבה* והוועדה םבודה כ

 רכישת הקרקע האמורה.

ל התובע לעבמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כ
ל כך, בין מכוח זכות ובין מכוח נימוק בד ע ה לקבל מי מ ר  וממורה ו
א ישולמו פיבויים w פיבוייס םוסחתים — נדדש  שייגרם סבל אס ל
ה זו ברשומות, ע ר ם ת מ ר ס מידם מ י  לשלוח לוועדה תהי תדשי
ו כקרקע האסח״ה, ל טובת ההנאה אשר ל ל זכותו או ע  הרבאה ע
 בבירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרשיהויישוע, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיה) את
א תובע וחישוב הסכום הנתבע כבל סעיף וסעיף, ואם ת  הפיצויים ש
א ישולמו פיצויים ם ל ך נימוק שייגרם ספל א  נתבעים פיצויים מתו

י ייגרם ספל•  מופחתים — ראיות התומכות בטענה כ

ד חזמז ה מתכוונת לקנות מי ד ע ו ה כי ת ע ד ה ת  p נמסרת מ
ן ו וויף לצדכי הציבור פ א י שהיא דרושה ב  בקרקע האמורה מפנ
ה שכל אדם המחזיק  שלמענם היא עומדת לרכשה וההערה מורה מ

ת ד את החומל ב  בקרקע האמורה ימסה• מי

 תוספת

ד ר ל כ״3000 נ  מגרש מסי 906 מתוך חלקה 6 כגוש 7944 כשטח ע
 שיעורו שלכ״צ ומסומן בתשריט התכנית לרישום שיכונים ציבוריים

- T O ם ם בהיר ומותחם במ ת  ממי 3/14/20 בצבע ת

ה בעיריית ד ע ו ות מופקדים במשרדי ת י כנ  העתקי תמריסי תו
ין בחם בשעות העבודה ל המעוניין בדבר רשאי לעי כ  נתניה, ו

 הרגילות.

8 ביתי 968» ג בשיה התשמ״ח( ׳  כ
ואל אלדאי  (חמ 3-2) י

ה המקמדת ד ע ו ש ת א ד ב ש ו  י
יה ת ולבנייה נתנ  לתכנ

 הודעות לגי חוק הזזכגון והמיידי
 החשכ״ה-1965
 מחוז ירושלים

ם י ל ש ח י י ס מ ן מ ו  מרחב תכנ

 הודעה הדבר אישור שינויי תפניות מתאר מקומיות
ק התכנון והבנייה, ת ״ בהתאם לסעיף 117 ל ד ע ו ה ת ת מ מסו  נ
ן ולבנייה מחת ירושלים ו ה המחוזית לתכנ ד ע ו  התשכ״ה—1963, מ ת
ר הפנים, שינויי תכניות מתאר מקתדות  החליטה לאעןך, באישור ש

ת ל  א

ת  (1) *תכנית מס׳ 3766, שינוי מם׳ 6/87 לתכנית המתאר המממי
 לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית•׳ גוש 30144, חלקה
ב אלעזד p יאיר מגו 21, חבל ת  40 - ידזשלים, שכ׳ גונן, ר

. ל ת  •* על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כ

וי התבנית: א) שינוי יעוד שסח מגורים 5 נ  עיקרי הודאות שי
ת ד הבנייה מ*0%ג  לאזור מגורים מהחד; מ הגדלת א
 המותרים ל״*92; ג) קביעת בינוי לתוספות בנייה סטנדרטיות

Tdv/n/ 13.7.1966 כיח מומת , t r o w n 3371 לשס* 



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״וז-1965

י הגבולות המסו־ ל  9, 10 - ירושלים, שכ׳ שועפס, הכל ע
 מניפ בתשריס בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית; )0 קביעח יעוד שטח לאזור 0
 מגורים 5} ב< קביעת קווי בניין} ג) קביעת הוראות בגץ בניין

 להריסה ד< הרחבת דרך קיימת; ה) איחוד וחלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3526, התשמ״ח, עבר 797.

 הודעה על ועקדת שינוי התכנית פורסמה ביליזש הפרסומים
 3527, התשמ׳׳ז/ עמי 416

 (5) ״תכנית מם׳ 2977 א׳, שינוי מס׳ 1/64 לתכנית מם׳ 2977״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 30079, ולקה
 127, חלק מחלקה 126 - ירושלים, שכ׳ תל ארזה, רח׳ חנה
 (מגרש מם׳ 2 לפי תכנית מס׳ #977 הכל על־פי הגבולות

 המסומנים בתשריט במ כמל.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: )0 תוספת 2 מפות מעל לבניין
י תכנית מסי 2977 (תוספת כיתות, בית  הקייס והמאושר ל
 מדרש וספרייה): ב) קביעת הכינוי בהתאם לנספח הבינוי; ג)

 ביטול קשע סמ בניין מאושר וקביעת מ בניין חדש.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילמש הפרסומים
 3295, התשמ״ו, עמי 1257.

 (6) ״תכנית מס׳ 1449 א׳, שינוי מם׳ 1/81 לתכנית מם׳ 1449־.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30169, חלקות
4 69,6, חלק מחלקה 68; גוש 30170, חלק מחלקה 3 - ,1 
 ירושלים, שב׳ קסמון חי, חזי גולומב, פינת רח׳ פת, שטח בין
 קואורדינטות אידו 50^129.400-129 ובין מאח־דינטזת
י הגבולות המסומנים ל  תחב 126450-128450, הכל ע

 בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הודאות שינוי התבנית: 01 שינוי יעוד מאזור מסחרי
 לאזור מגורים מ כ) שינוי יחם שטחי הבנייה למגורים ומסחר
דו חדשה בין רח׳ גולומב  שבתכנית מם׳ 1449; ג) התוויית ו
 לוח׳ הנוטרים, הרחבת חד פת; ד) ביטול דדן״ קיימת או
 מאושרת•׳ ה< התוויית מעבר עיבורי לחולי רגל ו) קביעת
 שטחי חגית ז) קביעת כינוי חדש כשטח בהתאם לנספח בינוי.

 תדעה על המרת שינוי התכנית פורסמה כילץש הפרסומים
 3130, התשמ״ח, עמי 496

 (7) ״תכנית מס׳ 1930 א׳, שינוי מם׳ 1/64 לתכנית ממי 1930״.

 תלה השטחים הכלולים כשינוי התבנית: גוש 30028, חלקה
ת רוו א׳ לינ?ןלן נ  66 - ירושלים, חד חד המלר נמו 24 י
י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. ל  מס׳ 2, הכל ע

 עיקרי הודאות שינוי התכנית! א) שינוי יעוד שסח מאזור
 מסחרי לשטח למלונאות; ב< הגדלת אחוזי הבנייה פ־150%
 הסותרים ל198%! ג) קביעת כינוי כששח בהתאם לבניין
 הקיים ובהתאם לנספח הקיים; ד) קביעת מיקום למדרגות
 חירום כעד העפתי של הבנייה ה) קביעת חזית מסחרית; ו)
 הפרשת שסח לדדך וקביעת הודאות בגין חניה ציבורית עלית

 0 חלוקה חושו-

 תרעה על חוקרת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3303, חתשמ״ח, עמי 339.

 שינויי התכניות האמורים, בצודה שאישרה אותם תועדה
 המחוזית, ביתי עם התשדיסים המצורפים אליהם, תפקדו במשרדי
 תועדה מחוזית ושמורה ומ במשרדי תועדה המקומית לתכנון
 ובנייה ירושלים, וכל המעוניין ראשי לעירן בהם כימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה מעד מקרת שינויי תכניות מתאר מקומיות
 נפסדת מה הח־עד״ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, י במשרדי תועדה מחוזית לתכנון ובנייה מחוז

t ,ירושלים ובמשרדי תועדה מקומית לתכנון ובנייה ירושלים 
f תפקת שינויי תכניות מתאר מקומיות אלת 

 (1) ־תכנית מם׳ 3759, שינוי מם׳ 1/87 לתכנית מס׳ 2154״.

 תלה השטחים מלולים בשינוי התכנית: גוש 30011, חלקות
 5,3 - ירושלים, שכ׳ המושבה הגרמנית, רה׳ פטרםון סס׳ 5,
 שסח מן רח׳ דרך מת לחם לרה׳ עמק רפאים, הכל עלפי

 הגבולות מסומנים בתשריט בקו כתל.

 עיקרי תדאות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד חלק משטח
 למיץ ציבורי לאזור מגורים 4 יוחד. a איחוד וחלוקה

 חדשה.

 (2) ״תכנית מם׳ 3879, שינוי מם׳ 58/87 לתכגית מתאר הפקד
 נדת לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית: גוש 30071, חלקה
 53, חלק מחלקה 125 - ירושלים, ׳שכונת זכרה משו/ חד
 שפת אמת מס׳ 5, הכל עלפי הגבולות מסומנים בתשריט

 בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 01 שינוי יעוה שסח מאזור
 מגורים 3 בתחום הריסה לשטח למוסד - ישיבת שפת אמת; מ
 הגדלת אחוזי הבנייה מ־90% מותרים ל*192; ג) קביעת
 בינוי לתוספת ממה על הבנת הקיים בהתאם לנספח מם׳ 1;
 n משול קטע מדדן• מאושרת; ה) קביעת תרומת בגין חניה

 פרטית; 0 איחוד וחלוקה מחדש.

 (3) ״תכנית מם׳ 3882, שינוי לתכנית מתאו־ מם׳ עמ/9 (לעיר
 העתיקה וסביבתה/ שינוי לתכנית מם׳ עמ/6 - תחימת שטח %

 לגז לאומי ושינוי לתכניות מסי 3275, 3309, 3504״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, זמךד
 העתיקו•״ האתר הידוע כמצוות ״מגדל חד", רח׳ עומר אבן

 (8) ״תכנית ממי 3726'.
 ואלה השמחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 30552, חלקות
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 בנייה ועקרונות בניית 4) קביעת שסח הבנייה המרבי, מס׳
 ״ המפות המרבי ומס׳ יחידות הדיור המרבי בכל מגרש; ט
 התוויית דרכים חדשות, הרחבת דדך קיימת, ביסול. דדך

 מאושרת וקביעת שסח לעיצוב נופי; ד) חלוקה חדשה.

 (5) "תמית מסי 3662, שינוי מנו 1/85 לתכניות מס׳ 2902,
 76«¿ 3044״.

 תלה השטחים הכלולים בשינוי התמית; גוש 30053, חלקות
,113-109 ,107-104 42 ¿8 ¿7 ,29 ¿6-25 ,17-16 ,14-9 
 חלקי חלמת 30, 98 - יה שלים, שבי מורשה, שסח בין
 הרחובות הע״ח ושבטי ישראל, הכל עלפי מכולות המממנים

 בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד השטח מאזור
 נעורים 2 מיוחד לאזור מגורים 2; כ) שינוי יעוד שסח מאזור
 מגודש 3 לאזור מגורים 2; ג) שינוי יעוד שסח כמזור מגורים
 2 מיוחד לשטח למוסד; ד) ביטול חזית מסחרית בולמת 12,
 13, 14, 104, 106, בגוש 30053; ה) הגדלת זכויות הבנייה
 כחלמז מם׳ 30 מ־576 מ״ד ל־875 מיה ו< קביעת קרי מיין
 חדשים! ז< קביעת עקרונות עיצוב; ח) קביעת הודאות טין
 ממיס וגדרות להריסה ט) ביטול מעבר ציבורי להולכי רגל;

 י) איחוד וחלוקה חרשה.

 (6) *תמית מס׳ 3803, שינוי מסי 6/87 לתכנית המתאר מם׳ עמ/
 9 לעיר העתיקה וסביבתה)׳.

 ואלה השמחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שנר א
 טור, השמח הידוע כבית חולים אלמקאסד, שסח ב? מאודדינ־
 טות החב 132.150-131450 ובין קואורדינטות אודך
 173.450-173.300, הכל על־פי הגבולות המממנים בתשריט

 במ כחול.

 עיקרי הוראת שינוי התכנית: 01 שינוי יעוד שסח משטח
 למיין ציבורי ומשטח פתוח ציבורי לשטח למוסד; ב) קביעת
י לבניית אגף חדש למת חולים אלםקאסד שישמש מת ו  מ
 תלים מם בהתאם לנספח הבינוי; ג) קביעת מוי מייה ר)
ץ ץ עצים לשימור; ה) קביעת הוראות מ  קביעת הודאת מ

 הריסת ממים וגדרות; ו) קביעת שטח לחניה פרטית.

 (7) "תמית מס׳ 3010 אי, שינוי מס׳ 52/87 לתכנית המתאר
 המקומית ליודשלים*.

 ואלה השטחים הכללים בשינוי התכנית: גוש 30007, חלמז
 53 - יוושלים, שכ* קסמון, חד השיירות מסי 9-1, דחי מבצע
 קרש מס׳ 4 חד הלה מס׳ 36-28, הכל על־פי הגבולות המסד

 מנים בתשריט 3מ מעל.
 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטח מאזור
 מגורים 1 לאזור מגורים מיוחד; כ) קביעת מוי לתוספות

 בנייה סטנדרטיות בהתאם לנםפחי הפינוי.
 (6) "תמית מס׳ 3810, שינוי מס׳ 24/67 לתכניה המתאר חמקו*

 מית לירושלים*.
 ואלה השטתים הכללים כשינוי התכנית: ירושלים, כפר

 אל חטאב, שטח מן מאורדינסות אורך 171400-171.500
 ומאורדינטות חחב 131400-131430, הכל עלפי העולות

 המסומנים בתשריט במ מעל.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 01 שינוי יעוד שטח משטח
 סתוח ציבורי לשטח למוםדימוזיאון; ב) קביעת שסח המצודה
 של ירושלים(שהיא אתר הםסורי ואזר עתיקות מוכרז) במו״
 דאון העיד ירושלים! ג) קביעה באתר, שהוא אזר עתיקות
 מוכרז המלל מגדלים, וושת, חער, חפיר, בודות, מנהרות,
 מדרגות זכיז״ב, תנאים תמוניינ/ עקרונות והנחיות לשימור
 ושחזור(מעבר לקבוע למשתמע מוצק העתיקות); ר) קביעה
 עקרונית של השימושים המותרים באתר כשטח למוסד״מר
 דאון, הן במבנו/ הן לשטחים הפתוחים שבתוכו והן בשטחים
 הפתוחים סביבו, הכל בכפוף לתיאום מראש עם אגף
 העתיקחד 01 חלוקת השטח למתחמים תוך הגדרת האפי,
 המגבלות, השימושים וסוגי הפעילויות הפותרים מע/ לרמת
 הנחיות כדבר מתן התרי בנייה בכל מתחם ומתחם ותכה
 תיאם מוקדמת עם אגף העתיקה!; ו) קביעת תנאים לתצאת
 היתרי מייה שלא בדרך של אישור תמית מפורטת כאמור
 בתכנית מסי 9/139, אלא תוך קביעת הליכים לאישור היתרים
 כאלה בהתאמה להוראות התעית, אישור אגף העתיקה/,
 הפלצת תועדה המקומית ואישור תועדה המתדת; ז) קביעת
 מ מיק מדפי למכנים חחדקדקעיים שניתן יהיה לתסיסס
 להבדיל משיפוד, שחזור ושיפוץ) כבנייה נוספת בחלק
 מהמתחמים הנ״ל, בכפוף לאישור מראש של אגף העתיקות; ח)
 קביעת עקרונות וקווים מנחים כלליים לשיפור ושחזור עבוד
ל  המבנים שבאחד וכן השטחים הפתוחים בתוכו ומסביבו, ת
 בכפיפות לאישור מראש של אגף העתיקות בכל מקדה וסקרת
ן פלח/ עץ, זכר  ס) התות שימוש בחומרי בנייה גוספים מו
 בית, בטון חשוף א םםחזת כמקרים מסוימים הנובעים
ו אופיו הארכאולוגי של האוזר ובכפוף  מהצורך לשמר א
 לאישור אגף העתיקות; י) בישול חלק מדרכים קיימות א
 מאשרות והפיכתן לשטח ציבורי פתוח מלל תראו ת לגבי

 שימושים מ ופיתוחו.

 (4) ״תכנית מם׳ 822¿ שינוי לתמיזת מס׳ 2051 ב׳״.

 ואלה השטחים הכללים בשינוי התכנית: חלקי גושים 30586,
 0603¿ 30609 - יו ושלים, בשטח שממזרח לנוה יעקב ומצין
 לפסגת זאב, שטח בין מאודדינטות אדך 174.500-172.500
 לבה מארדינסות תחב 139.300-138400, הכל עלפי הגבו

 לות הםסוםנים בתשריט מס׳ 1 ד2 בקו כתל.

 ׳ עיקרי הוראות שינוי התכנית! א) קביעת יעו די קרקע לאזור
 מגורים, שסח למוסד כלל עירוני ושטח פתוח ציבורי בהתאם
 לתשדיט מכו 1, שינוי יעוד משסה למייני ציבור לפי תכנית
 ^ מס׳ 2051 ב׳ לאוויר מגודימ ט קביעת תדאות של תמית
 מסורסת לאזור מגורים מושאים הבאים: 1) חלוקה למגושינ/
 קביעת שמחים לצרכי השכונה מון שטחים לבנייני צימר,
 אזור מסחרי, שטחים פתוחים ציבוריים וכיו״ב בהתאם
) קביעת ממגי התכנון־. 3) קביעת תדאות a 2 לתשריס מל 
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י הגבולות המסד פ ל  מם׳ 61 לפי תכנית מס׳ 274 גי, הכל ע
 מניס בתשריט כקו כחול•

״ • ו ל י מ בניין קדמי ס*3 נ ו נ י זד/כנית! שי ו נ ת שי א ר ו  עיקרי ה
 4.30 מי. *

י התכנית פורסמה בילקוט הסרסוסיש ו נ ת שי ע ס ל ה  הודעה ע

 3511, התשמ״ז, עמי 523.

/340 א׳״. י לתכנית סם׳ מי ו נ 4 שי 4 7 / י  (2) ״תכנית מס׳ מ

ה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש 30463, חלקה ל  ת

י הגבולות המסו פ ל  69 - ר1145 נרד, סבשדת עיון, הכל ע

ם כשי כחול. י ר ש ו ים מ  מנ

ש י ת י התכנית: א) חלוקת מגרש 69 מ ו נ  עיקרי הוראות שי
ן צדדייס י י מ 69 א׳ ר69 ב׳; 0 שינוי בקווי מ י מגדשי  לשנ

ד כטוש אדום. ד מ  וקדמייס לפי המעויין בתשריט בקו נ
ם הסרסתדם ו ק ל י התכנית פורסמה מ ו נ ל הפקדת שי  הודעה ע

4 7 ת עס׳ 1 ׳ מ ש ת  3529, ה

 שינויי התכניות האמורים, בעודה שאישרה אותם ההערה
ם התשריט ים המ גורפים אליהם, הופקדו במשרדי ד ע ה  המחוזית, מ
ן ו ה המקומית לתכנ ד ע ו  ההערה המחוזית וסמורה וכן במשרדי ת

ן בהם כימים ובשעות . י  ובנייה מסה יהודה, וכל הםעוניין רשאי לעי
I . ל מ ם האמורים פתוחים ל רי  שהם שי

מ סויסה י ל  א
ה המחוזית ד ע ו  יושב ראש ת

ן ובנייה מחוז ירושלים ו  לתכנ

 מחוז תל אביג
עו י ב־ י תלאכי ס מ ן מ ו ע תכנ ו ר  מ

 וזרעה על תכנת שינויי תכניות מפורטות
ה תדעה, בהתאם לסעיף 77 לועק התכנון והבנייה,  ניתנת מ

ז תל״אביב ו ה מז י י נ ב ן ל ו ה המחוזית לתכנ ד ע ו י ת  התשב*ה־-1965> כ

ת ל ת שינויי תכניות מפורשות א נ ל מ  החלישה ע

ל ת 1966 ש י מסי 1 לשנ ו נ  11) ״תכנית מסורסת מם׳ 2055 א׳, שי

 תכנית מסי 2055״.

ה 71 ק ל ם כשינוי התכנית: גוש 7104, ו י ל ל כ  ואלה השטחים ה

. ן מל נ י בדל ד פתח תקהדקרלי ו נת ד  — פי

ית ת מפורטת מס׳ 2393, שינוי מם׳ 1 לשנת 1987 לתכנ י מ ת  (2) ״

. * ( ס ח ד ) ן ח  ׳K׳ מ

ת מ ל ם בשינוי התכגית: גוש 4156 ח י ל ל כ  ואלה השטחים ה
4 606 וחלק מחלקות 520 ר 0 7 404-802 ,719 ,716 ,715 
 717¡ גוש 7096, חלקות 50-42 וחלק מחלקות 5443 -

. ( ם ו ר ד ) ן ו ר ת מ נ מ  ש

u* 1 י • מ מ ן מ ו  מרחב תכנ

 הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית^
ה תרעד״ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,  ניתנת מ
ה מחת י י נ ב ן ל ו ת לתכנ י ת ח ה מ ד ע ו  התשכ״ה-1965, מ במשדרי ת

 מנחת, גוש 30456 (בלתי מוסדר), מגרש מס׳ 232, שסח בין
 מאורדינטות אורד 167.400-167.460 ומן מאורדינטות
 רוחב 126.900-126460, הכל עלפי ועמלות מממנים

 בתשריט במ כחול.
 עיקרי תראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטח משטח
י ו ה a קביעת מ פ  עיבורי פתוח לאזור מגורים מיוחד - מ

 והוראות בנייה כשטת ג) קביעת גמלות מגרש החדש.
ת בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ממים נ ו ע  כל מ

 ובשעות שהמשרדים האטדים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בקרקע, במיץ או בכל פרס תכנוני אחר, הרואה
 את עצמו נפגע על־ידי שינויי התמיהה ומ כל הזכאי לכך עלפי
 סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגחו! במשרדי תועדה מקומית

 האמורה, תוך חודשיים מיום פרסומה של תדעה זו משומות.
 התנגחת לא תתקבל לא תידון אלא אס p תגשה בכתב
 בפירוט הנמקחז ובלווי תצהיד מאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תמון מממי מטה יתדה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקדמית
 נמסרת מה תדעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, מ תועדה מזעזית לתמון ובנייה מחוז ירושלים
 החליטה לזמר, באישור שד הפנים, שינוי תמית מתאר מקומית
 הנקרא ״תמית מם׳ מי/516 א׳, שינוי לתמית מתא־ מסי מי/250

 ושינד לתכנית מם׳ מי/516י.
 חלה השטחים הכללים בשינוי התבנית: גוש 30464, חלק
 מחלקה 34 - מבשרת ציון, מעוז ציון ב׳ שבתחום מועצה ממ&ית

 מבשרת ציון, מגרש 34 ב׳ לפי תמית מם׳ מי/516.
 עיקרי תראות שינוי התכנית: שינוי קהי בניין על״ידי הקטנת
ת אחורי מ־6 מ׳ ל4 מ׳ ת קדמי מ־5 מ׳ ל4 מי, מ מ  מ מ

ת צדדי מ־4 מ׳ ל6 מי.  חעדלת מ מ
ת פורסמה בילקוט הפרסומים י מ  תדעה על הפקדת שינוי מ

 3521, התשמ״ח, עמי 706.
 שינוי התמית האמור, כצורה שאישרה אתו תועדה מחוזית,
 מחד עם התשריט מצורף אליו, תפקד במשרדי תועדה מועדת
 האמורה וכן במשרדי תועדה מקומית לתמון ומייה מטה יתדה,
ת רשאי לעיין מ ממים ובשעות שהמשרדים האמורים נ ו ע  וכל מ

 פתוחים לקהל.

 מרחב תמון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה תרעד״ בהתאם לסעיף 117 לתק התמה והבנת־״
 התשכ״ה-1965, מ תועדה מחתית לתכנה ומייה מחוז ״!ושלים
 החליטה לאשר, באישור שר הפגים, שינויי המיות מפורטות אלת

 (1) ״תמית מס׳ מי/414 שינוי לתמית מס׳ םי/274 ג".

 ואלה השטחים הכללים בשינוי התכנית: מבשרת ציון, מגרש
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 עיקרי הוראות שעד התכנית: החלפת שעודם שווים,
 המוגדרים כשטח פרסי פתוח, כץ המגרשים 567 ר568 באופן
 ששטחו של השטח הציבורי הפתוח הממוקם בץ שני המגרשים לעיל
 >מגרש 566) לא יפגע!השטח הפרטי הפתוח שיתוסף לשטח מרסי•
 מתוח משמש כיש מרכז ספורט השלש העירוני (מגרש 568)
 יהיה p כ־20 דונם, ושטח מפרץ הדרש(מגרש 567) יקטן בכ*20
 nrn¿ תוספת השטח הלל למרכז הספורט הקיים מיועדת לאפשר

 תוספת מתקני ספורט ובריכת שחייה.

 הודעה על הפקדת שינד מבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3476, התשמ״ו, עמי 2334.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט מצורף אליו, הופקד במשדרי הוועדה מחוזית׳
 האמזדה וכן במשרדי הוועדה מקומית לתכנון ולבנייה חולון, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלש בימש ומהנות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנת מקומי הרצליה

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת מה הודעה, בהתאס לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ־ה-1965, כי הוועדה מועדת לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב
 החלישו־״ באישור שד הפנים, לאשר שינוי תבנית הנקרא ׳תכנית

 מם׳ הר/1728, שינוי לתכנית מתאר מקומית מם׳ הר/253א״.
 חלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6538, חלמת

48 49 
 עיקוי הוראות שינו* התבנית: א) שינוי זכויות הבנייה במגר
 שים 48 89 בגוש 6536 כדלקמן: כמקום 8 יחיד בשטח רצפות
ל ל*9 יח״ד כשטח  סולל של 84% משטח נסו של מגרשים מי
ל והשוואת צפיפות  רצפות סלל של משטחי הנסו של מגרשים מי
 הדיור באחוזי מייה הקיימים בסביבה לפי תמית סם׳ הר/1192; ט
 הסדרת רישום שסח להרחבת חצב בךיהודה שאושר לפי תמית
 סס׳ הד/1087; ג) קביעת לוח שטחים(קרקע) למצב ידים למצב
 מוצע; ד) קביעת הודאות בדבר זכויות מיימ ה) קביעת הוראות
 בדבר איחוד חלוקה מחדש בהסכמת בל הבעלים והוראות בדבר
 לוח הקצאות; ח קביעת הדאות בדבר כמן היתרי בנייה: ז) קביעת
ת; ח) קביעת הוראות בדבר רישום שטחימ ט)  מועד לביצוע ממי

 קביעת הוראות בדבר הריסת ממים קיימים.

 הודעה על הפקרת שינוי מכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3415, התשםיז, עמי 438

 השינוי ושמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט מצורף אליו, הופקד משרדי הוועדה המחוזית
 האמורה ומ במשרדי הוועדה מקומית לתכנון לבנייה הרצליה,
ת רשאי לעיין בו ללא תשלש בימים ובשעות שהםשד־ נ ו ע  וכל מ

 דים האמורים פתוחים למזל.

 מרדכי בחגא
 יושב ראש הוועדה מחתית

 לתכט־ן למייה מחח תל אביב

 תל אביב ובמשרדי ההערה הסקוסית לתכנון למייה בת־ים הופקד,
 ביחד עם התשריט מצורף אליו, מינוי תמית הנקרא ״תמית

 מחאד מם׳ בי/833 אי, שינוי לתכנית מתאו־ מם׳ בי/333״.
ד מכנית: גוש 7122, חלמת מ  ™ ואלה השטחי• הכלולים מ

 ?4 86׳- חיטת! המסברות, עסל, ניסנכאזם•
 עיקרי וזדאות שינוי התכנית: א) ניצול מלוא הזכויות
 מותחת למי תבנית מתאר בת־ים 1בי/2 אי) לגבי אזה• ליחידה
 מסחרי, ובהתאם לסעיף 10 ר׳ של ז^ב-ע. מס׳ מ/3$3, על ידי
 השלמת מייד של 13961 ברר, כאשד סודב הבנייה(חדשה וקיימת)
 תהא 17160 מיה ט בנייה חדשה של 4 ממות מעל חניה ר3 ממות
 מעל סופרמרקט קיים, לשימושים כדלקמן: מסחר, בידוד, אלמות
 אירועים ושמחחת, אולמות כינוסים ובן חניה במסות, לא יותר שי*
 םוש למשדדמג נ) חניה והסודי תנועה &ני0יי8 ד) קביעת תמית

 מנוי למדם מסחרי.

ד מבנית חמד לעיין מ ללא תשלום מ  כל מעוניים מ
 ממים ובשעות שהספרדים האמורים(צווחים לקהל.

 בל מעוניין בקרקע, בבניין ve בבל פרש תמזגי אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי מבנית, וכן כל הזכאי לבד על פי סעיף
 100 לועק, דשאי תוף חודשיים סיום פרסום הדעה זו כרשימות

 ולהגיש התנגדות במשרדי הוועדה ממסית האמורה.

 חיעגחת לא תתקבל ולא תידון, אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנממת ובליווי תצהיר מאמת את העובדות שעליהן ודא

 מסתממוו•
 כמו p נמסרת מה הודעה, כי החוו יעה בדבר הפקרת שינוי
/  תמית מקרא ״תמית מס׳ 333א׳, שיטי לתבנית מתאו־ מם׳ מ
 333׳, שפורסמה מלמט הפרסומים 4523 התשמ״זז, עמ׳ 722 -

 ממשלת מה.

 מרחב תכנון מקומי ועלה

 הודעה על הכנת שינוי תבנית מתאר
 ניתנת מה הודעת, בהתאם למדף 77 לחוק התכנון והבניין•״
 משלה-1965, כי ההערה מחתית לתכנון לבנייה מחה תל אביב
 החלישה על הכנת שינוי תמית הנקרא ״תכנית מתאר מס׳ ח־361א׳,

 שינוי לתכנית מם׳ וד361'.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7161, חלקות

 15 ד348 - הדלון, תל גיבורינו חד חדת מש.

 מרחב תכנון ממגד ועלון
ית מתאר מקומית י תכנ ו נ ר שי שו  הודעה בדבר אי

 ניתנת מה הודעה, במאם לסעיף 117 לחוק התכנון זהבנייו׳״
 משה״ה-1965, מ ההערה מחודו! לתכנה למייה מחת תל אביב
 החלישה, כאישור שד מגיס, לאשר שינוי תמית הנקרא *תמית
 gp זד400 שיטי לתבנית מתאי־ מקשית מם׳ 1ד1 על שיגוייה

 וממית מחאו זד146א׳ (קריית שדת1״.
 ואלה השסהים הכללים בשינוי התכנית: חלקי גושים 4736

4764 4763 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 שיני מוי בנייז צד ואחורי בהתאם לקיים.

 כל המעוגיין בתכנית רשאי לעיין בה כימים ובשעות שהמשר*
 דיס האמורים מתוחים למזל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואים
 עצמו נפגע על־ידי התכנית, וכן כל הזמר לכך על־פי סעיף 100
 לתק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המממית האמורה,

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם מ הוגשה בםזב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת•

 מרחב תכנון ממסי פתח תמה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ*ה-1965, כי במשדרי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
 כרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה פתח תמה הופקד

 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מנו פת/10/1236״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש"4373 חלקה ?8
- פתח תקת־- &

 עיקרי הוראות שינוי התכנית; שינוי יעוד מאיזור מגורים ל־1
 לאזור מיוחד.

 כל מעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים למזל.

 כל המעיניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
י סעיף ל  עצמו נפגע על ״ידי שינוי התבנית, ומ כל הזכאי לכך ע
 100 לחוק, דשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית

 האמורה, תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס מ הוגשה בכתב
 בפירוט הנממת ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעד״ בתזאם לסעיף 89 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה—1965, כי במשרדי ההערה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
 מרכז ובמשרדי הוועדה הממשית לתכנון ובנייה ראשון לעיון
 תפקד שינוי תמית מתאר ממסית הנקח! •תכנית מס׳ רצ/2«1/

 26״.
 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית: גוש 025¿ ולקה 12

- ראשון לציון.
 עיקרי תראת שינוי התכנית: קביעת חדת מסחרית בוז1&1
 שאול המלך ושלמה המלך, שינוי יעוד מאזור מגורים ג׳ לאזור

 מגורים בי.
 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות-,

 מחוז המרכז

 מרחב תמוז מקומי פתלדתקתז

 הודעה בדבר אישור שינויי תבניות מתאר מקומיות
 נמסרת בזה הוועד״ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 השו1כ״ה-1965, כי הוועדה המועדון לתמון ולמייה טחוז המרכז
 אישרה, באישור שר הפנים, שינויי תכניות מתא* מממיות אלה

 (1) ״שינוי תכנית מתאר מממית סס׳ פת/864״.
 ואלה השטחים הכללים כשינוי התכנית: גוש 4322 חלמת

 1, 2 - רזו ועד ארבע אדצות.
 עיקרי תראות שינוי התבנית: שינוי יעוד קמח חקלאי לשטח

 מייני ציבור, איחוד חלקות.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בלקוס הפרממים

 4421 חתשמ״ז, עמי 451

 (2) ״שינוי תכנית מתא• מממית מם׳ פת/ז11/120״.
 ואלה השטחים הכללים בשינוי התכנית: גוש 4400 חלמת
 225-209, 242, 45¿ 260, ולקי 1למת 261, 262, 267 ־

 רחובות: הרצוני לנדדי, ריינם.
 עיקרי הודאת שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזוד מגורים ב'
 לזהור מגורים אי יעוד ששח לצדכי ציבור, קביעת שסח לאי*

ת קדמי.  ועד וחלוקה מחדש, שינוי קהי מ
 תדעה על הפקדת שינוי התמית פורסמה בילמט הפרסומים

 3330, התשמ״ו, עמי 2009.

ת מסי פת/5/1233 א־". י מ  (3< ״שינוי תכנית מתא* מ
 ואלה השטחים הכללים בשינוי התמית: גוש 4393 חלקה 14

- דחי דבוסינגיןי.
 עיקרי תדאות שינוי התכנית: אישור ממה רביעית למשרדים
 תעשייתיים מעל למיין קיים P 3 ממות באזור תעשייה.

 תדעה על המרת שינוי התמית פורסמה בילמס הפרסומים
 3126, התשנרד״ עמי 403

 שעדי התכניות האפטדים, בצורה שאישרה אתם תועדה
 המחוזית, ביתד עם ת7שדיסים המצורפים אליהם, תפקדו במשרדי
 תועדה המת דת האמורה וכן במשרדי תועדה המקומית להמון
 למייה פתה תמה, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם ללא תשלומ

 בימים ובשעות שהטשוירים האמורים פתוחים למל.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקחז

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה תדעה, בהתאם לסעיף 89 לתק התמה והמייל
 התשכ״ה-1963, כי במשרדי תועדה המחוזית לתמון ובנייה מתו
 מרכז ובמשרדי תועדה המקומית לתמון ובנייה פתח תמוז תפקדה

 תמית מפורטת הנקראת ׳תמית מסי פת/5/648י.

 ואלה השםחים הכללים בתמית: נוש 4361 חלמ; 338 -
 פתח תקת־״ דחי חלוצת הפרדסנות 14.

a ;עיקרי תראות התכנית:« שינוי אחוז בניין בהתאם לקיים 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

¿07 ,290 ¿86-283 ¿81-276 ,255 ¿49 ,248 ,171-169 
,409-405 ¿99 ¿98 ¿61 ¿60 ¿58 ¿57 ¿32-330 ,319-317 
,582 ¿81 ¿32-326 ,515 ,512 ,511 ,508 ¿07 ,494-483 
,753 ,750 ,749 ,747 ,746 ,733 ,700 ,699 ,647 ,6« ,595-587 
,1004 ,1002 ,999 ,998 455-850 ¿06 ¿04 ,770 ,761 ,760 ,754 
 1020, 1025-1022, 1049, 1050, 1066, 1067, חלקי חלקות 0,9¿
 5¿ 97, 123, 179, 168, 190, 200, 87¿ 309, 596, 776; גוש 704¿
 חלקות 1, 4 4 13, 15, 17, 19, 46 50, 52, 40-34 122, 156,
¿44-242 ¿35 ¿01 ¿00 ,196-196 ,194 ,191 ,190 ,172-169 
,342 ¿41 ¿39 ¿36 ¿19-316 ¿10 ¿05 ¿03-297 ¿57 ¿49 
¿32-528 ¿10-507 ,504 406 405 ,398 ¿97 ¿82 ,380-378 
,593 ,591 ¿89 ,587 ¿85-582 ¿70 ¿68 ¿63 ¿62 ¿47-549 
 594, 412-603 421-618 חלקי חלקות 47 126, 173, 192, 536,

469 ,566 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) קביעת אזורי בנייה כדלקמן;
 אווז־ מרכזי - מגורים, מעורב מסחר ומגורים, מסחר. אזור מגורים -
 דירות אולפנא, דיור מונן. מזר למרכז עסקים ראשי, מרכז 1מחד,
 תחבורה ועסקים• מגרש מיוזע״, מגרש לבית קולנוע. שסח לבנייני
 עיבוד, למוסד עיבורי, עיבודי פתוח• שבילים ודרכים לזעלכי דגל
 ומסחרי מיותר; כ) קביעת שסח לדרכים, דרכים משולבות, הרחבת
 דרכים וביטול דרכים ודרכים פרשיות, שטחים לחניה ציבורית,
 ועיונים ציבוריים, בניינים פרטיים, חניונים פרסיים והוראות בדבר
 הסדרי הגועה וחג יזע ג) חלוקה למתחמי תכנון וקביעת זכויות
 השדאות בנייה; ד) קביעת אזורים שהבנייה בהם עורי תכנית
 מפורטת ועפ״י תבניות בינוי ועפ״י הוראות בנייה ללא תכנית
 בינוי? ה) קביעת אחדים לאיחוד והלוקה מחדש; ו) קביעת הוראות
 בדבר בנייה בקיד משותף; ז< קביעת זכות דדך מכות מעבר), מבנים
 להריסה, הוראות בדבר ומכרת זכויות מחלקה לחלקה, יעודים
 ציבוריים כתוך מבנים פרטיים, הנחיות לשימושים חורגים; ח)

 קביעת הודאות לשימור אתרי התיישבות ואיכות הסביבה.

י התבנית רשאי לעיין ם״ בימים ובשעות ו נ  כל המעוניין מי
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל•

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עעמו נפגע עליידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על״עי סעיף
 100 למק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית

 האמורה, תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקת ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יהוד

 הודעה בדבר הפקדת וענית מפודמת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ*ה-1965, כי במשדרי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
 מרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יהה* הופקדה

 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ יד/1/6011׳.

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין כקרקע, כבניין או כפל פרם תכנוני אחד הרואה
 עצמו נפגע על־ידי שינוי התבנית, וכן כל הזכאי לכד על־פי סעיף
 *100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית

 האמורה, תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס p הוגשה בכתב
 בפירוט ועמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקמרת
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לדצק התכנון והבנייה,
 התשב״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תבנית מתאר מקומית מקרא

 ״שינוי תכנית מתאר מממית מס׳ הצ/1־101/1־.

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית; גוש 016¿ חלמת
 135,138-140, 125-131, חלקי חלקות 82,133,135 - אבן יהודה.

 עיקרי הודאית שינוי הו/בנית: קביעת יעוד באזור מגורים ג',
 J4 קביעת מראת בנייה ובימי וקביעת קווי בנייןקביעת אזור משולב,

 למבנה ציבור ושטח ציבורי פתוח.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3507, התשמיח, עמי 446

 שינוי התכנית האמור, בצודה שאישרה אותו וייעדר, המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
 האמורה ומ במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות,
 וכל המעוניין רשאי -לעיין מ ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים מ/וחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מתאר מקומית
 נמסרת כזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה־-1965, כי במשדרי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מוווו
 מרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ובנייה רחובות היפקד

 שינוי תכנית מתאר מקומית מקרא ־תכנית מם׳ רח/2010'.

 חלה השטחים הכלולים בשינד התכנית: רחובות, משני צדי
 חד הרצל, מרח׳ יהושע מקין וממכון וייצמן בצפון ועד חד עזרא
י צדי חד לבקוביץ, מרח* הרצל במוח נ מ  וחד הרשנזון בדרום, ו
 ועד עמיאל חז׳גסקי במערב - גוש 3647, חלקות 78, 91, 93,
 126,113-117, חלקי חלקות 4 1,9¿ 92, 127; גוש 701¿ חלקות
,780 478 477 456 455-647 420-615 412-608 ¿24-515 ,1 
 םלקי חלמת 2, ¿ 235, 555, 461 גוש 3702, חלקות 15,14,5,
¿ חלקי חלקות 12¿ 19,218¿ 1 9 5 - 1 9 P , 06-204¿ 49,220¿ 50 
 221, 355; גיש 703¿ חלמת 30-17, 48, 49, 49-65 73, 79-75,
,166 ,163 ,160 ,133 ,131 ,130 ,115 ,114 ,93 ,90-68 ¿3 ¿2 

 ילשט הפרסומים 3571, כ־ח בתפוז החשנרח, 13.7.1988 2839



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-905ו

 מדכו ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוד הופקד שינוי
 תכנית מתאר מקומית הנקרא ׳תכנית מס׳ לד/350״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי mam: חלקי גושים 3958,(
 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 4016 - לוד, רחובות: בורוכוב,

 גה״ל, נחושתן, כצנלסון.

 עיקרי״ הוראות שינוי התכנית: לקבוע חזרי הקרקע, לחלק
 השטח למגרשי בנייה ליעודים ולשונית לעדור שינויים במערכת
 הדרכים, לערוך איחוד וחלוקה ולשלם בהסכמת בעלים לפי פרק ז׳
 לחוק, לקבוע עיצוב ארכיטקטוני למבנים aura לתכנית בינוי

 המצורפת, לקבוע הוראות בדבר הריסת מבנים קיימים.

 כל מעוניין בשינוי ותכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
 שהמשרדים מאמרים פתוחים לקהל.

 כל מעוניין מרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על־ידי שינוי התכנית, וס כל הזכאי לכל על־פי סעיף
 100 לזיק, רעמי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית

 האמות״ תוך חודשיים מיום פרסומה של וידעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקה; ובליווי תצהיר המאמת ist ומנוכרות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מתאו־ מקומית
 נמסרת בזה תדעו־״ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, בי תועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז המרכז
 אישרו־״ באישור שד הפנ*ם, שינוי,תמית מתאר מקומית הנקרא

 ׳שינוי תמית מתאר מקומית מס׳ לד/669י.

 תלה השטחים ועלולים בשינוי התמית: גוש 4541, חלקות
,133-99 ,97-87 ¿5-84 ¿2-80 ,78-63 ¿7-25 ,22-21 ,18-16 
 153-139, 197-185; גוש 4024 חלקות 161-132, 173-164; גוש
 4025 חלקות 9-58¿ 73, 91-78, 167-132, 187-169, 209-208;
 VÜ 4026 חלקת 103, 105, 150-138, 161-152, 182-176,

.439 437 ,435 434 431 ,190-189 ,187-184 

 עיקרי תראות שינוי התכנית: בניית מרתף בגודל 23 מ־ר
 בדירות בקומת הקרקע מתחת לתוספות החדשות בלבד לא מתחת
 למייה הישנה, ובהתאם להוראות המייה הכרות אלה מאזנות את
 הזכויות בקומה ב׳ על־ידי תוספת של 23 ניד על הגג לפי תמית

 מסי לד/ 651).
 תדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3503, התשמ״ח, עמ׳ 344.

 שינוי התכנית האמור, בצודה שאישרה אותו הוועדה המחתים
 בית־ עמ התשריט המצורף אליו, תפקדו במשרי תועדה המחוזית,:
 וסמורה וכן במשרדי תועדה המקומית לתכנה ולמייה לוד, וכל
 המעזניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים ל7^ל.

 תלה השטחים הכללים בתכנית: גוש 4727 מגרשים 136,
 137, 235 - יהוד.

 עיקרי תראות התעית: שינוי יעוד ־־ בישל דדך קיימת הד
 פיכתה לאזור מגורים n, השלמת השטח המיועד לשינוי יעוד

 למגרשים הגובלים..
 כל המעוניין כתמיו7 רשאי לעיין בה כימים ובשעות ש ו •משו״,

 ריס האמורים פתוחים לקהל.

ת או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מ  כל המעוניין בקרקע, ב
 עצמו גפגע על־ידי התכנית, וכן כל הזכאי לס־ על־פי סעיף 100
 לתק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי תועדה המקומית האמורה,

 תוך חודשיים מיום פרסומה של תדעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל לא תירה אלא אם p תגשה בכתב
 בפירוט הנמקות בליווי תצהיר המאמת את העוברות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנה מקתד לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מ^מית
 נמסרת בזה תדעד״ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניין־״
 התשכ״ה-1965, כי משרדי תועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
 מרכז ובמשרדי תועדה מקמית לתכנון ובנייה לוד תפקדה

 תמית מתאר מקומית הנקראת ״תמית מם׳ לד/340״.

 ואלה השטחים ועלולים בתבנית: ולקי גושים 4960 4961
 3962, 4011 4024 - לוד, בין תותבות דוד המלך, הנרייטה סולר,

 נתשתן, כצנלסון, רבי עקיבא, מבדם הספרי.

 עיקרי תראות התכנית: לקבוע יעוד י הקרקע, לחלק השטח
 למגרשי בנייה ליעודים השונים, להכניס שינויים במערכת הדרכימ
 לעדה״ *דויד וחלוקה מחדש לשלם כהסכמה בעלים לפי פרק י
 לתק לקבוע עיצוב ארכיטקטוני למבנים בהתאם לתכנית בינוי

 ופיתוח המצורפת; לקבוע הוראות בדבר הריסת מכניס קיימים.

 n* המעדניין בתכנית רשאי לעיין כה בימים ובשעות שהמשו״
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה
ת, וכן כל הזכאי לכל על־מי סעיף 100  עצמו נפגע על־ידי ממי
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי תועדה המקומית האמורה,

 תוך חודשיים מיום פרסומה של תדעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל לא תיתן אלא אם p תגשה בכתב
 בסירוס הנמקת ובליווי תצהיר המאמת את העוברות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תמוז מקמי לוד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מתאר מקומית
 נמסרת מה תרעד״ בהתאם לסעיף 89 לתק התמה והבנייה.
 התשכ״ה-1965, מ במשרדי תועדה מחוזית לתמון למייה מחוז

 2840 ילקוש מדסוטיס 3371, כיח בתפוז התשמ־ח, 13.7.1988



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״וז-965ו

 מרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה טייבה הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ סב/2292״.

 מלה השטחים הכלולימ בתכנית: מגרש 2, גוש 7842, חלקה 3
- טייבה.

ת: קביעת קווי בניין לבנת קיים בהתאם  עיקרי הדאות ממי
 לקיים, קביעת הוראות בנייר*

 כל!מעונת בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 י כל מעוניין כקרקע, בבניין אז בכל פרה תכנוני אחר הדואר,
 עצמו נפגע על־ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכל על־פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה מקמית האמורה,

 תוך חודשיים מיום פרסומי של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס ס ועגשה בכתב
 בפירוט הנמקת ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן. היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי טירה

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת מה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״רי-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת
 מרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ובנייה טירה הופקד שינר

 תכנית מתא־ מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ טר/2101י.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש - שטח בנר,
 חלקה - שטח בנוי, טיח״

 עיקרי הוראת התכנית: ועזרת שטח מגורים ד׳ לחניה
 ציבורית.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין מ בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין א בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על־ידי שינד התכנית, וכן כל הזכאי לכל על־פי סעיף
 100 לחוק, דשאי להגיש התנגדות במשרדי תועדה המקומית

 ממודד״ תוך חודשיים מיזם פרסומה של תדעה זז ברשומות.

 התגגרות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם מ הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנה מקומי שורקות

 הודעה בדגר אישור שינוי תמית מתאר מקומית
 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התמה והבנייד״
 התשכ״ה-1965, מ תועדה המחחית להמון ולמייה מחת המרכז
 אישרו־״ באישור שר הפנים, שינוי תמית מתאר מקומית הנקרא

 ״שעד תכנית מתאר מקומית מם׳ בר/158׳.
 ואלה השסחים הכלולים בשינד התמית: נושים 4984 4996,

 מרוע תכנון מקומי טייבה

 הודעה 3ד3ר הפקדת תכניות מתאר מקומיות

 התשכ״ה-1963, מ במשרדי ההערה המחוזית לתמון ובנייה מחוז
 מרכז ובמשרדי ההערה המקומית לתמון ״ובנייה טייבה,תפקדו

 תמהת מתאר סקסיות אלת

 (1) ״תמית מם׳ טב/2206״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 7846, הלקה 3 - מגרש
 4/1 שייבה

 , עיקרי תדאות התבנית! קביעת חניה ציבורית, קביעת שטח
 לועות, קביעת תראו׳ ת בנייה.

 (2) ״תמית מם׳«/2272״.

 ואלה השסחים הכלולים בתבנית: גוש 4048 חלקה 9, חלק
 מחלקה 3 - שייבוא

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוק• מחדש כהסכמת הבע•
ש המסומן באות ו  ליס, קביעת שני מייגיס נסדדיס על מג

 א/ קביעת הוראות מייזז.

י «/»227״.  0 ״תמית מ
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 4049 חלקת 16,13-

 טייבת

 עיקרי הוראות התבנית: קביעת ג ממיס נפרדים על החלקה,
 קביעת שטח ציבורי פתוח, קביעת תדאות בנייד״ ,

 (4) "תמית מסי«/2286״.

 ואלה השטחים הכלולים כתכנית: גוש 7848, חלמת 73, 76,
 חלק מחלקה 74 — טייבה״

 עיקרי תראות התכניות׳ מסול וון• והמרתו! למגורים ג׳,
•fr/75/4-71 קביעת הוראת מייה, אתו מנושים 

 כל מעוניין בתבניות רשאי לעיין בהן כיסים ובשעות שה״
 משווים האסורים פתוחים לקהל.

ל פרם תכנוני אחר הרואה ת א מ מ גת בקרקע, נ  כל מעו
 עצמו נפגע על־ידי מכניות, וכן כל הזכאי לכר על־פי סעיף 100
 לחוק! רשאי להגיש חתננוית במשרדי תועדה המקומיז7 האמורה,

 חוך חודשיים מיום פרסומה של תדעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא הלחן אלא אס p תנשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר מאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב המון מקומי שייבה

 H הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורמת
ה והבנייה, מ  נמסרת מה תדעו־״ בהתאם לסעיף 89 לתק מ
 . התש^זז-1965, כי במשרדי תועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז

 ילקט ו»רם1סיm ¿371 0 בתמוז התשס־ח, 13.7.1988 2841
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 הרחבת דרבים קיימות, קביעת הודאת בנייה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3255, התשמ״ו, עמי 441 0
 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אתו הוועדה המחוזית,
 במד עם תזשריט המצורף *ליו, זעפקד במשרדי הוועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכניז לבנייה הדרי* ובל
 הםעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום כימים ובשעות שהמשרדים

 וממורים פתוחים לקהל.
 דב שיש

 יושב ראש הווי ערה המחוזית
 לתכנון לבנייה מחת המרכז

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מתאו* מקומיות
 נמסרת מה מדעו־״ בהתזמ לסעיף 89 לחוק התכנון והבניית
 התשכ*ה-1965, מ במשרדי וערערה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז

 חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון למייה חיפה הופקדו,^
^ מ ק  מחד עם התשריסים המצורפים )ליה* שינויי תכניות מתאר מ

 ממת אלה

 (1) •תכנית מם׳ חפ/1240 א׳ - גבעת ודדיה, שינוי יעוד מגרש
 21.10, גוש 11189״, המהווה שינד לתכנית מם׳ חפ/1240 -

 גבעת וודיזז, חלוקה חדשו-
 תלה השטחים הכללים בשינוי התכנית: גוש 11189, חלקי

 חלקות 76-74, 119, 120, 144 - חיפו־״ גבעת ורדיד-

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מגרש 2110 בגוש
 11189 משטח פרטי פתוח למגרש בנייה ומתן הודאות בנייה

 על המגרש הנדון.

 (2) ״תכנית מם׳ חפ/1853 - קירוי חניות פרטיות בקריית חייט
 המזרחית*, המהווה שינוי לתכניות הבאת: חפ/62 - שכונת
 העוברים; חפ/62 א׳ - המשן־ שכונת עובדימ חפ/62 בי -
 הרחבת שמנת העובדימ חפ/62 ג׳ - הרחבת שכונות עובדים
 בקריית חיימ חפ/1015 - מעונות פועלים קריית חיימ חפ/
 886 - שיכון עממי בקריית חייט בשטח הקיבוצי* חפ/922 -
 שימן עממי בק־יית חיים ממוח הקימציס הקמח חפ/1499 -
 הגדלת אחוזי בנייה בקריית זדים מזרדוית; חפ/1499 א׳ -
 הקמת שני בניינים נפרדים בקריית חיים המזרחית; חפ/1499
 ב׳ - הקמת שני בניינים נפרדים על חלקה בקריית חיים
 המזרחית, תיקון מם׳ 1; חפ/804 - הצעה לחלוקז בצפון
 קריית חיימ חפ/804 א׳ - הצעה לחלוקה בצפון קריית היי*
 תיקון מסי 1; חפ/1855 - קביעת שסח הבנייה המותר בןך
 מנות הקיימות כמסגרת שימן בקריית חיים המזרחית, קרי^נ

 חיים המערבית וקריית שמואל.

 ואלה השטחים הכללים בשינוי התכנית: גוש 11539, חלקות
 1-67, 71, 72 חלק מחלקה 79; גוש 11563, חלקת 1-30, 9

 4010 חלקים.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: הכנת תכנית בניין ערים לצרמ
 רישום אדמות מושב שדמה בספרי מקרקעין לפי תשריט, ביטול
 ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים
 ופיתוח השטח בעתיד, קביעת יעודים ואזורי* ביטל דרבים קיימות
 והתוויית דרבים חדשות, ביטל מקרקעי יעוד, שינוי תבנית מתאר
 ומטל כל תכנית י#דמת בכל המגע לחלוקת השטח לצרכי דישו*

 קביעת מספר נחלות ומגרשים לבעלי מקצוע.

 הודעה על הפמ־ת שינוי התכנית פורסמה מלקום הפרסומים
 3479, התשכדז, עס׳ 2396.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אתו הוועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקדו במשרדי הוועדה המחוזית
 האמורה ומ במשרדי הוועדה המקומית לתכנון לבנייה שורקות,
 וכל המעוניין דשא* לעיין מ ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שתנים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת מה תדעו־״ בהתאם לסעיף 117 לתק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, מ תועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחה המרמ
 אישרה, באישור שר הפני* שינוי תכנית מפורטת מקומית הנקרא

 ״שינוי תכנית מפורטת מקומית מס׳ הצ/7־20/1א״.

 תלה השטחים הכללים בשינוי התכנית; גוש 7863, חלקה 3/
40/4 + 40 

* י ^  עיקרי תראות שינוי התכנית: קביעת קווי בניין לפי ה
 שינוי והחלפות בין המגרשים QH 40/3¿ שינוי בניינים במגרש

 40/4 נפרדי* קביעת תראחז והגבלות מייד״

 תרעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בלקום הפרסומים
 3487, התשמיח, עמי 2734.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו תועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט.המצורף אליו, תפקד במשרדי תועדה המחוזית
 האמורה ומ במשרדי תועדה המקומית לתכנה לבנייה שדוני*
 וכל המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלומ בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הדדים

 הודעה בדמי אישור שינוי תמית מתאר מקומית
 נמסרת מה תרעו־״ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 החשכ־ה-1965, מ תועדה המתודת לתכנון לבנייה, מחת המרכז
 אישרה, באישור שר הפני* שינה תכנית מתאר מקומית הנקרא

 ״שינוי תבנית מתאר מקומית מס׳ הד/1/250״.

 ואלה השמחים הכללים בשינוי התכנית; גוש 4454 חלקות
 146-148 י רחובות; משה שח/ גודדון, הה־ השרת•

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: קביעת שטח ציבורי פתוח,

 2842 יללןט הפרסומים 3571, כיח בהמת התשמיח, 13.7.1988



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 כת גלי*

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: וזיפה, כת גלי*
 כקצה המערבי של רציף מרגולץ ודוד העלייה השנייה.

 (» ״תכניתי מם׳ חפ/1836 - הרחבת בית אבות כני בריתי,
 ומהווה שינוי לתכניות הבאות: חפ/229 - תכנית מתאר
 ויפה חפ/ו ד׳ - אחוזת שמואל: חפ/0»1 - תבנית מתאר

 חיפו- ^ - .

 הודעה על הפקחז שינוי התכנית מלקש הפרסומים 448¿
 התשמ״ז, עמ׳ 1381.

 השינויים האמורי* בצודה שאישרה אתם הוועדה המחוזית,
 ביחד עם חתשדיעים המצורפים אליה* הופקדו במשרדי תועדה
 המחחית האמורה וכן בממד* הוועדה ומקומית לתכנון ולבנייה
 חיפה, וכל המעןניין רשאי לעיין בהם ללא תשלה ביסים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מורחת הכרמל

 הודעה בדבר אישור שמוי תמית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965« כי הוועדה ומחוות לתכנון ולבנייה מחת חיפה
 החלישה לאשר, באישור שו הפני* שינוי תכנית מתא• סקמית
 הנקרא ״תמית מם׳ מכ/192 - שבתת ׳איילת הפוסל׳ כטירת
 הכרמל״, המחתה שינוי לתכניות הבאת: ג/460 - תכנית מתאו
 לשמח הגלילי לתכנון עיר, מחה חיפה ג/626 - שינוי יעוד לשס
 הקמת בית ודלים לחולי גמש בסירת הכרמל; ג/626 אי - הרחבת
 בית החולים לחולי נפש בטירת הכרמל; ג/961 — ממן דרומי
 ושטחי ציבור בשטח ומפר, שידת הכרמל; תרש״צ - 2/20/1;

.2/20/6 - ! ר מ  ת

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התבנית: סירת הכרסל, מצפון
 לשטח בית החולים ובית הספר לאחיות.

 תדעה על הפקמ/ שינוי תענית פורסמה מלקט הפרסומים
 381¿ התשמ״ו, עני 3116.

 השינוי האמור, בצודה שאישרה אתו תועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, תפקד במשדרי ההערה הסועדת
 האמורה וכן במשרדי ההערה המקומית לתכנה ולבנייה מודדות
ם בימים ובשעות  הכרמל, וכל המעוניין רשאי לעיין בו ללא תש̂ל

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עידון

 תיקון טעות
 בהודעה בדבר הפקדת תמית מתאר מקומית הנקראת *תמית
 מס׳ ענ/124(ג/1023< - תכניה סתאד עדעחר, שהתפרסמה ביל־
 קוט הפרסומים 953¿ התשס״ת, עפ׳ 2002 - יש להוסיף לרעמת
 התבניות שתבנית המתאר וסמורה מהווה לחן שינוי את התמיות

9jrxr ו א מ  ! הכאת464/2 ־ תהום בנייח עדעות,749/3 ־

 #7-98 100-103, 116-118, 120-128, 151-152, חלקי
 חלקת 134, 137; גוש 11565; גוש 11570, חלקת 27-28,
, M 7¿ 93-95, 97-102, 104-126, 128-142, 144 ¿0-39 
 \ חלקי חלמת m ¿ ,1 גוש 11575, חלקות 93-¿ 7,95« גוש
 11576; גוש 11580, חלקות 1-75; גוש 11581; גוש 11582,
 חלקת 6-128,1-24¿ חלק מחלקה 5« גוש 11583, חלקות
 64-89, 103, 104, 110-131, 160-166, 168-173, 157, חלק
 ,מחלקה 185; גוש 11584; גוש 11585, חלקת 19-148,1-16,
 152,150, הלק מחלקה 151; גוש 11566, חלקת 100,1-92,

 . חלקי חלקות 101,99 - קריית חיים המזרחית.

 עיקרי תדאות שינוי התכנית! קביעת תדאות לקירוי חניות
 פרסיות באזורים מאושרים למייה למגורים כקריית חיים

 המזרחית.

 כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלש
 ביסים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל•

 כל המעוניין בקרקע, מניין א בכל מ־ס תכנוני אהד החאן
ו נפגע משינויי התכניות, וכן בל הזכאי לכך על״פי סעיף 100 פ  מ
 לחוק, דשאי להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי תועדה
 הסקסית האמורה, תוך חודשיים מיום פוזצמה של תועה זו

 ברשומות.

 ההתנגדות תהיה מנומקת והלווה בתצהיר המאמת את העור־
 רות שעליהן היא מסתמכת.

 ומצהיר יינתן במי עודך דין א אדם אזר שהוסמך לכך בתק
. ne אד על 

 מרחב המה מקמי חיפה

 הודעה בדבר אישור שיגויי תמיות מתאר מקומיות
 נמסרת מוז הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניין־״
 התשכיה-1963, מ תועדה המודדת לתמון ולמייה מחה חי>78
 החליטה לאשר, באישור שר הפני* שינויי תכניות מתאי מקומיות

 אלה

 >» ״תמית מס׳ חס/901 א׳ - תוספת מייד! לבניינים קיימים על
 חל׳ 198-185 טוש 10883 במוח־ רח׳ מצפה״, המהווה שינוי
 לתבניות הכאות: חפ/229 - תמית המתאר של העיד חיסת
 חפ/901 - שיכונים על אדמת העירייה במורד נוה שאנה חפ/

 1129 נ׳ - מודדות נתיב חן.

 תלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: רוו מצפה מוזז
 שאנן, חיפה.

 תועה על הפקות שינוי התכנית פורסמה בילקוס הפרסומים
 467¿ התשמ״ז, עמי 2055.

 (2) ״תמית סס־ חפ/1718, - חלוקה ללא הסכמת הבעלים בקצה
 המערבי של רציף מוגולין, בת גלמד, המחווה שינוי לתמיות
 הבאות! חמ/229 - תמית מתא־ חיפת חפ/634 - פיתוח
 שפת חים הדרומית; חפ/199 - התכנית ומורחבת של מערב

 ילקט הפרומים 3371, ביה בהמת התשנדח, 13.7.1988 2843



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

 תנא* בניית 4) איחוד וחלוקה מחוש.

 (2) ״תכנית מם׳ ק/326 - שינו לתכנית מפווטת מס׳ ג/661
r ולתכנית מפווסת מם׳ ג/581', ומהווה שינוי לתכניות 

 הבאות: ג/581(ק/258) - אדמות מד שלו* ג/661 >ק/259)
- שינוי יעוד חלקה 27 כגוש 10421 לזהור תעשייה, ומש־
 ודעות על תבנית ק/130 - תכנית מתא־ קריות - עפת

 קריית מועקה ובית חרושת *קליל*.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש 10421, חלקות
 ¿ $, 27 וחלקי חלקת 31,29.

 עיקרי הודאות שינוי התבנית: 1) קביעת שטחים למגורים
 ולתעשייה 2) קביעת תנאימ מיוחדים למניעת מטרדים! 3)

 שינוי במערכת הדרכים.

 כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין כתם ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשח־יס האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקיקע, בבניין או בכל פרט טכנוני אחר הרואה
 עעמו נפגע משינויי התכניות, ובן כל ומבאי לכו על־־פי סעיף 100
 לועק, דשאי להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הוועדה
 המקתדת האמורה, תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו

 ברשומות.

 התנגדות תהיה מנומקת והלווה בתצהיר המאמת אז העובדות
 שעליהן היא מסתמכת.

 התצהיר יינתן בפני עודד דין או אדם אחר שהוםמר לכד בחוק
 א על־פיו.

 ו באדר ומשמ־ח(23 בפברואר 11988

 משות גלמר
 יושב ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

é 

 ילקוס הפוסומיס 3571, כ״ח בתמוז התשפ״ח, 13.7.1988

 כל המעוניין בתכנית דשאי לעיין בה ללא תשלש בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ל פוס תכנוני אחר, הרואה  כל המעוניין בקרקע, מניין א מ
 עצמו נפגע מתיקץ הטעות דשא להגיש התנגדות לתבנית במשרדי
 תועדה המקומית לתכנון ולבנייה עידון, תוך חודשיים מיום

 פרסומה של תדעה וו ברשומות.

 ההתנגדות תהיה מנומקת ותלוזה בצהיד המאמת את העובדות
 שעליהן היא מסתמכת.

 תוצהיד יינתן בפני עוון* וין א אום את* שתםסו לכך בזו׳ק
 א עליסיו.

 מרחב תכנון מקומי קריות

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תהנידת מפוחמות

 נמסרתי בזה תדעה, בהתאם לסעיף 89 לתק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה—1965, כי במשרדי תועדה המחוזית לזוכנון ולבנייה במה
 rani ובמשרדי תועדה הםקתדת לתכנון ולבנייה קדיוז/ תפקוו,
 ביחד עם ומשרישה) המצורפים אליה* שינויי תבניות העושות

 אלה

 (1) ״תמית מם׳ ק/281 - נוה גנים״, הםתוה שינוי לתבניות
 הבאת! ג/581(ק/258) - אדמות צור שלו* ג/661 >ק/259)
- שינוי יעוד חלקה 27 כגוש 10421 לאזור תעשייה, ופקד
 סיעות על תמית ק/130 ־׳ תמית מתאר ק״יזז! - צפון

 קריית מוצקין ובית חרושת ״קליל".

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית! גוש 10421, הלקח
J 4 1 ¿  3,2 וחלקי חלקת 9

 עיקרי הודאית שינוי וממית! 1) קביעת שטחים למנודים
 סיות*, מגורים גי, מכני ציבור, מסחר, מרכז מאדטז 2) שינוי
 במערכת הדרכים וקביעת שטחים ציבוריים שחוחים! 8) קביעת
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