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 נדנד נציג וממלא מקום כוועדה מחוזית
 לתכנון ולבנייה

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4807W5ר) א׳ לחוק התכנון
 תזבנייד, התשכ״ה-1965>, אני ממנה את אהוד לשם להיות נציגי
 בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז המרכז במיזם מתתיהו

 ארגז ואת נעמי חיימוביז להיות ממלאת מקומו.

 מינוי נציגים וממלאי מקום בוועדות מחוזיות לתכנון ולבנייה
 שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים 3640 התשמ״ס, עמי

 2359, יתוקן לפי זד*

 ר באב התשמ״ט (7 באוגוסט 1989)

 (חם 3-7)
 יעקג צור

 שד הבריאות

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 מינוי ממלאי מקום לחברים בוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה עידון

 לפי חוק התכנון והבנייה, חתשכ״ה-1965

 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19(א)(2<, 21 ר48א
 לחוק התכנון והבנייד, התשכ״ה-1965•, שהועברה אל״, אני ממנה
 את המפורטים להלן להיות ממלאי ממום לועדים בוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה עידון:

 עבדאללה אחמר יחיא ממלא מקום ליוסף סאלוו אבו ליל

 .טאהר רגא מחאמיד ממלא מקום לראאד סלאח מחאגנה

 מוםספא אחמר קבלאוי ממלא מקום למוםטפא סוהיל פחאמיד:

 אברהים מוחמד גמל ממלא מקום לגלאל עבדאלקאדר ותר

 מינויים של וג׳יה פיאר מוזאג׳נה׳ וג׳לאל עבד אלקאח־ ותרי

 כממלאי מקום בוועדה האמורה — בטל.

 י׳ בתמוז התשמיש(13 ביולי 1989)
 (חם 3-7)

 ד3 קומ

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 םיח חתמכ״ד, עמ׳ 307.

 * י״פ התשל־א, עמי 761.
 י י־פ התשמ״ד, עמ׳ 3161.

 * י״פ התשמ״ז, עמ׳ 714.

 מינוי ממלאי מקום לחברים כוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה רכס הכרמל

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 0019(2), 21 ר48א

 לחוק התכנון והבנייה, התשכ*ה-1965י, שהועברה אליי, אני מפנה

 י ס־׳ה התשכ״ה, עמי 307.
 י י״פ התשל״א, עפ׳ 761.

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שר

 לפי חוק יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק יסוד: הממשלה׳, מודיעים בזה
 כי, לפי סעיף 20 לתיק האמור, קבעה הממשלה ששר התעשייה
 והמסחר יכהן כממלא מקום שר הכלכלה והתכנון מיום ר באב
 התשמ׳ט(7 באוגוסט 1989¿ עד שובו של שד הכלכלה והתכנון

 לארץ.

 ייב באב התשמ״ט(13 באוגוסט 1989)

 (חמ 3-57)
 אליקימ דוגינשטיין

 מזמר הממשלה

 י נדה התשכ״ח, עמי 226.

 הודעה על שובו של שד לארץ

 לפי חוק יםוה הממשלה -

 מודיעים בזד, לעניין סעיף 20 לחוק ימה הממשלה, מ השר
 לאיכות הסביבה חזר ארצה במס ח׳ באב התשמ״ס (9 באוגוסט

 989ו4

 י־ב באב התשמ״ט (13 באוגוסט 1989)

 (חמ 3-57)

 אליקיפ רובינשטיין

 מזכיר הממשלה

 הכרה במעבדה לבדיקת מי שתייה

 לפי תקנות בריאות העם(איכותם התבדואית של מי שתייה),
 התשל־ד-1974

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ה(א) לפקודת בריאות העם,
 1940׳ (להלן-הפקח־ה^ ותקנה 1 לתקנות בריאות העם (איכותם
 התברואית של מי שתייה) התשל״ף-4מ1«(להלן-התקנות), אני
 ממד במכון למיקרוביולוגיה של מזון ומוצרי צריכד, סירת הכרמל,
 כמעבדה מוכרת לבדיקות מיקדוביאליות של מי שתייה לעניין

 הפקודה והתקנות.

 ההכרה במעבדה לממיה של ממן התקנים הישראלי לביצוע

 בדיקות מקירומאליות של מי שתייה׳ - בשלד*

 כיח בתמוז התשמיש (31 ביולי 1989)

 >חמ 3-1323)

 יסקב צוד
 שר הבריאות

זרד 1940, ענו 191: ס׳׳ח התשפ״ח, עמי 94. 1 

 1 ק״ת התשל״ד, עמי 556; התשכדט, עמי 697.

 « י׳פ התשל״ו, עמי 1406.

 4010 ילקמז הפרסומים 693¿ כץ באב מזשפ׳ס, 27.8.1989



 הודעה על פטור ותנאיו

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, החשמ״זז-1988

 אני מודיע כי מכוח סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים
 העסקיים התשמ״ח-1988י, נתתי ביום ג׳ באח־ א׳ התשמ״ט >8
 בפברואר 1989) פטור מאישור בית הדיז להסדר כובל שפרטיו המ

 ועדרים להסרה
 ממילים המייצרים מצרכי מזון המאוגדים באגף המזון של

 התאחדות התעשיינים בישראל התאחדות התעשיינים בישראל -
 אגף המזון.

 מתת ההסדר:

 העבדת מדע בץ הצדדים להסדר על עסקים שאינם מכבדים

 המחאות עסקיות מסיבות שאינן תלויות בעסקה.

 התנאים לפטור:
 (א) העברת המידע בין הצדדים לא תשמש כאמצעי אדן לגביית

 תשלומים מעסקים שאינם מכבדים המחאותיהס.
 (ב) לא יסרב צד להסדר לספק תוצרתו לבית עסק שנכלל ברשי
 מת העסקים שלא כיבדו המחאותיהם ובלבד שיובטח התשלום

 עכור התוצרת.

 (ו׳ בתמוז התשמיש(9 ביולי 1989)
 >חמ 3-41)

 זאב גלמוד

 הממונה על ההגבלים העסקיים

 י כיח התשכן״ח, עמ׳ 128.

 הודעה על םטור ותנאיו
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 אני מודיע כי ממה סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים
 העסקיים, התשמ״ת~1988י, נתתי ביום כ־ז כסיון התשמ־ס (30

 ביוני 1989) פטור מאישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו המ
 הצדדים להסרה

 התאחדות ענף הקולנוע בישראל ובעלי בתי הקולנוע.
 מהות ההסרה

 קביעת קו פעלה בדבר מחירים מומלצים לכרטיסי מיסה
 לבתי קולנוע.

 התנאים לפטוה
 א) המלצת התאחדות ענף הקולנוע לבעלי בתי הקולנוע על

 מודדי הכרטיסים היא על מחירים מרביים בלבד.

 (0 התאחדות ענף הקולנוע בישראל לא תנחה ולא סמלת על
 שיעור העלאת מחירי הכרטיסים, אלא אם ס קיבלה מראש
 הסכמת וישות הםינהלית הנוגעת בדבר והממונה על הגבלים

 עסקיים לגני שיעוד ההעלאה ועיתויה,
 ר בתמוז התשביס(9 ביולי 1989)

 >חמ 3-41)
 זאב גלמוד

 הממונה על ההגבלים העסקיים

 י ס׳ח התשפדז/ עפ׳ 128.

 את המפורטים להלן להיות ממלאי מקום לחברים בוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה רכס הכרמל:

 אכרם חסה ממלא מיזם לפהמי חלבי

, נדה עיסמי ממלא מקום לרפעאת קדור . 

 פואד נסר אל־דץ ממלא מקום אוהבה ווהבה

- פאיז הלו? ממלא מקום לקנג׳ מנםור

 סאמי כיוף ממלא מקום לנג׳יב עלו

 ספי סליסאן מקלדה ממלא מקום לנג׳יב עדאלדין
 : מךזוק עזאם מפלא מקום לקייס פרו

 מינויים* של עאוני קחו־ ונביה עיסמי כפפלאי מיזם בוועדה -
 הזמורה - בסל.

 ם״ו באב התשמ״ט(16 באוגוסט 1989)

(3̂  (המ 7

 רב,קהת

 המנהל הכלא של משרד הפנים

 נ י״פ ומשמ״ט^עמ׳ 1283.

 מינוי חבריה בוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה רכס הכרמל

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ־ה-1965

 'בתוקף ממות שד המים לפי סעיפים 19(א)(2) ר21 לחוק
 התכנון והבנייה התשכ״כ־1965י, שהועברה אל״, אני ממנה )מ
 המפורטים להלן להיות חברים בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 רכס הכרמל: ד.

 י &עדחל'כי:';־ י

 דפעאת קרח־

 ווהבה ווהבה

 קנג׳ מגמד

 נג׳יב עלו

 נג׳יב עדאלדין

̂יס פרו  ״ק

 מינויים״ של נוואף חלבי, תשרי חלבי, סאמי חסון, שאוקי
 בידאני, רםלאן אברדוקן חכי תלחמי כחברים בוועדה האמורה -

 בסל.

 קרו באב התשמ״ס(16 באוגוסט 1989)

 (חס 3-7) . ...

 דג קהת
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י םיהקתשה׳ה, עמי 07ג.
י״פ התשל״א, עמ׳ 761. 1 

 י ייפ התשמיש, עמ׳ 1284.
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 מכס כעל המונופולין באספקה

 זכוכית שטוחה פניציה בע׳מ

 זכוכית בטחון פניציה מרפ
 זרנוקי כיבוי מבד גומי חברת פרנץ לוי בע״מ

 חוטים סינתטיים(מניילון או

 מפוליאמידיס אחדש נילית-בע״מ
 ירקות מיובשים דקו בע״מ

 כלור תעשיות אלקסדוכיממת

 (פרוטארוס) בע״מ
 םיכלי זכוכית . פניציה בע׳מ

 מכשיר טלפון אלחוטי נייד מוטורולה תדיראן,
 לתקשורת בשיטה ומאית תקשורת םלולרית בע״מ

 מלמין פורמלרהיד כרמל כימיקלים בעימ
 מתנול דור כימיקלים בע׳מ

 נייר וקרטון שמשקלו מעל םופרא תעשית ניר
 50 גר׳ לברד (1951) מרמ

 נורות חשמל עורות ליבון) תדיראן בע״מ

 םודיוס היפרכלוריד תעשיות אלקטרוכימיות.
 (פרוסאוזם) מרמ

 סוללות(תאים ראשוניים) תדידאן בע״מ
 פקטין יכין בע״מ ועדה

 לתעשיית שמורים

 פורמלין(פודמלחזיח דוד בימיקליס מרמ ׳
 פוליאתילן בצפיפות נמוכה מפעלים פסרוכימייס כע^ן
 פוליססרן מפעלים פטרוכימיים מרמ

 י״ב באב התשמ״ט(13 באוגוסט 1989)
 (חמ 3-1844)

 זאג גלמוד
 הממונה על ההגבלים ז^סקייט

 הודעה בדבר אבירות שלא נתבעו ; .

 לפי תקנות השבת אפית״ התשל׳ג-1973 .

 בהתאם לתקנה 10 לתקנות השבת אבירה, התשל*ג-1973י,
 מתפרסמת בזה הודעה כי הסובין שנמסרו ביחידות המשטרה המר
 פיעות בסוד אי, שנמצאו בתאריכים דיסופיעים כסוד ב׳, ושתיאורם
 מופיע בסוד גי, וערכם המשוער בשקלים חדשים מצויין.במור ר,
 הם אבידות שלא נתבעו ושיועברו לרשות המוצא בתום 6 חודשים
 מיום פרסום הודעה זו, אלא אם ס יימצא מי שיטען לזכות עליהם:

 א׳ ב׳ ג׳ ד
 עדך משוער

 המידה תאריו־ תמר בשקלע
 המודיעה המויאה הסובין החזיס

 מחוז תל אביב 266.1989 אבני חן מרביתן לבנות 2,000
 לא מעובדות

 מחוז תל אביב 18.7.1989 מטבע חוץ 1,050

 בדולרים ובמארקיס

 י ק״ת התשל׳ב, עמי 1839; התשמ״ח, עמי 515.

 הודעה על פטור

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 אני מודיע כי מכוח סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים
 העסקיים, התשמ״ת-1988י, נתתי ביום כיז באייר התשמיש(1 במני

 1989) פטור מאישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו המ

 הצדדים להסרה

 דשנים וחומרים כימיים מרמ(להלן - חברת דשנים) רהחבדה
 הישראלית להספקה לחקלאות בע״מ (להלן - הועדה להספקה).

 מהות ההסרה

 ההסדר בץ שתי הערות מבטיח שיווק בלעדי של דשנים
 כימיים מתוצרת ועדת דשנים על ידי החברה להספקה.

 ו׳ בתמוו חוזשמ׳ט(9 במלי 1989)
 (חם 3-41)

 זאב גלמוד.. .
 הממונה על ההגבלים העסקיים

 י ס״ח התשמ׳ח, עמ׳ 128.

 הודעה על אשור הסדר בובל

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳ח-1988

 בהתאם. לסעיף 42>ג) לחוק ההגבלים העסלים, התשפדת-&1198,

 אני מודיע כי במם י״ז בתמוז התשמיש(20 ביולי 0989, החליט

 בית הדין להגבלים עסקיים בתיק הע/440, לאשר את ההסדר

 הטבל הנוגע למתן שירותי הובלה עבור משרד הבטחון לתקופה

 של שנה מיום מתן ההחלטה.

 האישור ניתן בכפוף לתנאי האוסר על מועצת המובילים להנחות

 את אדגוני־הגג בעניין.מחירי הובלה עבור הציבור הרחב.

 ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשדר התעשייה והמסחר,
:  חי אגרון 30, ירושלים, חת מס׳ 42. י י

 ר באב התשמ״ם (7 באוגוסט 1989)

 (חמ 3-41)

 זאב גלמוד
 . הממונה על ההגבלים.העסקיים ,

 הכרזה על קיום מונופולין

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 לפי גמדף 26 לחוק ההגבליםהעסלוים, התשמ״ח-988י1«, *מי מכריז"
 בזאת:על קמם מונופולין לגבי נכס כדלקמן:

י בעל המוט־פולין באספקה -  הנכס 1

 אבקת קקאו לצריכה ביתית עלית בעימ
 אוריאה פורמלדהיד כרמל;ממיקלים מרמ

 איםפלנית (פלסטר רפואי) תעשיות סלוופלסט.מרמ
 ו •

 1 ס׳׳ח־התשבדח, עמ׳ .128 1

 4012 ילקוס הפרהומיפ 693¿ כיו באג התשפ״ט, 7.8.1989:



 תלפיות מזרח כולה מכולות המוכרים גושים בהסדר 30178,
 30203 עד 30209 ועד בכלל, שטח ,בין קואורדינטות אורן*
 129.000-127.800 זבין קואוו־וייגטזת רוחב 173.000-171.650,

 הכל״על״פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו מדל.

 עמודי הוראת שינוי התכנית: א) קביעת מתמנת והגבלות
a ;להרחבות דיוד באמעות תוספות בנייה בשל תלפיות מזרח 
 קביעת מראות בגין בנימים וחזיתות שבהם מותרות תוספות בנייה
 וקביעת בניינים שבהם אסורה כל תוספת בנייה ג< הגדלת שטחי
 בנייה ושינויים בקוד בניין כמשתמע מהתכנית! ך) קביעת תנאים

 למתן היתרי כנייד-

 >ט ״תמית טל !?9¿ קתו* פס׳ 1/88 לתכנית מתאר מקומית מם׳
 2167 נד.

 ואלה השטחים הכלוליפ.בשלנוי התכנית.* ירושלים, קמי רפות
 04, שטח מן רה׳ הרואה וד7ז׳ הרב חזקיה שבתאי, מגרש מנו ומעבר
 גיבורי למלכי רגל לפי תכנית סס׳ 2167 כ׳, הכל על־פי הגבולית

 המסומנים בתשריט בקי כמל.

 עיקרי מחמת שינוי התכנית.• א) קביעת בינוי והוראות בנייה
 מגרש חדש טס* 1 להקמת ישיבה בהתאם לנספח הבינוי; 0 הגדלת
 מספר ה^מות הפותר מערש חדש מסי.! 3ד3 ק&ות ל*4 קומות
 מילק מהסכנה כהתז0 לנספח הבינוי; ג) קביעת שטח עפ זכות
 מעבד לגיבור; ד) קביעת זדדאות כגץ פיתות השסמ 61 הרחבת

 דרכימ ח חלוקה חדשת

 בל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ממים
 ובשעות שחפשרדים האמורים פתוחים לקהלי

 כל הםעונייז בידקע, כבניין או בכל פרט תכנוני אחר חמאה
 מפו נפגע דל ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכד על פי סעיף
 100 למק, רשאי להגיש וזעגדות, תוך חודשיים מיזם פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האפורה, חזי שלד

 מגיון המלכה 1, ירושלים 91010, טל׳ 02-228211.

 המתנגד ימיא העתק התנגדותו למשרדי מועדה המקומית
 האפודה, רח׳ הלל 23, יתשליס 94581.

 התנגדות לא תתקבל ולא תימן אלא אם p מגשר. בכתב
 בפירוט הנמקת ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקמי ׳ירושלים

 הודעה גד0ד אישור שינויי תכניות מתאר מקומיות

 נמסרת בזה, מדעה, בהתאם לסעיף 117 למק התכנון
 והבנייה, 1 !ת שביה—1965, בדבר אישור שינויי תכניות מתאר מקד

 םיות אלה:

 >a ״תכנית מם׳ 2225, שינוי תכנית מתאר מקומית״.

 מלח השטחים הכלולים בשינוי חתבניזד גוש 30149, חלקי
 חלקות 5,77« גוש 30150, חלקת 75, 130,119,117, 134,
¿ a 12,10-8, 3-32¿ 7-35 »2-1 159,158, חלקי חלקת 
, M 4¿ 3¿ 67-60, 68, 9¿ 72-71, 77, 85-78, •91-87 
;157 ,144 ,133 ,127 ,125 ,114 ,107 ,103 ,101-99 ,»*-93 

 א׳ ל ג׳ ר
 עוד משוער

 היחידה הארד חי»ד נשקלים .
 מודיעה המיאון הטובין חדשים

 מרחב חיפה 8.5.1989 רשת דיג מתוגרת יפן, 1,200
 מבע ירוק

 'תחנת עידון 10.7.1989 ברזנט למשאית גדולה, 2,000
 בגבע חאקי

 תחנת עידון 26.7.1989 טייפ עם שני רמקלים 1,500
 מבע כסף

 כרו כאב התשמ״ס(16 באוגוסט 1989)

 (חמ 3-51) .

ע י  • י׳ בן דרור, סגן נ
 י ! ראש מחד סיוד

 j-י•

 תיקון הודעה בדבר היתרים למינוי לפשרה בלי מכרז

 לפי מק שידותיד^ינה(סינוייט, התשי״ס-1959

 מודיעים בזה מ התוקף סמכותה לפי סעיף 21 למק שיחת
 המדינה(מינויים^ חתשי*ם־־1959 י, וזריעה מעדת השירות לתקן
 את ההודעה בדבר היתרים למינוי למשרה בלי מכרז מיזם זי בארד

 ומשגרו(25 בפברואר #1966 כספורט לחלח ~

 בסעיף 2(0 בסופו ינחג *ואולם tat החייל שידת שידות >3ע
 תקופה של עשר שנים או יותר, מותר יהיה לפנותו למשרה בכל

 דרגה־.

i x m הוקף ההחלטה פיוס ז׳ בתמוז ומשפרס(10 ביולי 

 זז׳ באב התשפ־ס (9 באוגוסט 1989)
(3-274 m 

י ז  נאיר ע
 יו שמראש ועדת השירות

 1 ם׳׳ח התשם״ט, עסי 86.

 * י״פ מושכ־ו, עפו 1320.

 הודעות לפי חזק החכמן והבנייה,
 הו1שכ״ה-»«1

 מחוז ירושלים

 פדחב תכנח מקמי ירושלים

 חדעח בדבר הפקדת שינויי תבניות מתאר מקומיות

 נפסדת מה מדעו,״ בהתאם למיד 89 למק התכנון והבנייה,
 התשכ*ה-1965, מ במשרדי מועדה המחוזית לתכנת ולבנייה פחח
 יתשליס ובמשרדי התערה המקמית לתכנת ולבנייה ידושליפ,

 מפקח שינויי תכניות מתאר מקומיות אלמ

 (1) ׳תכנית מס׳ 894¿ שיגר תמית פתאד מקמיזד.

 חילה השטחים הכאלים כשינוי התכנית: ״דזשליס, שבי

4013 1999A27 ,ב״ד«נ זמשפיש ¿BWBI 693ילשס 



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳/ה-965ו

 גוש 30197, חלקות 90, 92,91, 93, 98, חלקי חלקות 117«
 118 - ירושלים, שכ׳ מושבה גרמנית, מושבה יוונית, קטמון,
 סלביה השטח המותחפ נין רחובות עמק רפאים! חזקיהו
 המלר, בוסתנאי, המעפילים, הגדוד העברי, גדליהו אלון
 ודומות הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הודאות שינוי הזבנית: א) שינוי יעוד שסח מאזור מגר
 ריס 1 לזהור נעורים 1 מיוחדז ב) שינוי יעוד שסח מאזור
 מסה״י לשטח פתוח ציבורי; טשינוי יעוד שטח משטח גיבורי
 פתוח לאזור מגורים 1 מיוחד; ד) שינוי יעוד שסח משטח פרסי
 פתוח לשטח למוסד; ה) מגוויית דרכים חדשות הזרועות דד״
 כים, ביטול דרכים מאושרות, התוויית מעברים להולכי רגל: ו)
 קביעת חלק משכונות המושבה הגרמנית, המושבה היוונית,
 קסמון וטלבייה באזורים לשימור וזאת הן על״ידי שמידה על
 אופי בניינים, סגנונם ופרטיהם והן על־ידי שמידה על פרטי
 סביבה בגון: רחובות, סמטאות, גדרות, שעדים, מים, צמחיה
 ז) קביעת בניינים אופייניים והוראות לגביהמ ח) קביעת
 גדרות ושערים לשימוה ט) קביעת הנחיות למים לשימוה י)
 קביעת הנחיות לתוספות בנייה יא) קביעת הנחיות לבנייה

 חדשה.

 הדעה על הפקדת שינוי הזבנית פורסמה בילקש הפרסומים
 278¿ התשמ׳׳ו, עמ׳ 910.

 (3) ׳תכנית מם׳ 3250 אי, שינוי מם׳ 9/87 לתכנית מתאר מקומית
 מס׳ עמ/9 - אדר העתיקה וסביבתה ושינוי מם׳ 1/87 לתר

 נית מס׳ 3250־.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 0112¿ חלקות
 23׳ 4¿91 - ירושלים, שר צפון תלפיות, רחוב כספי מם׳ 25

 ר23, הכל על־פי הגבולות המממנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הורשת שיטי התכנית: א) שינוי יעוד שטח מאזור מגו״1י
 דים מיוחד של צפון תלפיות ומאזור מגורים 5 מיוחד לאזור
«rt9¿1 בגדלת אחוזי הבנייה מ־75% המותרים ( ב  מגורים ; 1
 ג) ביטול קווי בניין והוראות בינוי מאושרים - לפי תכנית
) וקביעת בינוי חדש וקווי בניין הרשיע דהקטנת c 3 2  מסי 5
 שטח לחניה פרטית וקביעת חניה פרטית בקומת עמודימ ה)
 קביעת הוראות בגין מיס לשימור ועקירה; 0 הרחבת דרה ז)

 חלוקה תשה

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקןט הפרסומים

 653¿ התשמ״ס, עמ׳ 2775.

 (4) ״תמית מס׳ 3878, שינוי מס׳ 59/87 לתכנית מתאר מקמית
 לירושלים, שינוי מס׳ 1/87 לתכנית מם׳ 2424׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 0161¿ מגרש 3
 לפי תביע מם׳ 424¿ חלקי חלקות 169,161; גוש 30182 חלק

 מחלקה 1 - ירושלים, בין התיבות בזק, מיאור והרצוי:
 ושטח בפינת הרחובות יהודה בורלא ובזק, הכל על־פי הגבר

 את המסומנים בתשריט בקו כמל.

 גוש 0153¿ חלקי חלקות 109^134,11; גוש 0161¿ חלקות
 9, 10, 106, 117, חלקי חלקות 4-¿ 13-12, 21,15, 3¿

,105 ,104-100 ,96 ¿8-57 ¿5-51 ,46 ,46-44 ¿3 ,29-25 
 114, 118, 133, 135; גוש 0163¿ חלקות 43, 6¿ 8¿ 90,
 חלקי חלקות, 1,10¿ 45, 50-47, 9¿ 1¿ 2¿ 92, 98, 108,
 117; גוש 30263, חלק חלקות 20,17-16,4-3; גוש 0345¿
 חלקי חלקות 6¿ 58; גוש 30348, חלקי חלקת 5,1 - ירושל־
 ים, שכ׳ בית הכרם, יפה נוף, שדרות הרצל, רח׳ תרצה רח׳

 סמדר, רה׳ דגניה רח׳ מגדים, רה׳ ש׳ בייט.

 עיקרי הודאת שינוי התכנית: א) הרחבת רחוב תוצל, מצומת
 שדרות הרצל - רחוב ש׳ בייט, עד לצומת שד׳ הרצל - רחוב
 בית הכרם ורחוב החלוץ: ב) מהבת רחוב תרצה ט הרחבת
 רחוב סמרה ד) תיקון תוואי בקטע המזרחי של כביש הבטחון

 (רחוב דגניה); ה) הרחבת חלק מרחוב מגדים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2278, התשל״ז עמוד 449.

 (2) ״תכנית מס׳ 2878, שינוי מס׳ 16/80 לתכנית מתאר מקומית
 לירושלים ושינוי מס׳ 1/85 לתכניות מס׳ 50¿ 902, 1025,
,1259 ,1258 ,1174 ,1166 ,1136 ,1110 ,1106 ,1077 ,1049 
,1493 ,1386 ,1368 ,1366 ,1344 ,1309 ,1300 ,1291 ,1273 
 1514, 1696, 1706, 1816, 1820, 1882 אי, 001¿ 2001א׳,

 2014, 2035א׳, 2037*.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 0004¿ חלקות
,123 ,119 ,117 ,115-113 ¿4-57 ,46-32 ¿0 ¿8 ,22-2 

 133,132, חלקי חלקות 5,23¿ 26, 27, 32, 118,116, 120;

 גוש 30005, חלקי חלקות 0,15¿ 3¿ 105,93,59,54; גוש
 0006¿ חלקות 1, 2, ¿ 4, 12-6, 3-15¿ 54, 55, 2-56¿
 71-64, 72, 6-80¿ 93-89, 104, 105, 110, 115, 116, חלקי
 חלקות 8,79¿* גוש 30007, חלקות 14,13, 27,25-22, 28,

,172 ,170-163 ,161-100 ,97-76 ,74 ¿0-54 ,52-32 ,30 
,212-208 ¿06-204 ,196-187 ,183-179 ,177 ,176 ,173 
 22-216¿ 25¿ 226, חלקי חלקת 178,75, 203,185,184;
 גוש 30008, חלקות 21-4, 23, 24, 25, 55-27, 9-57¿
 95-71, 105-100,98-97, חלק מחלקה 6מ גוש 0009¿ חל

 קת 17-14, 8-21¿ 2-31¿ 5-34¿ 4-37¿ 68-66, 94-70,

,132-131 ,128-120 ,118 ,116-109 ,107 ,106 ,103 
 144,141-138,135-134, חלקי חלקות 99, 100, 108, 117,
 119; גוש 0010¿ חלקת 17-1, 6-19¿ 58-38, 4-60¿
 104-103,101-69, חלקי חלקות 59,37; גוש 0012¿ חלקת
 10-1, 33-15, 36, 47-45, 9¿ 58-51, 4-61¿ חלק חלקת
 8,43¿ 0¿ 0¿׳ גוש 0021¿ חלקת 142,141, חלקי חלקות
 93¿ 97מ גוש 0022¿ חלקות 4¿ 6¿ חלק מחלקה 23; גוש
 0023¿ חלקי חלקות 34, 105, 106, 107, 176, 183: גוש
 0024¿ חלק חלקות 147,146, 154: גוש 0121¿ חלקי חל־
 קות 95, 96, 99, 100, 101, 107, 108; גוש 30185, חלקות
 164,162, חלקי חלקת 1¿ 8¿ 0¿ 1¿ 2¿ 128, 159,158;

 4014 ילקמ מרמ׳פים 3693, כיו באב התשמ־ט, 274.1989



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 החלישה על הבנת שינוי תמית הנקדא ״תמית מתא־ מקומית

 ומפויסת מס׳ 479״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע 4.076 דונם,

 גוש 189¿ חלקה 960 - רח׳ כהנפן פינת מצדד, מי ברק.

 השינויים המוצעים: הרחבות במסגרת אחידה למיינים
 הקיימים.

 מרחב תכנון מקמי בני״ ברק

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית
 ומפורטת

 נמסות מה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,

 מזשכ״ה-1965, בי במשרדי מועדה המחחית לתמון ולמייה מוזז

 תל־אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתמון ולמייה בני־ברק הופ•

 קד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מתאר כוקומית ומפורטת מס׳ 479״.

 חילה השמחים מסלולים בשינוי התכנית: am 4.076, גוש
 180¿ חלקה 960 - חד בהנמן פינת מצדד, מי ברק

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: הודעות במסגרת אחידה לבניי
 נים הקייסים.

 כל הםעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין מ ביפים ובשעות
 y iwuw האמורים פתוחיםלקהל.

ת או בכלי פרט תכנתי אחר הרואה מ  כל המעוניין בקרקע, ב
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכד על פי סעיף
 100 למק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של

 הודעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמורה.

 המתנגד י׳מציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה.

 התנגדות לא תתקנל ולא תידון אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אז העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תמת מקמי רמוז־גן

 הודעה בדבר דחיית שינוי תבנית מתאר מקומית

 נפסדת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״הי-1965, בדבר דחיית שינוי תמית הנקרא"תמית מם׳ דג/

 914, שינוי לתכנית מתאר מקומית מם׳ רג/340״.

 מדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בי׳לקס הפרסומים

 555¿ התשמ״ח, ענו 2050.

 מרחב תכנון מקומי רפודהשדון

 הודעה בדבר דחיית שמוי תבנית מפורטת

 נפסדת בזה מדעד, לפי סעיף 136 למק התכנון והבנייה
 התשכ*ה-1%5, כי מועדה המחוזית לתכנת ולמייה מחוז תל־אביב
 החליטה על דחיית שינוי תכנית הנק־א ״תכנית מם׳ ר״ש 31¿

 עיקר* הודאות שינוי התבנית: א< שינו* יעוד שטח משטח
 ציבורי פתוח לשטח לתחנת תדלוק ט שינוי יעוד שסח
 משטח ציבורי פתוח למתכת דדכימ ג) שינוי יזנח״ שטח
 משטח לתכנת בעתיד לשטח ציבורי פתוח - גן בוטני; ח
 קביעת בינוי, פיתוח ודרכי גישה נשטח לתחנת תדלוק
 בהתאם לנספח הבינוי; 61 קביעת שימוש מסחרי כשטח
 לתחנת תדלוק ו) קביעת שטחי בדיה מרביים של 300 נדה »

 איחוד וחלוקה מחדש.

 מדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקןט הפרסומים
 651¿ התשמיש, עמי 719¿

 שינויי התכניות האמורים מפקדו במשדרי מועדה ועמדת
 ירושלים, וכן במשרדי מועדה המקומית לתכנון ולמייה ירושלים,
 וכל המעוניין רשאי לעיין בהם ביפים ובשעות שהמשרדים האמד

 דים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקמי פטה להודה

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מתאר מקימית

 נפסדת בזה מדעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התמה
 והבנייה התשכ״די-1965, בדבר אישור שינוי תכנית מקרא ״תמית
 פתאד מקומית מסי מי/458א׳, שינוי לתכנית מם׳ פי/200 ולתכנית

 מם׳ מי/458י.

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית: גוש 0314¿ חלק? 5
- סוצא תחתית, בית חרושת ללמים, הכל על־סי הגבולות הממ

 מנים בתשריט כק כמיל.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: )0 קביעת השימושים המותרים
 באתר לשימור לדירות מגורים! ט קביעת מראת שימור והודאת

 בינוי בהתאם לתכנית הבינוי (נספח פס׳ 1) המצורף לתמית.

 מדעה על הפקרת שינוי התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3619, התשמיש, ענו 1397.

 שיגר התכנית האמור הופקד במשרדי מועדה המחוזית יחש־
 ליפ, וכן במשרדי מועדה חפקסית לתכנת ולמייה מטה יהוחז,
 וכל המונית רשאי לעיין נו ביפים ובשעות שהמשרדים האפורים

 פתוחים לקהל.

 י׳ג באב התשמיש(14 באוגוסט 1989)

 אלי פויסח

 יושב ראש מועדה המחוזית
 לתכנון ולמייה ממז ירושל״זם

 מתוזתל־אביב

 מרחב תמת מקמי מי ברק

 הודעה בדבר חמת שמוי תבנית מתאר מ^מית
 ומפורטת

 נמסרת מה מדעה בהתאם לסעיף 77 לחוק התמון והבנייה
 חתשכ״ה-1965, ט מועדה המחוזית לתמון ולמייה מזוז תל־אביב

 ילש׳ס מרםוםיס 693¿ כיו באב התמכרה 27.8.1989 4015



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

 ואלה השטחים הכלוליזס בתכנית.־ גוש 361¿ חלקה 285 -
 פתח תקד-

 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת ק בניין אחורי; 2) קביעת
 אחוד בניית

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ פת/14/1223״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 372¿ חלקת 38, חלד
 חלקת 23« 4¿ 5¿ 9¿ 141, 160, 161, 170, 171 - פתח

 תקזז׳

 עיקרי הודאות התכנית: א) ביטזל דדך יעוד שטח לשצ״פ; ב)
 התוויית דדך חדשה.

 (3) ״תכנית מפורטת מם׳ »/4/1235״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 712¿ חלקה 202 -
 פתח תקזז•

 עיקרי הדאות התכנית: 1) קביעת ק בניין חזיתי: 2) קביעת
 ק בניין אהדה 3) קביעת 7 יחידות מגורים״

 (4) ״תכנית ממיטת מס׳ פת/7/1237״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 713¿ חלקז 217 -

 פתח תקה דחי לוחמי הגיטאות 18.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטח של 60 מ׳ בכל אחת ס״4
 הקומות(תוספת מגורים),

 (5) ״תכנית מפויסת מס׳ פת/5/1252ד.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 193¿ חלקה 143 -

 פתח תקיה חד איינשסין 33.

 עיקרי הודאות התכנית: קביעת קד מייןיואזחי בנייה

 כל הפעוניין בתכניות רשאי לעיין בהן כימים ובשעות שזז״
 משרדים האמורים 9זוחים לקהל.

י הרואי  כל מהמניין בקרקע, כבניין א בכל פרט תכנוני א
 עצמו נפגע על ידי התכניות וכן כל הזכאי לכף על פי םעמ״ 100
 למק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד*
ל 4¿ מ  עה זו ברשומות* למשרדי הוועדה המודדת האמורה חזי ו

 חילה 72406, סל׳ 225577*8¿

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקםית

 האמורה עידית פתח תקד״ טל׳ 9371234*3¿

 התנגחת לא תתקבל ולא תידון אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנפקת ובליווי תצהיד המאמת אן העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקמי כפר סבא

 זע דעה כדבר הפקדת שינוי ממית מפורטת

 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה
 חתשכ״ה-1963, מ במשרדי הוועדה הפחחית לתכנון ולבנייה פחת

 שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 457 א׳, ועל הפקרת שינוי תכנית

 הנקרא ״תכנית מם׳ ריש 631 א, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 457

 א״ במקם שינוי התכנית שנדחה כאמור.

 מרחב תכנון מקמי רפת השדון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מפורטת

 נמסרת מה מדעה בהתאם לסעיף 89 למק התכנון והבנייה
 מ1שכ״ה-1965, מ במשרדי מועדה הממדת לתכנון ולבנייה פחח
 תל״אביב ובמשרדי מועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת־השדון
 מפקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ ר״ש 631 א׳, שינוי לתכ

 נית מפורטת פסי 457 אי.

 ואלה השטחים הכלולים בשער התכנית: 18,997 נרו־ - רמת־
 השרון, רחובות: השופטים, הנגה אוסישקין.

 עיקרי מראות שינוי התכנית: 1) אימד שטחים ציבוריים
 וקביעת יעוד לבניין ציבורי לצרכי בריאת מחמה כמקם שסח
 ציבורי פתיה בניין עד 105%; 2) אימד שטחים לצורך מור מגורים
 כי עליפי בינוי: 3) איחוד וחלוקה מחדש של הקחןע בהסכמת הבע״
 לים, הכל ־־ כמפורט בהודאות ובתשדיס התכנית; 4) קביעת קד

 בנייה תכרות בנייה.

 כל המעוניין בשינוי מ7כנית המד לעיין בו כיסים ובשעות
 שהמשרדים, האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין א בכל פרט תכנוני אחר הרואה
ד שינוי התכנית, •ולז כל הזכאי לכך על פי סעיף  עצמו נפגע דל י
ל  100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תוך מדשייס מיום פרסומה ^

 מדעה זו׳ ברשומות, למשרדים מועדה המחוזית האפודה

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו לממדי מועדה המקומית
 האמורה.

 התנגדות לא תתקבל ולא תימן אלא אם מ מגשה בכתב

 בפירוט הנמקת ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 ?רו כאב התשמ׳ט(»1 באוגוסט 1989)

 מדמי 3ח3א
 יושב דאש מועדה מחוזית

 לתכנון רלבנייה מזוז תליאביב

 מחה המרכז

 מרחב תכנון מקומי פתח תקזז

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נפסדת מה מדעה בהתאמ לסעיף 89 למק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי מועדה המחוזית לתכנון ולבנייה פחח
 המרכז ובמשרדי מועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקה

 ,מפקדו תכניה/ מפורטות אלה

 (ו) ״תמית מפויסת סס׳ פת/30/1205י.

 4016 ילקוט מדסומים 693¿ כיו באב התשפ׳ש, 274.1989



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 • י • מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית

 נמסרת מה הודיעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והמיית,
 התשכ״ה-1965, ברבר אישור תמית הנקראת: ־תכנית מתאי־ מקו

. י י  מית מס׳ רח/9/700״. י

ה 216 - ק ל ח v a - v p t i t a  ואלה השטחים זזכל1אם 1 ¿648 '
 רחובות, Tn דדך ימת

 עיקרי מראות התמות: 1) שינוי יעוד מגרש.מזמור, מגורים
 11/6.לאזוד מגורים ב^ 2) קביעת שטח להפקעה לצורך החזבת דדך

 ימת

 הודעה על מקג^״מוגלת פורסמה בילקוט הפרסומים 612¿
 התשמ״ט, עפ׳ 1182.

 f זהתמיתהאמודה.^8ןדה במשרדי הוועדה המחמית מןת.הפד

הפקומית לתמון ולמייה רחובוו^ וכל  .,זמ, מן במשרדי מועןת̂ו
 המעונליןרשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמותס ״פתר

 חים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית

 : נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף-117 לחוק התמון.והבנייה

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתממ ולבנייה מחוז המרכז
 אישרה; באישור שד הפנים; שינוי תכנית מקרא ״תמית מתאר

 מקומית מם׳ דח/9ו1/17/20״.

 ואלה השסחיט:הכלולים כשינוי התמית: גוש 703.1¿ חלקה
 249 - רחובות רח׳ אחד העפ. 1

י לאזור ר ו ז א  . .עיקרי הוראת שינוי התכנית: שינוי יעוד מ
 : מרס מסחר; קביעת שסח׳ להרחבת דרה קביעת הודאה מ ׳זכמות
 הבנייה יחושבו מתוך 60% מהשטח הרשום של החלקה* כולל

 המעות העבר.
t , יי •• ;  ׳

 הודעה על הפקדת שינוי התמית פורסמה בילקוט הפרסומים
 371¿ התשס״ז/עמ׳ 833¿

 שינוי התמית׳האפוד; בצודה שאישרה אתו הוועדה המודדת
 הופקד במשרדי' הוועדה המחוזית הזמורה ומ במשרדי הוועדה הפד
 קמית לתמון ולמייה רחובות, וכל המעוניץ דשאי לעיין בו ביסים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תמון מקומי רחובות

 הודעה כרכר״ אישור תכנית ממורטת

ה בהתאם לסעיף 117 לחוק.וממון1המייה ? י  גמםית״מה מ
 התשכ״ד1963-1, בדבר אי#י תכנית מלאת ״תכנית מפורטת ^ם׳

't,° דח/9/1250״. י 

 ואלה השטחים הכלולים בתמיוע גוש 3701, חלקת 64-63 -
 רחובות.

j י: 3 . 1• 

4017 

 ומרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולמייה כפר סבא הופק•
 שינוי תמית הנקרא ״תכנית מפורטת מם׳ כס/5/3/ב/1־*

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: גוש 439¿ חלקה 98
- כפר סבא.

 עיקרי הוראות שינוי התמיוצ 1) התאמת תכנית החלוקה בת־
 ,' מית מס׳' כם/5/3/ב למצב הקייס; 2) שינוי קוי הבניין בתמית

 מס׳ כס/5/3/ב והתאמתם למצב הקייס.

 . פל המעוניין בשינוי התבנית רשאי לעיין מ כיסים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקזל.

 כל המעוניין בקרקע, במייז א בכל פרס תמתי אחר הרואה
 . עצמו נפגע על יחי שינוי מומית, ומ כל הזכאי לכך על פי םליף
 100 למק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשץס מיזם פרסומה של
 מדעה זו ברשומות• למשרדי מועדה הטחוו^ האמורה חד הרצל

 ;84׳!רמלה 72406, סל׳ 8-225577¿

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה עידית כפי סבא, כפר סבא, טל׳ 909136*52¿

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

 מסתמכת.

 מרחב תמון מקומי דממת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 • נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 89 למק התכנון והבנייה
 התשכ־ה-1963, כי במשרדי מועדה המחוזית לתמון ולמייה מהוו
 המרכז ובמשרדי מועדה המקומית לתמון ולמייה דמבות מפקדה

 תמית מקראת ״תכנית מפורטת מס׳ m/15/950־.

 י ואלה השטחים מלולים בתכנית: גוש 655¿ ולקז 411 -
 רחובות, פינת רח׳ רוזנםקי ורמז.

 ,. עלקךי,מדאות התבנית: שינוי יעוד משמח ציבורי פתוח
 .,לשטח לחניה ציבורית פתוחה חניה זו תמוה חלק מחניון הבניינים

 הציבוריים שבמקום•

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה ביפים ובשעות שהמשר־
 דוס האמ־רים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בידקע, בבניין א בכל פרט תמתי אחד הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, זק כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד־
̂זומות, למשרדי מועדה המחוזית האפויה רח׳ הרצל 4¿  עה זו בר

 רמלה 72406, סל׳ 225577*8¿

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי מועדה המקמית
 האמורה.עירית רחובות, רחובות, טל׳ 446161*8¿

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם p מגשה בכתב
 י בפירוט ועמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 ילקתו הפדסוסיס 693¿ כ״ו באג התשמ״ס, 27.8.1989



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון" ולבנייה נס ציונה וכל
 המעונין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים'פתר

׳ ׳ " • ' י  חים לקהל. י

 מרחב תכנון־ מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 למק התכנה״והבנייה
 התשכ״ה־־1965, כי במשרדי התערה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי התערה המקומית לתכנון ולבנייה לוד'הופ^־ תכ*

 ניות אלה • ־""׳

 (!) ״תכנית מפורטת מס׳ לד/687״.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 4024, חלקה 433 -
 לוד.

 עיקרי הוראות התכנית: איפשור תוספת מגורים לבניין משו
 תף על־ידי הגדלת הזכויות כד249 פ״ר לקומה ל״391 פיר

 לקופה

 (2) ׳׳תכנית מפורטת מס׳ לד/693״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 4024, ולקה 423 -
 לוד.

 עיקרי הודאות התכנית: איפשור תוספת מנורים לבניין משר
 תף על־ידי הגדלת הזכויות מ־217 מ״ר לקומה: 400 מY לקר

 מה אי; 400 נדר לקומה ב׳; 513 נדד לקמה ג׳.ג.

 כל הםעוניץ בתכניות רשאי לעיין במ בימים ובשעות שה
 משרדים האמורים פתוחים לקזל.

 כל המעתיק בקרקע, בבניין א בכל פרט תכנוני יאחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, ומ כל הזכאי לכד על פי סעיף 100
 לחף* רשאי להגיש התמרות, תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד
 עה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמורה רוו׳ הרצל 4¿

 רמלה 72406 סל׳ 225577־08. . :.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה,׳ המקומית
 האמורה עירית לוד, לוד, סל׳ 259955־06.

 התנגדות לא תתקבל ולא תלתן אלא אם p הוגשה'בכתב
 מיחש הנמקות ובליור תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ,

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965, כי תועדה המחחית לתכנץ ולבנייה מחוז המרכז

 אישרה תכנית הנקראת ״תכנית מתאר מקומית מס׳ לד/340״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 3960, 3961,
 3962, 011¿ 4024 - לוד, בין הרחובות דוד המלך, הנדייסה סולד,

 נחושתן, כצנלםון, רבי עקיבא, יוברט המפרי.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת זכויות בנייה באדר מגורים בי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3614,

 התשמ״ט, עמ׳ 1237.

 התבנית האמורה הופקדה במשדרי הוועדה המחודת מחוז מד
 רכז, pi במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, וכל
 המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתר

 חים לקהל.

 מרחב תכנת מקומי ראשון לצימ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה
 החשכ״ה-1965, מ במשרדי הוועדה המחוזית לחמון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי התערה המקומית לתכנון ולבנייה ראשח לציון

 הופקדה תכנית הנקראת: ׳׳תכנית מפורטת מס׳ רצ/10/1/ב/7*.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש ארעי 5036, חלקות
 ארעיות 37, 38 - ראשון לציון.

 עיקרי הוראות התכנית: שינת קווי מיין כמתואר בתשריט.

 כל המעוניין בתמית רשאי לירק בה בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניץ בקרקע, בבניין או בכל פרט תמוני אזר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד*
 עה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמורה רח׳ הרצל 4¿

 רמלה 72406 סל* 225577*08.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה ממסית
 האמורה, עירית ראשון לציון, ראשה לציון, טל׳ 03-9682333. •

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס p הוגשה בכתב

 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנת מקומי נס ציונה

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והמייה,

 התשכ־ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מתאר

 מקומית מס׳ נס/1/46״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3638, חלקה 38

- נס ציונה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מקרקעין ממוסד

 ותמי לאזור לטייני ציבור, להקמת ממי חינור, תרבות וספורט;

 ביטול ודר קיימת והפיכתה לאזור בנייני ציבור.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 ׳3582, התשמ׳ה עמי 3166.

 שינת התכנית הופקד במשרדי הוועדה המחוזית מחוז המרכז,

 4018 ילקוס הפרסומים 3693, כ״ו באב התשמ״ס,«27.8.19



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

 מגורים; 2) הרחבת דירות לפי תכנית בינוי המצורפת לתכנית זו

 והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה 3) הגדלת אחוזי בנייה.

ל הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3616,  הודעה ע

 התשמ״ט, עמ׳ 1298.

 התכנית האמורה בצורה שאישרה הוועדה המחוזית, הופקדה

 במשרדי הוועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה יהוד, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה כדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה

 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז

 המרמ ובמשרדי הוועדה המקומית לתמון ולמייה טייבה הופקדו

 תמיות מפורטות אלה

 ,(1) ״תמית מפוד^ז טב/2333״.

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 067¿ חלקה בשטח

י - טייבה  מו

 עיקרי הוראת התמית: קביעת הוראות בנייה.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ טב/2343״.

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: מגרש 1, גוש 7849, חלקה

 63 - טייבה

ה 2) קביעת י י  עיקרי הודאות התכנית: 1) קביעת אחוזי מ

ה י י  הדאות מ

 כל המעונין בתמיד! רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שה־
 משרדם והמורים פתוחים לקול.

 כל המעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה

ל פי סעיף 100 ד התמית, וכן כל הזכאי לכך ע ל י  עצמו נפגע ע

 לחוק, דשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד

 עה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמורה רח׳ הרצל 4¿

 רמלה 72406, סל׳ 8-225577¿

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית

 האמידה מועצה מקומית טייבה טל׳ 52-992808¿

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם מ הוגשה בכתב

 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה כדבר אישור תוכנית מפורטת

 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התמון והבנייה

 חתשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתמון ולמייה מחוז המרמ

 החליטה לזמר תמית הנקראת ״תמית מפורטת סב/2316״.

ד הקרקע, חלוקת השטח ו ע  עיקרי הוראת התכנית: קביעת י

 למגרשי בנייה לייעודים שונים, המסת שינויים במערכת הדרכים:

 עריכת אחוד וחלוקה מחדש ותשלום בהסכמה בעלים לפי פרק ד

 לחוק קביעת עיצוב ארכיטקטוני למבנים בהתאם לתמית בינוי

 ופיתוח המצורפת; קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים קיימים.

 הח־עה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3571,

 התשמ״ה עמ׳ 840¿

 התכנית האמורה בצודה שאשרה אותה הוועדה המחוזית, הר

מ במשרדי הוועדה המ  פקדה במשדרי תועדה המחוזית ושמורה ו

 קומית לתמון ולמייה לוד, וכל המעוניין רשאי לעיין. בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תמון מקומי יהוד

 הודעה בדמי הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה

 התשכ*ה-1965, כי במשרדי תועדה המתזית לתמון ולמייה מוזז

 המרכז ובמשרדי תועדה ומקומית לתכנון ולמייה יתד תפקדה י

.'T/6092 תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ 

 חלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 694¿ חלקה 6¿

 מגרשים 3, ¿ 1 (זמני) - יהוד, רח׳ הרצל, ביאליק, שז״ר.

 עיקרי הודאות התמית; אחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

 כל המעונץ בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשד־

ם האמורים ומוחים לקהל.  ד

ך התא! ז  כל המעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תמוני ^

ל פי סעיף 100 ד התמית, וכן כל הזכאי לכך ע ל י  עצמו נפגע ע

. ״ ר  לומ^ רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים ממם פרסומה של ת

יצל 4¿ ו ו  עה זו ברשומות, למשרדי התערה המחוזית האמורה, ת

 רמלה 72406, טל׳ 8-225577¿

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי תועדה המקומית

 האמידה עידית יהוד, יהוד, טל׳ 03-5364928.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם p תגשה בכתב

 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תמון מקמי יתד

 הודעה בדבר אישור תמית מפורטת ׳׳

ה בהתאם לסעיף 117 לתק התמון והבנייה ע ד  נמסרת מה ת

 התשכ״ת־1965, מ תועדה המחוזית לתמון ולמייה מחוז המרכז

 אישרה תמית תקראת ״תמית מפורטת מם׳ יד/6086״.

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 693¿ חלקה 65 -

 יהוד, חד בייקבסקי.

 עיקרי הדאות התכנית: 1) קביעת השטח לאזור לשיפור תנאי

 ילש׳ט הפוממיס 3693, ביו באב החשמ״ס, 1989*27 4019



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

 שינוי בקו בניין קדמי במגרש 2020 כרה׳ החבצלת מ־3.0 מ׳
 ל*4.0 מ׳ כמסומן בתשריט.

 כל המעוניין בתכניות רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שה•
 משרדים האמורים התוהים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניין א בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכד על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד
 עה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 4¿

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה עירית יבנה יבנה סלי 33311*ן?0.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון ^לא אם כן הוגשה בכתב

 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת. _ ן

 מרחב תכנון מקומי סירה

 הודעה בדבר אישור תכנית ממורטת

 נמסרת כזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה.
 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית הנק־את ״תכנית מפורטת מס׳

 טר/2111״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכניה• גוש 7775, חלקה 16 -
 טירה

 עיקרי הדאות התבנית: 1) קביעת חזית מסחרית וחניה ציבר.
 רית ומדדכה 2) קביעת הודאות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3599,

 התשמ״ס, עמי 467.

 התכנית האמורה הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית המרכז,
 וס במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טירה וכל המעוניין

 רשאי לעח בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים לקהל.

 מרחב תכנה מקומי אפיקי הירקון

 הודעה בדבר אישור תכנית ממורטת

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה

 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית הנקראת *תכנית מפורטת מם׳

 אפ/3/1034״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 8861 - כפר קאםם.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) ביטול דרך קיימת והפיכה לשביל
 להולכי דגל; 2) התוויית דדך חדשה 3) קביעת קד בניין, אחוזי

 בניין, מספר יחידות דיור הקיים בשטה

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3592,

 התשמ״ט, עמ׳ 86¿

 התבנית האמורה הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית מתז

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: מגרש 2, גוש 7846, חלקה

 20 - טייבה

 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת קו בניין חזיתי בהתאם

 לקונטור הבניין הקיים; 2) קביעת הוראות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3612,

 התשמ״ס, עמ׳ 1183.

 התכנית ממורה בצורה שאישרה אותה הוועדה המחחיה הו
 פקדה במשרדי הוועדה המחחית האמורה ובז במשרדי הועדה המ
 קומית לתכנון ולבנייה טייבה וכל הםעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנת מקומי יבנה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות ממורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה והבנייה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יבנה הופקדו

 תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ יב/9/122'.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית; גוש 906¿ חלק מחלקה 3 -

 יבנה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינת בקו בנח צדדי במגרש
 2059 מ־3.0 מ׳ ל-2.55 מ׳ כמסומן בתשרימ ב) שינוי בקו
 בניין קדמי במגרש 2069 מ־5.0 ל־4.70 מ׳ כמסומן בתשריט;
 ג) שינוי בקו-בנח צחזי במגרש 2075 מ־¿3 מ׳ ל*2.45 ם׳
 כםסומן בתשריט; ח שינת כקו בניין קדמי במגרש 2058 מ־
 5.0 מ׳ ל־4.45 מ׳ כמסומן בתשריט; ה) שינת בקו בניין קדמי

 במגרש 3083 מ*5.0-מ׳ ל־4.50 מ׳ כמםומן בתשריט.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ יב/208״.

 עיקרי הודאות התכנית: מתן אפשרות לבניית יחידת דיור דו־
 משפחתית נוספת לכל מגרש.

 (13 ־תכנית מפורטת יכ/3ו2'.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 4945, חלקות 19-18-

 , יבנה

 עיקרי הוראות התכנית: שינת בקו בניין אחורי וקדמי לצורך

- הרחבת דירות, קת הבניין בהתאם לתשריט.

 (4) ״תכנית מפורטת מס׳ יב/6/146׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 943¿ חלקת 49,18 -

 יבנה

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינת מק בניין קדמי במגרש
 2011 ברח׳ היסמין מ־5.0 מ׳ ל־4.20 מ׳ כמסומן בתשריט; מ

 4020 ילקמ הפרסומי• 3693, ביו כאב התשפיס, 27.8.1969



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

 תמית הנקראת: ״תמית מפורטת מנו ממ/1/7011״.

 הלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6502, חלק מחלקה
 154; גוש 503¿ חלקת 3,17,15¿*¿50 - נוה מעסה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות המיוחדות לאזור פגר
 דם ג׳ סעיף 2,1(א<,(ג) כדלקמן: גודלה של יחידת מוזמן ליחידת
 דור לא יעלה על 6 מ״ר, והיא תירשם בספרי המקרקעין מספח

 לחדה תכסית הבנייה בקמת העמודים תשתנה בהתאם.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר־
 דם האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונץ בקרקע, במיץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התמית, וכן כל הזכאי לכד על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תוף חודשיים מיום פרסומה של הוד
 עה זו ברשומות, למשרדי הוועדההמחזדתהאמוה^דח׳ הרצל 4¿

 רמלה 72406, סל׳ 8-225577¿

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית

 האפייה רח׳ וולפסון 10, פתח תקר״ טל׳ 9302053־3>4

 התנגדות לא תתקבל ולא תירוץ אלא אפ מ הוגשה בכתב
 בפירוט ועמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה כדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התמון והבנייה
 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות מפורטות אלה

 (1) תמית מפורטת מס׳ זמ/241״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3898, מלק פולקה 203
- מזכרת בתיה.

 עיקרי הראות התמית: הקצאת שטח לבית מסת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 597¿

 התשמ״ס, עמ׳ 09¿

 (2) ״תכנית מפודסת מם׳ זמ/242״.

 ואלה השסחים הכלולים בתמית: מגרש 04¿ גוש 898¿ חלק
 מחלקה 24 - מזכרת בתיה

 עיקרי הוראות התכנית; 1) קביעת מגרש מס׳ 304 לשיפור
 תנאי המגורים. 2) הגדלת הדירות הקיימות לפי תמית הבינוי
 המצורפת לתמית ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה שטוו תום־

 פת לקומה 134.52 מ״ד.

 מדעה על הפקדת מענית פורסמה בילקוט הפרסומים 612¿
 התשמ״ט, עמי 1184.

 התמיות ממורות מפקדו במשרדי הוועדה המחוזית פחח
 המרכז, ומ במשרד מעדה המקומית לתמון ולמייה זמורה וכל
 המעונין דשאי לעיין במ בימים ובשעות שהמשרדים וממורים פתו

 חים לקהל.

 הפדצז, ומ במשרדי מועדה המקומית לתמון ובנייה אפיקי הירקון,
 ובל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמודם

 ןמוחים לקהל.

 מרחב תמון מקומי המרמ

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית

 נמסרת מה הח־עה בהתאם לסעיף 117 למק התמה והמיה
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתמרן ולבנייה מחת המרכז
 אישרה באישור שר, הפנים, שינוי תכנית הנקרא ״תמית מתאר

 מקמית מם׳ מפ/1457״.

 חלה השטתים הכלולים בשינוי התמית: גוש 785¿ חלק מה*.

י באר יעקב.  לקה 5 -

 עיקרי מראות שינוי התעית: שינוי יעוד אזור חקלאי לאיזון•
 מגורים א׳ מיוחד ושטח ציבורי פתוח על מנת לאפשר תמית מפוד

 טת וחלוקה למגרשים למייה

 מדעה על הפקרת שינוי החמית פורסמה בילקט הפרסומים
 553¿ התשם״ה עפ׳ 1999.

 שינוי התמית האפור בצורה שאישרה אתו מועדה המחוזית,
 מפקד במשרדי מועדה המחוזית האפודה וכן במשרדי מועדה הנד
 קמית לתמון ולבנייה המרכז, וכל המעונין רשאי לעיין מ בימים

 ובשעות שהמשרדים ממורים פתוחים לקהל.

 מרחב תמת מקמי המרמ

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 117 למק התמה והמיה
 התשכ״ה-1965 בדבר אישור תכנית הנקראת: *תמית מפורשת פס׳

 פפ/7014״.

 חלה השטחים הכלוליפ בתמית: גוש 502¿ חלקה 552 - נוה
 מונסון, רה׳ התפר ¿

 עיקרי מראת ריתמית: הגדלת שטח המחסנים מ־3.00 ל-6.40

 ליחידת דוד לפי התשריט.

 מדעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3597,
 התשפיס, עפ׳ 409.

 התכנית האפורה מפקדה במשרדי מועדה המחוזית פחח הגד
 רכז, וכן במשרדי מעדה המקומית לתכנון ולמייה המרכז, וכל
 המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתר

 חים לקהל.

 מרחב תמה מקומי המרכז

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נגמרת מה מדעה בהתאם לסעיף 89 למק וממון והבניה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי מועדה המחוזית לתמון ולמייה מחת
 הפדמ ובמשרדי מועדה הפקופית לתכנון ולמייה המרמ מפקדה

4021 27*19« pmom ילשס מוסו0ים 695¿ ביו כאב 



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 מחדש^התאם-למצב הקיים והפיתוח מתיה ח קידום ופיתוח של
 הכפר, תוך הקפדה על יחודו החלקאי והשיתופי! ה) איפשור רישום

 מחודש של הקרקע בספרי האחוזה,

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר־
 דיס האמורים פתוחים לקהל,

ח או בכל פרט תכנוני אחר הרואה נ  כל המעוניין בקרקע, מ
 עצמו נפגע על ידי התכנית, ומ כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחף* רשאי להגיש התנגרוו/ תון* חודשיים ממם פרסומה של הוד״
 עה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמירה דחי הרצל 4¿

 רמלה 72406, טל׳ 225577*08.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקמית
 האפורה, ד׳נ כפר ויתקין, סל׳ 053-6667715.

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

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עמק חט־

 הודעה כדבר אישור תמית מתאר מקומית

 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתמון ולמייה מחוז המרכז

 אשרה תכנית הנקראת: ־תמית מתאר מקומית פס׳ עח/307־.

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 657¿ חלקה 5 -
 אבת׳אן.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח
 מגורים במספר המגרשים ומודל המצויין בתשריט המצורף; הקצעת
 שטח למגורים מאדמת משפחת פרית גאנם רשותי לצאצאיה׳ הפר
 שה להרחבת דרו גובלת לצרכי צימר; הקצעת שטח למייני ציבור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקט הפרסומים 3550,
 התשמ״ה עמ׳ 1908.

 התמית האמורה בצורה שרשרה אותה הוועדה המהזית, הו
 פקדה במשרדי הוועדה המחוזית האפודה וכן במשרדי הוועדה
 המקמת לתכנון ולמייה עמק חמי, וכל המעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תמוז מקמי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית

 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התמון והבנייה
 התשכ*ה-p ,1965 במשרדי הוועדה המחוזית לתמון ולמייה מוזז
 המרמ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולמייזל שרונים הופקד

 שינת תמית מקרא: "תמית מתאר מקמית מס׳ הצ/35/1-4'.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: גוש 7815, חלקת
 347, חלק מחלקה 36 - קדימה

 עיקרי היראות שינוי התמיה* ק מיקה ותחנת שרבה -
 קביעת תוואי ומיקום.

 . מרחב תכנת מקמי זמורה

 הודעה בדבי הפקדת תבניות מפורמות

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התמון ובניה,
 התשכ״ה-p ,1965 במשרדי הוועדה המחוזית לתמת ולמיה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתמת ולמייה זמורה הופקדו

 תמיות מפורטות אלה:
 11) ״תכנית מפורטת מס׳ זמ/3/532״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3877, חלקה 54 -

 גדרה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו מיין דרומי מ*3.00 מ׳ לגן

 מיק אפס.

 (2) ״תכנית מפורטת סם׳ זמ/6/31/598".

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 557, חלקה 15; גוש

 559, חלקה 33: גוש 561, חלקת 5, 9 - גן יבנה

 עיקרי הוראת התמית: שינוי הוראות תמית מס׳ זמ/598/

.5/31 

 כל המעוניק בתכניה; רשאי לעיין כהן בימים ובשעות שה*
 משרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעתיק בקרקע, בבניין א בכל פרס תמוני את־ הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן כל הזכאי לכו על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של הד
 עה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 4¿

 רמלה 72406, טל׳ 225577*08.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי תועדה המקומית

 האמורה, בית הפועלים 6, רחובות 76261, טל׳ 08-462297.

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

 מסתמכת.

 מרחב תמת מקמי עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התמק והבניה
 התשכ״ה - 1965, מ במשרדי הוועדה המחוזית לתמק ולמייוז
 מחוז המרמ ובמשרדי התערה המקומית לתמון ולבנייה עמק חפר

 הופקדה תמית הנקראת: ׳תכנית מפורטת מם׳ עח/7/15ד.

 תלה השטחים הכלולים בתמית: חלקי גושים 097¿ 114¿
¿262 ¿281 ¿280 ¿216 ¿214 ¿213 ¿212 ¿211 ¿140 ¿136 

.8309 ¿308 ¿284 ¿283 

 עיקרי הוראות התמית: א) תכנית מפורטת לכפר השיתופי
 בית יצהק - שער חפר בהתאם לחוק התמון והבניה,
 התשכ״ה-1965, לרבות תקנותיו; ב) שימי תמיות מפורטות קיימות
 על שטח התכנית; ג) ביטול ואיחוד של חלקת קיימות וחלוקתן

 4022 ילקוט הפרסימים 1693, כיו כאב התשפדס, 273.1989



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

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 017¿ חלקה 36 - אבן
 יהודה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי לתכנית מס׳ הצ/171 כדי
 לאפשר חלוקה והפקעות לצרכי ציבור לסי הוראת התכני^ אן־

 בהתאם למצב הקיים בשטה

 כל המעתיק בתכנית רשאי לעייז בה בימים ובשעות שהמשר
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניק בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר המאה
 עצמו נפגע על די התכנית, ומ כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של הור
 עה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המוזודת האמורה, רח׳ הרצל 84,

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה רח׳ שטפפר 5, נתניה 42402, סלי. 336576*053.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדותש ׳עליהן היא

 מסתמכת.

 י־ג באב התשמ״ט(14 באוגוסט 1989)

 רב שיש
 יושב־ראש הועדה המחחית
 לתכנת ולבנייה מחוז המרכז

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 . הודעה בדבר הפקדת שינוי• תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ־ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה פחח
 הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
 הופקד שינוי תבנית הנקרא ״תכנית מס׳ 6185, שינוי תכנית מפור

 טת מס׳ 3154 - מלאכה ותעשיה זעירה ושירותי ייד מעינה׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: גוש 19372, חלק
 מחלקה: 4« גוש 19394, חלק מחלקה 9¿

 עיקרי הוראות שינוי התמית: קביעת שטחים למלאכה תעש

 יה זעירה ושטח צימרי פתוה

 כל המעוניק בשינוי התמית רשאי לעיק מ בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעתיק בקרקע, בבניק א בכל פרס תמוני אזר הרואה
 עצמו נפגע על יחי שינוי התכנית, ות בל הזמר לכך על פי סעיף

 100 לחוק רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של,
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחתית האמורה קדית הממ

 שלה נצרת עלית, טל׳ 570510־06.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית

-.,. כל המעוניק בשינוי התכנית רשאי לעיק בו בימים ובשעות
 'שהמשרחם האמורים פתוחים לקהל.

. .כל המעמיק בק־קע, בבניין א בכל פרט תכט־ני אחר הרואה י  ״ .
 יעצמו נפגע על די שינוי התמית, וכן על הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק דשא להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של
 ; הודעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחודח האמורה רח׳ הרצל

 4¿ רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 . המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, דחי שטפפר 5, נתניה 2402¿ טל׳ 053-336576.

 .. התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם ה הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את ומוכרות שעליהן היא

 מסתמכת. י

 מרחב תמון מקמי שרונים

 הודעה בדכר הפקדת תכנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 להק וממון והמיה
 התשל#-1965, כי במשרדי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז
 המךמ ובמשרדי הוועדה המקמית לתמון ולמייה שרונים הופקדה

 ;׳, תמץ7 הנקראת: תמית מתאר מקמית מס׳ הצ/48/1-3׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 002¿ חלקה 136 -

 פרדסיה.

 עיקרי הוראות התמית: 1) רישום לזכות המועצה של דקת
 • הנאה זכות מעבר ברוחב של 3.00 מ׳ למקלט הציבורי: 2) ביטול

 שביל והחזרתו ליעוד מגורים.

 ־ י כל המעוניק בתמית דשא לעיין בה בימים ובשעות שהמשר־
 ידים האמורים;פתוחים לקהל.

־ י־ כל המעתיק בקרקע, במת א בכל פרט תמוני אחר הרואה  ז

 עצמו נפגע על די התכנית, וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף 100
- לחזק, דשאי להגיש התנגדות, תזך חודשיים מיזם פרסומה של הזד־  י!
 ?הזו ברשומות, למשרח הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 4¿

 ־ רמלה 72406, טל׳ 225577־08.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקמית
 האמורה, רח׳ שספפר 5, נתניה, 42402, טל׳ 053-336576.

 .. , התעדזת לא תתקבל ולא חיחן אלא אם ס הוגשה בכתב
 ־ בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שלעיהן היא

 י מסתמכת. •י

 מרחב תכנה מקומי שרונים

 . הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 להק התמה והבניה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחחית לתמה ולבניה מחוז
 המרמ ובמשרדי הוועדה המקמית לתכנון ולמייה שתנים הופקדה

 תמית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/137/1-1״.

 ילקוס הפרסומים 693ג, כ־ו באב התשמ״ס, 27.8.1989 4023



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה כיסים ובשעות שהמשר
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על יד התכנית, וכן כל הזכאי לכד על פי סעיף. 100
 לחוק רשאי להגיש התנגדה/ תוך חודשיים מיום פרסומה. של הת
 עה זו ברשומון/ למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, קרית הממש

 לה נצרת עלית, סל׳ 06-570510.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי התערה המקומית
 האמורה עכו.

 התנגתת לא תתקבל ולא תיתן אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות וכליות תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מדוע תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מפורטת

 נמסרת מה הדעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-965ז, כי במשרדי תועדה המחוזית לתמון ולמייה מתו
 הצפה ובמשרדי התעדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל
 הופקד שינת תכנית הנקרא ״תמית מס׳ 6163, שינוי תמית מפור

 טת מם׳ 4271 - מרכז תעשייתי תפל.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמימ גושים 18721,
.18722 

 עיקרי הוראות שינוי התמית: שינת יעוד משסה ציבורי פתוח
 לתעשייה יעוד שטח לשירותי תעשייה וביטול דרך גישה מעורכת

 לאזור התעשיה

 כל המעמת בשינת התכנית רשאי לעיין בו בימים.ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תמוני אחר הרואה
ד שינת התמית, ומ כל הזכאי לכך על פי סעיף  עצמו נפגע על י
 100 לחוק רשאי להגיש התנגדה/ תוך חודשיים מיום פרסומה של
 תדעה זו ברשומה/ למשרד תועדה מחוזית האמורה קרית המכר

 שלה נצרת עליו/ טל׳ 06-570510.

 המתנגד ימציא העתק התנגתתו למשרדי הוועדה המקמית
 האמורה מושב מעונה

 התנגתת לא תתקבל ולא ומזן אלא אס p תגשה בכתב בפירוט
 הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 ג׳ באב התשמ״ט (4 באוגוסט 1989)

 עמרם קלץב׳י

 יזשבדאש תועדה המחוזית

 לתמון ולמייה מחת הצפון

 האמורה, רח׳ יוחנן בן זכאי, טבריה

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהד המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תמון מקמי מליל המרבד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לתק התכנת והבנייה
 התשכ״ה-1965, בי במשרדי תועדה המתזית לתכנת ולבנייה מחת
 הצפון ובמשרדי תועדה המקומית לתכנת ולבנייה הגליל מדמי
 תפקד שינת תמית הנקרא ״תבנית מם' 5446, שינוי לתעית
 מתאו־ מקמית מס׳ 648 ולתכניות מם׳ 400, מס׳ תמיא 8 - שכ׳

 מגורים מערבית הר. צפרד, בית גך.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: חלקי גושים 19501,
.19509 ,19507 ,19504 ,19503 

 עיקרי הודאות שינוי התמית: הקמת שמנת מגורים חדשה על
 שרותים באזור המערבי של בית גץ.

 כל המעונין בשינת התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות

 שהמשרדם האמורים פתוחים לקול,

 כל המעונין בקרקע, במיץ או בבל פרס תמוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינת התמיו/ וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק רשאי להגיש התנגתת, תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה וו ברשומה/ למשרדי הוועדה המחודון האמורה קריית הממי

 שלה נצ־רת עלית, טל׳ 06-570510.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי תועדה מקמית

 וממורה השוק העדוני עכו.

 התנגתת לא תתקבל ולא תיתן אלא p tat הוגשה בכתב
 'בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן תא

 מסתמכת.

 מרחב תכנת מקומי הגליל מרכזי ־

 הודעה/בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה והבנייה
 התשכ־ה-1965, מ במשרד הוועדה מחוזית לתמון ולבנייה מחת
 ועפה ובמשרדי תועדה מקומית לתכנה ולבנייה הגליל מרמי
 הופקדה תכנית הנקראת ״תמית מפורטת מס׳ 5769 - שכונת מגו־

 דם אבדסנאן־׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 18793, חלקת 5,4,3,

 6, 19; גוש 18795, חלקה 79, חלקי חלקת 71, 72, 80.

 עיקרי הוראות התכנית: פיתוח שמנח מגורים ואזור תעשיה

 כולל דרכיס ושטח צימד פתוח.

 4024 ילקוט הפרסומים 3693, רו באב התשמיש, 1989*27



 ובעניין: מנהרת מותם של נםפי השואה המפורםים להלן,

 המבקשת: בזתשסיין מינה ?יי ניב עזיו־ ע׳ שלשה, דח׳ דד
 סשילד 4, נם־ציונה.

 ולדעה

 להווי יזץע בי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחחי ביחש״
 לים בבקשה להצהיר על מותם של נםפי שנות השואה המפורטים
 להלן שנעלמו ומשערים שהם פתו, וכי בית המשפט יוזן בבקשה

 הנ׳׳ל 9.11.1989 בשעה 09.30.

 חה תיאורם של הנספים לפי מהות המבקשת:

 התאריך היחע לאחרונה
 שם הנעדר, שבו הנעדרים היו

 משט לידתו עריץ בחיים
 ותאריך לדתו התעסקות והפשיס מ נמצאו אז

 יולי 1941, מחנה
 השמדה פוליגון,

 פוליו(ליטא)

 עלי 1941, פחנה
 השמדה פוליגון,

 פולין(ליטא)

 יולי 1941,

 פוליגמ, פולין

 בורנשטיין רייזל, עקרת״בית
 היידוצישאק, .פולין

 לא יחעה השנה

 בורנשטיין פייגע,
 היידוצישאק, פולין,

 1929 לעיד

 בורנשטיין משה
 היידוצישאק פולין,

 1926 לערך

 מקם מגוריהם הרגיל והידוע האחרון: היידוצישאק פולץ.

 אזרחותה: פולנית.

 שמות וכתובות של בני המשפחה הקרובים ביותה

 ודטמן פני שייגזר חז׳ יוסף 16, חיפה >בת אתת של הבעל והאב
 של הנספים).

 בל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל, מתבקש בזה
 >חפציאן לבית המשפט, בין בכתב ער תם הדיזן זביז בעל פה לפני
 בית המשפט בפועד הנקב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד
 להצדדת המוות יתייצב למי בית המשפה במועד הנקב לעיל, )0
 כעצפו וז&] על •ידי מרכות וינמק את התנגדותו, א ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשמעה שניתנה על ידיו, שבה פורטו טעמי ההתנ׳
 גרות א ימסור תדעה בפני נציג דיפלומטי א קנםולדי של
 ישראל שבה יפרט את סעפי ההתנגדות, שאם לא מ יחליט בית

 המשפט כטוב בעיניו.

 ר הכנז, רשם

 בבית המשפט המחוזי גידושזלים

 תיק הצהרות מתת 69/89

 בעניין־. חזק הצהרות מוז/ התשל*ח-1978,

 ובעניין: הצהרת מותם של הנעדרים ראובן שפרה ושיינה
 (סוניזש וכטה

 המבקש יצחק תרשיש, רח׳ אלופי צה״ל 16/18, תולה.

 הודעות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרמי האזורי באשקלון

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עמון

 מתפרסמת מה תדעה כי בתיקם המפורטים להלן תגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה א לצו יחשהיאו לפינוי

 פעול עובון.

 תיק 5225/התשמ״ס

 בעניין ירושת המנוחה מולסק שדה שנפטרה מיו יורק ביום
14.1989 

ה  המבקש: מ

 תיק 5535/התשפ־ט

 בעניין ירושת הגעות! אהרונםון איזידורה שממרה ממקלון
M1A.1985{ביום כ״ה בסבת התשמ׳׳ה 

 המבקש חד אשתו ובנותיו.

 תיק 5541/התשפרט

 בעניין ירושת המנוח מאי יצחק שנפטר באשקלון כיום י*ג

 בתמוז תזשנרס(16.7.1989^

 המבקשים: תריו.

 תיק י555/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח חקנין מסף, שנפטר מרושלים ביזם ייכ
 בסיוון התשמיש(154.1989),

 המבקשימ אשתו, בתו ובניו

 תיק 5564/התשמ״ט

 בעניין ירושת ומנוחה מזל חלפון, שנפטרה באשקלמ כיזם
ס בסיזן ת7שמ״ד >984!.¿28<,  ל

 המבקשים: מיה ובנותיה

 תיק 5569/התשפ*ס

 בעניין ירושת המנוח סאלם משה שנפסד באשקלון ביזם ד
 בשבט התשכדח (26.1.1988¿ י

 המבקשת: אשתו.

 נפיש אדרי. מזכיר ראשי

 הודעות לפי חוק ומנהלות מתת,
 התשל״ח-»197

 בבית BBVSR המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 63/88

 מנייד• מק הצהרות מוזז/ התשל*ח-&197,

 •ל׳ז־ם הפרסום 3693, כ־ו באב התשמיש, 1989*27 4025
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 להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו, ומ בית המשפס ידה בבקשה
 הניל ביום 9.11.1989 בשעה 0>094.

 הה תיאורם של הנספים:

 1. שם הנספים, מקם ותאריך לידתם:

 אהדה עובדיה סבה של המקש!/ דרמה יזה, 1886.

 רחל עובדיה סבתה של המבקשת, דרמה יוון, 1983.

 לוםי עובדיה דוח־״ רווקה דרמה ידן, 3.1.1916¿

 שלום (אליאס) עובדיה חד, חזק דרמה ייה, 5.7.1924.

 חיים (דינו) עובדיה, חד, חוק דרמה יוון, 283.1921.

 2. מקום מגוריהם הרגיל והאחדה: דרמה יוון.

 3. עיסוקם: אהרון עובדיה - ברוקר, חלפן כםפימ רחל עובדיה -
 לא ידוע; לוםי עובדיה-לא ידוע; שלום(אליאס) עובדיה - לא

 ידוע; חיים(דינו) עובדיה - לא יודע.

 4. אזרחותם - עוניו/

 5. התאריך האחרון שבו נראו בחיים: לגבי הנספים אהרון, רחל,
 לוסי ושלום עובדיה - 1943, עת נשלחו למחנות ההשמדה
 ומאז נעלמו עקבותיהם; חיים (דינו) עובדיה - 1943 בהרים
 (באזור קילקם) במסגרת פעילותו בפרטיזן, שם מצא את מותו.

 6. בני משפחתם הקרובים ביותה

 1) המבקשת, רחל עובדיה אתונה יוה - נכדתם ואחייניתם
 של הנספים;

 2) אהרון, בלדאניס ודינום עובדיה - אחיה של המבקשת.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאו לבית המשפט, בה בכתב עד ליום הדיון ובין בעל פה
 לפני בית המשפט במועד הנקב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט הנמק את התנג־
 חתו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו
 שבה פורטו טעמי ההתנגחת, או ימסור הודאה בפני נציג דיפלומטי
 או קנםולרי של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות שאם לא

 p - יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 י מבט, רשם

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפע

 בבית המשפט המחוזי בתל• אביב יפו

 תיק אזרחי 966/89

 בעניה פקודת החברות(נוסח חדש), התשמ״ג-1983,

 ובענת פירוק על גל תוכנות ומודמים(1987) בע״מ,

 והמבקשת: אלחר מחשבים בע״מ ע״י ב״כ עו״ד חבר מהאי,

 רח׳ דרקון 112, תל־אביב 3571¿

 נמסרת מה הודעה מ ביזם 18 באפריל 1989 הוגשה בקשה
 למת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
 התשל״ח-1978

 הודעה

 להווי ידוע, כי המבקש פנה אל בית המשפט המחהי בירושלים
 כבקשה להצהיר על סותם של הנעדדם הנ״ל שנעלמו ומשערים
 שמתו, ומ בית המשפט דה בבקשה הניל ביום 9.11.1989 בשעה

.08.30 
 הה תיאורם של הנעדרים מיל לפי הצהרת המבקש:

 1. נולח בקובנא - ליטא.
 ראו־מ וכטר - בשנת 1924.
 שפדה וכטר ־ בשנת 1897.

 שיינה(סוניה) וכטר - בשנת 1919.
 2. התגוררו בקבנא עד מותם.,

 3. בעלי אזרחות ליטאית.
 4. שיינה(סוניה) וכםר הועסקה כפקידה. שפרה וכסר היתה עקרת

 בית.
 5. ראובן וכטר נראה לאחרונה בגטו קומא ב* 26 במרץ 1944.
 שפרה וכטר נראתה לאחרונה במחנה שטוטהוף בחודש יולי

.1944 
 שיינה(מניה) ובטד נחמה לאחרונה מטו קומא בחודש עלי

.1944 
 6. חיים וכטר, אחיהם של שיינה וראובן וכטר ומה של שפרה

 וכטר, התגורר בפתח תקוה ונפטר ב־17.2.1989.
 7. ודיס ושיינה וכטר היו רווקים.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנעדדיס מ״ל מתבקש בזה
 להמציא למת המשפט או לכל נציגות דפלומטית או קונםזלחת
 של מדינת ישראל, בין בכתב ובה בעליפה לכל המאוחר חמישה
 עשר הם לפני מועד ודיה הנקב לעיל, וכל אדם מעונץ הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקב
 לעיל, אם בעצמו ואס על ידי בא מחו, וינמק את התנגחתו, או
 ימסור לבית המשפט הצהרה בשמעה שניתנה על ידו שבה פורטו
 ׳טעמי התנגדת, או ימסור הודעה בפני נציג דפלומטי או קגסולד
 של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגחת, שאם לא p יתן בית

 המשפט החלטה כטוב בעיניו.

 י׳ הבט. דשם

 בבית המשפנז המחחי בירושלים י

 תיק הצהרות מוות 71/89

 בעניין: חוק הצהרות מוח/ התשל׳ח-1978,

 ובעניין: הצהרת מותם של ננמי שנות השואה המפורטים
 להלן: אהדה עובדיה רחל עובדיה לוסי עובדיה חיים(דנו) עור

 דה ושלום >אליאס) עובדיה

 ובענת המבקשת! רחל עובדיה אתונה יוה, ע״י ביב ערד
 שמואל תמנו, רח׳ אבן גבירול 6¿ תל אביב 64362.

 הודעה

 להור ידוע מ המבקשת פנתה אל מת המשפט המחוזי ביחש־
 לים בבקשה למהיר על מותם של נםפי שנות השואה המפורטים
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 לבית המשפט המחוזי בתליאבימיפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי כקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברץ

 ביום 3 בדצמבר 1989 בשעה 09.00.
 כל נושה א משתתף של הועדה וממורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אס בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או מששתף של החברה שידרוש זאת מן החתום משה

 תמורת הו/שלום הקבוע בעדו.

 עידו אקרמן, ערד
 ב״כ המבקש

 העדה: כל הרוצה להופיע בשעת בירוד הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על די הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו 1ה
 ההודעה בציון השם והמעז של מרש או הפירמה ובחתיסתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאחר משעה 08.30 של יום 2 בדצמבר 1989.

 הודעה מא*ו האפוטרופוס הכללי

 הודעה על כוונה להגיש כקשה לממן צו ניהול

 לפי תקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין וביצוע) התשליח-1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין ובי־

 צוע), התשל״ח-־1978, ניתנת בזה הודעה כי בכוונת האפוטרופוס

 הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים

 הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש

 לאפוטרופוס הכללי, רח׳ הנשיאים 11, מגדל 7, באד שבע, כתב

 התנגדות בשני עותקים הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו

 עיסוקיו, תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

 כבסי נעדרים שזהותם ידועה

 שם הנעדר שפ המזדיש משם מגורי המוריש

 ג׳מפוצ׳י צ׳זרה ג׳מפוד ג׳וליו קרלו אלת

 ט־ו באב החשמ״ט(16 באוגוסט 1989)

 שי אנקור״שניד
 מגן האפוטרופוס הכלא

 הודעה מאח בנק ישראל

 ^ דין וחשבון שבועי

 לפי חזק בנק ישראל, התשי"ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק מק ישראל, התשי״ד-1954, מתפרסם
 מה דין וחשבון שמעי על המחזור, המטבע והנכסים המוחזקים

 לעומתו בסיום העבודה מוס ט״ו באב התשסרס(1989*16).

 בשקלים חדשים

 * סך כל המטבע כמחזור כיוס 164.1989 2,519,719,317.00
 ג היתרה במם 94.1989 2,492,251,233,00

 ג. העליה או הירידה(-) במשך השבוע האדון 27,466,084.00

 ד. הנכסים ביתרות מטבע הץ וזהב 2,519,719,317.00

 גרז באב התשמ״ט(164.1989)

 עזל0ה פירקיס
 משנה למנהל מחלק/ המטבע

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפט

 לעיל, וכי בקשת פדוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין
 ביום 17 בספטמבר 1989 כשעה 08.30.

 כל נושה א משתתף של הזברה הזמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה א להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הביחר,
 אם בעצמו א באמצעות עודד הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה א מששתף של הועדה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע כעדו.

 דוגר יוחאי, ערד
 ב״כ המבקש

 הערה כל הרוצה להופיע בשעת בידוד הבקשה וממורה חייב
 למסור, א לשלוח על די הדואר, לחתום לעייל הודעה 7ל רצונו, זה.
 ההודעה בציון השם והמען של ושרש א הדרמה ובחתיפתם א
 בחתימת בא מחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 16.00 של יום 16 בספספבר 1989.

 בפות המשפט המחוזי בתל״אםיב״יפו

 תיק אזרחי 1000/69

 בענת פקודת החברות(נוסח חדש), התשמ״ג-1983,

̂ן כע״מ,  ובענת פירוק חברת קמ

כ ערד ש׳ ודט־  והמבקש: מק לאפי לישראל בע״פ, זרי ר
 חיים, חזי רמח״ל 2, תל־אביב 45125 . ־

 נמסרת מה הודעה מ ביזם 30 באפריל 1989 הוגשה בקשה
 למת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את ההברה הנזכרת
 לעיל, וכי כקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב מין

 כיזם 3 בדצמבר 1989 כשעה 48.30

 כל נושה א משתתף של הזברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה א להתנגך לכך, דשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו א באמצעות עודך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לבל נושה או מששתף של החברה שידרוש זאת מן התזוס ממה

 תמורת התשלש הקבוע בעדו.

 יעל צוד, ערד

 ב״כ המבקש

 הערה כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, א לשלוח על די הדואר, לחתום לעיל הדעה על רצונו זה.
 ההודעה בציון השפ והפען של האיש א הדרמה ובחתיסתם א
 בחתימת בא מחם, צריכה להיפסר א להישלח באפן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאחד משעה 13.00 של יום 30 מובמבר 1989.

 בבית חמשפנז המחוזי בתל״אביב״יפו ״

 תיק ןמרחי 1449/89

 ^ענת פקודת החברות(נופח חדש), התשמ״ג-1983,

 ובענת פירוק חכרת בלזה חנדה בע״מ,

 והמבקש אברהם פרום זרי מ ערד ע׳ אק־מן רח׳ דפנה 18,

 ,תל־אכיב 44926

 נפסדת מה הודעה מ ביום 31 מולי 1989 הוגשה בקשה

 ילקוט הפרסומים 3693, כיו באבהתשפ״ט, 1989*27 4027



 כלשהו, ואינו מוסמך א מורשה על־ידי המפעל או מטעמו:
 למסור כל ידיעה או להציג כל היצג או ליתן כל ערוכה בשמו
 של המפעל או פסעמו או לחייב את המפעל בחכות כלשהי.

 5. צורת הברטים ומחירו

 (א) על פני בל כדםים תהיה(ביךהיתד) שכבת ציפוי אטומה, אחת
 או מתר, כשמתחתה מודפסים מספרים או סימנים או סכומים
 או הביטוי"כרטיס־חינם״(בתכנית זו - המספרים הסמויים)
 אשר בעת הנפקת הכרטיס יהיו בלתי־נראים לעץ, אלא לאחר

 הסרת שכבת מיפוי כאמור בםעיף״קטן(ב).

 (ב) לשם חשיפתם לעידן של המספרים הסמויים שבכרטיס, על
 מהדק הכרטיס להסיר ממנו את שככת מישי, תאת עליידי

 גידודה בעדינות במטבע(או בחפץ מתכתי אחר).

 (ג) מחירו של הכרטיס יהיה זממם שיודפס בו כמחיר הכרטיס.

 6. בדיקת קיוב התנאי לזכייה בברטיפ

 (א) על פני כל כרטיס יודפסו הוראות לבדיקת קיום תזנאי הקובע
 האם הכרטיס מכיל זכייה ואם לאו.

 (0 לאחר חשיפת המספרים הסמויים, אס יתנלה שבכרטיס פלתי
 נתקיים התגאי לזכייה - חכה הברטים באחד הפרסים הספור״
 טים בסעיף 7, והפרס ישולם למוכ״ז באפן מידי, בכפוף להר

 ראות הסעיפים 4 10,9 ר11.

 (ג) אם יתגלה שבכרטיס פלוני לא נתקיים התנאי לזכייה - לא
 חכה או* כרטיס בפרס כלשהו.

 ד. במות הסרםיט וסכומיהפ

 (א) בסדרה וד יהיו קרוב ל־1,220424 כרסיסים שבוע יהיו פרסים
 (להלן - הכרטיסים הזוכים), בסכום כולל של קרוב ל־
 8,592,600 שקלים חדשים(פחות או מתר עד 5%¿ תאת לפי
 החלוקה המפורטת בטבלה דלהלן, ובכפוף לאפור בסעיף קטן

• - M 
 סכום או שווי ס3ו הפרסים סירב סכום א שוד

 הפרס מוח מסוג זה מרסיס בש״ח

 מכונית שעלותה למפעל
 לפחות 30,000 24 720,000
288400 2,400 120 
288,000 4400 60 
500,000 20400 25 
960400 80400 12 

2,764400 345400 8 
 כדסמדחינם 768400 3,072400

 ס״ה 1,220424 92400^8

 (0 הכפות המדויקת של הכרטיסים הזוכים, ומ הסכום הכולל
 המדויק של כל הפרםיס הכספיים שניתן אמת בהם, יפודםפו
 על״ידי המפעל לפני תחילת מכידתם של הכרטיסים מסדרה

 זו, וזאת בהודעה שתפורסם ברבים.

 (ג) האפור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 19.

 מפעל הפיס
 תכגית הגרלה ״חיש גד״

 מס׳ 4/1989 (״מרדן מכוניות״)

 1. הגדרות

 כתמית זו יהיה לכל מתח שבסעיף זה הפירוש הניתן בצדו
 להלן, והוא כשאין כהנה אזרת משתמעת מתומ העניין או מהקשר

 הדברים:

 ״המפעל״ - מפעל הפימ

 ״ברסיס״ - בל אזר מהכרטיסים שהמפעל ינפיק לפי סעיף 3(ז«

 ״המספרים הספדים״ - כל המספרים וס הסכום או הביטוי'כרטיס״
 חינם״ שיודפסו בכל כרטיס, כאסור בסעיף #05

 ״פרס־ - הממנית או הסכום א הכדטיס־חינם שבהם חכו חלק
 מהכרטיסים לפי תמית זו;

 ״מכונית״ - כל אחת מהממניות שתוגרל לפי הסעיפים 7(א) ר8
 לתכנית זה

 ״כרטיס חינם׳ - מטיס שהונפק על־פי תמית זו, ואשר יימסר
 לווכה בפרס, ללא תשלתז בעדה

 *סדרה זו" - סדרת הכרטיסים שהמפעל מפיק זןל־פי תמית זה

 "פרסום בדמם־ - פרסום מלקט הפרסומים וגם/א בשני עתוניס
 יומיים לפחות.

 2. תחולה

 תכנית זו תימס לתוקפה בתאריך שהמפעל יקבע לכד בהוד
 עה שתפורסם ברבים.

 8. הנפקת הבדטיסיפ

 (א) (1) המפעל ינפיק סדרה של כרסיסי הגרלה ״חיש־גד׳ שבה
 יהיו קרוב ל־3440400 כרטיסים (פחות א מתו־ עד

45% 

 (2) הכמות המדויקת של הכרטיסים שתונפק בסדרה זו
 תפורסם על־ידי המפעל לפני תחילת מכירתם של הכד־

 סיסים, וזאת בהודעה שתפורסם כרבים.

 (3) למרות האמור בסעיף זה לעיל, יהיה המפעל רשאי להנ
 פיק במסגרת סדרה זו כסות נוספת של כרסיסים, מן
 בבת־אחת ובין בשלמס, ובמקרה זה יפרסם המפעל גם
 את הכמות המדויקת של הכרטיסים הנוספים שיונפקו

 כאמור, וא* זאת בהודעה שתפורסם ברבים.

 (0 תחילת מכירתם של הבדטי0יט בסדרה זו תהיה בתאריך
 תחילת תוקפה של תמית זו, כאסור בסעיף 2.

 A דדפי מבירת חברטיםיט

 00 מכירת הכרטיסים לציבור תיעשה עאידי המפעל במישרין א
 על־ידי אנשים א־ גופים אחרים שהמפעל יאשר לשם כך

 (להא - מוכרים מורשים),

 (ב) כדי להסיר ספק נאמר מה במפורש, מ שום מוכר מורשה
 סמור זרנו משמש כסוכנו א כשלוחו של המפעל לענת
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 9. תשלום הפרסים

 (א) נתגלה כרטיס המזכה בפרס שהוא סכום כסף או כרטיס־חינם,
 ישולם סכום הפרס, או יימסר כדטיסיחינמ, שבו מזכה אתו
 כרטיס, לידי המוכ״ז של אותו כרטיס, לוד דרישתו של אותו
 מוכ׳־ז, וכנגד מסירתו של אתו כרטיס לידי ״משלם־הפרס'
 כהגדרתו בסעיף־קטן(ב), ומת בכל עת לאחר גילוי הזכייה,
 אך לא יאוחר מאשר 3 חודשים ממועד סיום המכירה של

 סדרה זו.

 (ב) פרס עד 50 שקלים חרשים(ועד בכלל) ופן כרטים־זזינם, ניתן
 לגבות אצל כל מום• מורשה, ואילו פרס בסכום העולה על 50
- ניתן לגבות במשרדו הראשי של המפעל א  שקלים חדשים י

 . אצל אדם או גוף אחר שיאושר לכד על־ידי המפעל (להלן
 ביחד - משלס־הפרמ, והכל בכפוף לאמוד בתכנית זו.

 (ג) פרס כספי שעל משלם־הפרס לשלמו לפי תמית זו, רשאי הוא
 לבצע את תשלומו מן במזומנים ומן.בשיק ערוד לפקודת
 המוכ״ז שהציג את הכרטיס לפרעה; ואם היה הפרם בסכום של
 3,000 שקלים חדשים או יותר - רשאי משלנדזזפרם לבצע את
 התשלום בשיק ערד ממור ומשורטט ״למוטב בלבד״, וכל
 תשלום שיבוצע בשיק כאמור ייחשב אף הוא כסילוק מלא של

 הפרם על־ידי המפעל.

 10. הודאות כלליות בדכר תשלוט פדסיפ

 (א) לא נדרש תשלומו של/פרס כלשהו:במועד הקבוע בסעיף 4
 ונם/או לא מילא חרש התשלום אחרי הוראות תכנית זו, מלן
 או מקצתן, אין משלם־הפרס חייב לשלם את סכום המיס

 לאותו חדש.

 (0 משלפ־הפרם אינו חייב לשלם פרס כלשהו בגה כרטיס זוכה
 כלשהו, אם אותו כרטיס אבד, הושמד, הושחת, נתקלקל,
 נקרע, נגזר או נוקב וגם/או אם מספר סמוי כלשהו או הפרס
 המודפס בכרטיס, טושטש או שאינו ברחי על פנה די צרכו,
 באופן שלא ניתן לקבוע מוראות מהם המספרים הסמויים'או

 מהות הפרס, א סכומו, ועל לפי העניץ.

 (ג) הזכות לקבל או לתבוע מהמפעל את הפרס וגם/או כל דבר
 אחר מק כרטיס כלשהו, נחוגה מ־ זרק לםזכ״ז בפועל של
 אותו כרטיס, ולא לשום אדם אחד זולתו׳ יאה נפקא מינה אם
 ןש או אץ לאותו מוכ״ז גם הזכות לבעלות או להחזקה לגבי
 ז*ותו כרטיס. בהתאם לכך, אץ משלנדהפרס חייב לחקור או
 לבדוק אם הסוכ׳׳ז של כרטיס כלשהו הינו הבעליפ או המחזיק

 כדין של אוחו כרטיס*

 (ד) להסרת ספק מודגש מה, מ במקרה של אבדנו או השמדתו
 של כרטיס כלשהו, אץ משלס־הפרס חייב לשלם או למסור
 א1 הפרם מינו, לא תוך תקופת ההתיישנות ולא לאחריה
 ואף לא מגד ביטחונות כלשהם, חאת למרות כל האמור בכל

 דין הנוגע למסמכים אבודים.

 11. הזדהות דורשי הפרטים

 משלס־הפרם רשאי לדרוש סאת כל מוכ״ז של כרטיס החדש
 את תשלום הפרם מינו(להלן - חרש התשלום), להציג למשלם־
 הפרס את תעודת הזז?ות של חרש־התשלום ולהרשות לו להעתיק

 8. אופן הגדלת המכוניות ותנאי מסירתן לזוהה

 (א) המפעל ירצוש מספר ממניות, במספר הכרטיסים העשויים
 לזמת בפרס הראשון, אשר כל אחת מהן תימסר לידי כל מי
 . שיזכה באותו פד^כשמחירה הפלא(מלל כל האגרח/ההמד
 לים והמצאת הנלוות החלות על הפכונית ער למועד
 פםירתה לידי הזוכה) - שולם על ידי המפעל, הכל בכפוף

 .; להוראות ולתנאים שבסעיף זה

 וב):,לפני תחילת המכירה של סודה זז י^סם המפעל מביס את
 •־ פרטי הסבוניות שיועמדו להגרלה בסדרה זו, מלל שם היצרן,

 הדגם, שנת הייצור, נפח מנוע ופרסים נוספים.

 (ג) ־ נתגלה כרטיס המזכה בפרס שהוא סמנ׳ת, יהיה המחזיק בכד
 י סיס זה (להלן - הזוכה/ חייב לפנות למשרד הראשי של

 המפעל, ולמסור למפעל את הכרטיס הזמה והמפעל ימסור
 ־:לו הדעה •על המועד והמקום שכת! עליו להופיע לשם התימה
 על המסמכים המפורטים כסעיף קטן(ד), ולשם קבלת מפתחות

 המכונית ומפמכיה

 (ד) המועד שייקבע כאמור יהיה בהקדם האפשרי לאחר פנייתו של
 ^הזוכה ולא יאחר מאשר 30 יום לאחרה. המקום שבו יימסרו
 הפפתהת והמסמכים אדי הזוכה ״מל להיות מקם שהא
 רשות הרבים, טון ליד המשרד הראשי של המפעל, א כאלם
ד שהמפעל יקבע,  ההצגות של ומפעל, א בכל מקם א
 ובמעמד פומבי וטקסי, מוכחות נציגי המפעל, «שי צימר

 •:-׳ וכלי התקשורת, ואנשים אחרים, הסל מד שהמפעל יקבע.

 ממ זוכה שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן(ג^ יהיה חייב לוצפיע
 כמועד וכמקום שנקבעו לו מטור, ולקבל אז מפתחחז המכר
 נית ומםמביה ומ לחתום על אישור קבלתה להחזקתו, ועל
 אישר הסכמתו לפרסום, שמו ותצלופו במעמד הסקס של
 ממידתה לידיו, וכן על כל מסמך נוסף הדרוש לצורך העברת
 , הבעלות על הממנית על קמו כמשרד הרישוי, והכל מוטח

 שיקבע לס־ מפעל וגם/א כל גוף מו־םמך אחר.

 .(0 להסרת ספק מודגש בזה מ הזוכה לא יהיה זכאי לשום תביעה
ץ כל פגם שיתגלה במכונה/ בץ בעת  כלפי המפעל מ
 מסירתה לידיו א בכל עת לאחד מכן, והמפעל לא יהיה
 אחראי כלפץ לטיב המכונית א לכל פגם א תקלה אחרת
 שיתגלו בה בכל עת שהיא. כמו כן לא יהיה המפעל אחראי
 לתשלום כלשהו א בער הצאת אחזקת המכונית א הפסים

 החלים עליה פיוס מסירתה לידי הזוכה ואילך.

 (ז) אם הזוכה לא ימסור את הכרטיס הזוכה למפעל, א לא יופיע
 כמקום ובמועד שנקבעו לכך כאמור כסעיף קטן(0, א במקום
 א במועד אחרים שנקבעו לכך על ידי המפעל בתיאום עם
 הזוכה(ובלבד שהמועד הזה יחול בתוך 3 חודשים ממועד סיום
 המכירה של סדרה זו) כדי לקבל את מפתחות הםמנית ומסגד
 מה ולשם ומיפה על האישורים והמסמכים הנוספים כאמור
 ... בסעיף קטן 0^ לא יהיה המפעל חייב למסור אוכה את המכו
 נית שהוא זכה כה והמפעל יהיה רשאי לבטל את הזכייה
 ולנהוג במכונית כפי שימצא לגמן, ולמה לא תהיה כל תבי
 עה דרישה א טענה כלפי המפעל עקב מטול הזכייה כאמור.
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 מתכנית זו, יהיה בתל־אביב־יפרבלבד.

 17. התיישנות

 תקופת ההתיישנות לכל תובענה נגד המפעל, בגיז־כל עניין
 הנובע מתכנית זו, ודא שנים־עשר חודשים ממועד תחילת המכירה

 של סדרה זו.

 18. משדד המפעל

 כתובת משרדו הרשום של המפעל, שהוא גמ משרדו הראשי,
 היא ברח׳ הפסמן 3, תל־אביב, מיקוד 41070 כל תביעות או פניות
 אחוזת למפעל בקשר לתכנית זו יש להפנות למפעל לפי כתובתו

 האמורה.

 19. שינוי התבנית

 (א) המפעל רשאי מזמן לזמן לשנות כל הוראה הכלולה בתכנית
 זו, ובמיוחד את כמות הכדםיםיס הזוכים וסכומי הפרסים המו

 פיעים בסעיף 7, ובלבד שכל שינד מה יפזירסם ברבים.

ע לכך ע  (ב) תחילתו של כל שינוי מה יהיה במועד שהמפעל י
 בהודעה שתפורסם ברבים, ובלבד שמועד זה יחול לא לפני

 פרסום השינוי כאמור בסעיף־קטן(א).

 גדעון גדות.
׳׳ו^ר״ון  יושב־ראש ^׳

 מפעל הפיס
 תכנית הגדלה ״חיש גד״

 מס׳ 5/1989 רקוביית המזל׳׳)

 1. הגדרות

 בתכנית זו יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש מיתן מדו
 להלן, והוא כשאין מונה אחרת משתמעת מתומ העניק או מהקשר

 הדברימ

 ״המפעל״ - מפעל הפימ

 "כרטיס־ - כל אחד מהכרטיסים שהמפעל ינפיק לפי• סעיף 803;

 ״המספרים הסמויים־ - כל המספרים וכן הסכום או הביטוי־כרטיס־
 חינם* שיודפסו בכל כרטיס, כאמור כסעיף 5(א)!

 ־פרס׳ - הסכום או הכרטיס־חינם שבהם חמ חלק מהכרטיסים לפי
 תכנית זו;

 ״כרטיס חינם־ - כרטיס שהונפק על־־פי תכנית זו, ואשרי יימסר
 לזוכה בפרס, ללא תשלום בעדה

 "סדרה זו־ - סדרת הבדסיםיס שהמפעל ינפיק על־פי תמית זה

 ׳פרסום בדמם־ - פרסום בילקוט הפרסומים וגם/או בשני עתוניש
 יומיים לפחות.

 2. תחולה

 תמית זו תימס לתוקפה בתאריך שהמפעל יקבע לכך בתך
 עה שתפורסם ברבים.

 8. הנפקת הברנויסים

 (א) (1) המפעל ינפיק סדרה של כרטיסי הגרלה ״חיש־־גד״ שבה

 את פרסי זהותו. סירב ח־דש־התשלום להיענות לדרישה זו, רשאי
 משלם־הפרס לעכב את התשלום עד אשר דורש־התשלום ימלא

 אחרי הדרישה.

 12. כרטיס פגום והשבת מחירו
 (א) למרות כל האמור בתכנית זו, לא חכה בפרס כלשהו כרטיס
 אשר מספר סמוי כלשהו, או הפרס שבו, או כל חלק מהם - לא
 הודפסו כלל, או לא הודפסו כראוי או הודפסו מודה שגדה או
 משובשת, או ששובשו לאחר ההדפסה, בצורה שאינה ניתנת
 לבירור מתוך עיון בכרטיס, והכל בין שהדבר קדה לפני הסרת
 שכבת הציפוי ממנו ובין לאחר מכן, לרמת חוסר התאמה בין
 מספר סמוי כלשהו לבין סימן המקורת המודפס מתחתיו

 (להלן - כרטיס פגום).

 (ב) המחדק בכרטיס פגום זכאי להחדרו למפעל ולקבל כנגדו
 מהמפעל את השבת המחיר הנקב של הכרטיס הפגום, חאת
 לפי דרישתו של המוכ־ז של אותו כרטיס, לא יאוחר מאשר

 תוך,3 חודשים ממועד סיום המכירה של סדרה זו.

 (ג) פרט לאמוד בסעיף־קטן(ב), לא יקנה כרטיס פגום למחזיק מ,
 או לכל ארם אחר, שום זכות שהיא, וביחוד לא יקנה כרטיס
 פגום זמת לפיצויים כלשהם עקב אי־זמיתו כפרס או עקב

 סיבה אחרת כלשהי.

 13. אמצעי ביקורת
 וא) בכל כרטיס יודפסו מספרים וגס/או מלים וגם/או סימנים
 אחרים - בין גלויים ובין סמויים - המיועדים לבדיקת אמי־
 תותם של המספרים הסמויים וגם/או של הפרס שבכרטיס

 (להלן - אמצעי ביקורת).

 (ב) אם ייראה למשלם־הפרס, בץ על פי אמצעי הביקורת ובץ בכל
 דרך אחרת, כי המספרים הסמויים או הפרם שבכרטיס זוכה
 פלוני, או כל חלק מהם, שונו או טופל בהם באופן אחר שלא
 בהתאם לתמית זו, או כי אמצעי הביקורת עצמם שונו או
 טופל בהם כאמור, הרי למרות כל האמור בתכנית זו, יהיה
 משלם־הפרס רשאי לסרב לשלם את הפרס מיז אותו הכרטיס

 עד שתתברר אמיתותה של הזכייה מינו.

 14. מט הבנסה
 לפי מיטב ידיעתו של המפעל -

 (א) •הפרסים לפי תכנית זו אינם מהווים הכנסה החייבת במם לפי
 פקודת מס־הכנסה;

 (ב) האמור בסעיןי־קטן(א) לעיל אינו חל על פרסים בגין כרטיסים
 הנשארים בדי המוכרים המורשים או המפיצים של המפעל

 במהלך עסקם.

 15. היתר לעריבת הגרלות
 ההגרלות שתמית זו חלה עליהן, ייערמ על־ידי המפעל על
 פי היתר לעריכת ההגרלות שניתן למפעל לפי סעיף 231 לחוק

 העונשין, התשל״ז-1977.

 »1. מקום השיפוט

 מקום השיפוט לגבי תובענה נגד המפעל, בגין כל עניין הנובע

 Wr 4030 זמרסוםים 3693, כיו כאב התשמ׳ס, 274.1989-



 סכום מסי הפרסים סה״כ סכום
 הפרס מרח טסו ג זה הפרסים מרה

720,000 48 15400 
288,000 2,400 120 
288,000 4400 60 
500,000 20400 25 
960,000 80400 12 

2,765400 345400 8 
 כרטיס חינם 768400 י 3472400

 ס״ה 1,220448 8,592400

 >ב) הכמות המדויקת של הכרטיסים הזוכים, ומ הסכום הכולל
 המדדק של כל הפרסים הכספיים שניתז לזכות בהם, יפורסמו
 על •ידי המפעל לעי תחילת מכירתם של הכרטיסים מסדרה

 זו, וזאת בהודעה שתפורסם ברבים.

 (ג) האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 18.

 4 למשלים חפרסיפ
 00 נתגלה כרטיס המזכה בפרס שהוא סכום כסף א כרטיס״חינם,
 ישולם סכום הפרס, או יימסר כרטיס ׳חינם, שבו מזכה אותו
 כרטיס, לידי המוכ״ז של אותו כרטיס, לפי דרישתו של אותו
 מרז, וכנגד מסירתו של אוחז כרטיס לידי ״משלס־הפרס׳
 כהגדרתו בםעיף־קסן rem jcn בכל עת לאחר גילר הזכייה
 pt־ לא יאוחר מאשר 3 וווו שים ממועד סיום הממרה של

 סדרה זו.

 (0 פרס עד 50 שקלים חדשים(ועד בללל< ימ כרטיס־חינס, ניחן
 לגבות אצל כל מוכר מורשה ואילו פרם בסכום העולה על 50
 שקלים חדשים - ניתז לגבות במשרדו החושי של המפעל או
 אצל אדם או גוף אחר שיאושר לכר על־ידי המפעל (להלן

 מחד - משלם־הפרמ, והכל בכפוף לאמוד בתכנית זו.

 (0 פרם כספי שעל משלס־דפרס לשלמו לפי תכנית זו, רשאי הוא
 לבצע ret תשלומו מן במזומנים ובין בשיק עדיף לפקודת

\ ל  הפוכ״ז שהציג את הכרטיס לפרעוה ואם היה הפרס בסכום ש
 3400 שקלים ודשים או יותר - דשאי משלנדהש־ס לבצע את
 התשלש בשיק ערוך כאמור ומשורטט ״למושב בלבד״, וכל
 תשלש שיבוצע בשיק כאמור ייחשב אף הוא כסילוק מלא של

 הפרס על־ידי המפעל.

 4 הוראות פלליות ברגר תמלופ םרםיפ
 00 לא נדרש תשלשו של פרס כלשה במועד הקבוע בסעיף 4
 וגם/או לא מילא חרש התשלום אחדי הוראת תמית זו, מלן
 או מקצתן, אין משלם־הפרס חייב לשלם את סכום הפרס

 לאותו חדש.

 «0 משלס־הפרס אינו חייב לשלם פרם כלשהו טין כרטיס זוכה
 כלשהו, אפ אותו כרטיס אבד, השמד, הושחת, נתקלקל,
 נקרע, נגזר או נוקב וגם/או אם מספד סמר כלשהו או הפרם
 המודפס בכרטיס, טושטש או שאינו ברור על פניו די צרכו,
 באפן שלא ניתן לקבוע מוראות מהם המספרים הסמויים או

 מהות הפרם, א סממו, הכל לפי העניין,

 יהיו קרוב ל־3440,000 כרטיסים (פחות א חתר עד
.(5% 

 (2) הכמות המדויקת של הכרטיסים שתונפק בסודה זו
 תפורסם על־ידי המפעל לפני תחילת מכירתם של הכר־

 טיסלם, וזאת בהודעה שתפורסם כרכים.

 (3) למרות האמור בסעיף זה לעיל, יהיה המפעל המר לוע־
 פיק במסגרת סדרה זו כמת נוספת של כרטיסים, כץ
 כבתיאחת ובין בשלבים, ובמקרה זה יפרסם המפעל גם
 את ממות מחיקת של הכרטיסים הנוםפים שיונפקו

 כאמור, ואף זאת כהודעה שתפורסם ברבים.

 (ב) תחילת מכירתם של הכרטיסים במדה זו תהיה בתאריך
 תחילת תוקפה של תכנית זו, כאמור בסעיף 2.

 4. דרכי מכירת הפרמיפיפ

 00 סמרת הכרטיסים לצימר תיעשה על־ידי מפעל במישרין או
 על־ידי אנשים א גופים אחרים שהמפעל יאשר לשם p־

 (להלן - מוכרים מזדשים).

 (ב< כדי להסיר ספק נאפו־ מה במפורש, מ שזם מוכר פורשה
 כאמור אינו פשפש כסוכנו א כשלתי של מפעל לעניין
 כלשה, ואינו מוסמך א פורשה על״ידי מפעל א מטעמו
 למסור כל ידיעה א להציג כל היצג א ליתן כל ערובה בשמו
 של מפעל א מטעמו א לחייב את מפעל בחבות כלשהי.

 4 1ורת הגרמים ומחירו

 00 על פני כל כרטיס תהיה(בין־היתר) שכבת ציפת אטומה אחת
 א יותר, כשמתחתה מודמים מספרים א סימנים א סכומים
 א ועיטר *כרסיס־חינם*(בתכנית זו — המספרים ממדים)
 אשר בעת הנפקת הכרטיס יהיו בלתי־נראים לעץ, אלא לאחד

 מות שכבת הציפוי כאמור בסעיף קטן«4

 (0 לשם חשיפתם לעיון של המספרים הסמויים שבכרטיס, על
 מחזיק הכרטיס להסיר ממנו את שככת הציפוי, חאת על־ידי

 גירזדה בעדינות כמטבע(או בחפץ מתכתי אחו/

 (ג) מדדו של מרסיס יהיה מכוס שיודפס מ כמחיר הברטים.

 8. פריקת קיום התנאי לזבייח בכרמים

 (א) על פני כל כרטיס יודפסו הוראות לבדיקת קיום התנאי הקובע
 האס הכרטיס מכיל זכייה ואם לא.

 (0 לאחר חשיפת המספרים הסמויים, א• יתגלה שבכרטיס פלוני
 נתקיים התנאי לזכייה — תכה המטיס באחד הפרסים המפוד־
 נדם בסעיף 7, והמיס ישולם למוכ״ז באופן מידי, בכפוף להר

 דאת מעיפים 4 9, ר10.

 (ג) אם יתגלה שבכרטיס פלמי לא נתקיים התנאי לזכייה - לא
 חכה אתו סרטים בפרס כלשה.

 7. במות הפרסים וסבומיהפ

 (א) בסדרה זו יהיו קרוב ל־1,220424 כרסיסים שבמ יהיו פרסים
 , (להלן - הכרטיסים הזוכים*, בםכש מלל של קרוב ל־
 8492400 שקלים חדשים(פחות א יותר עד 5%), האת לפי
 החלוקה מפורטת בטבלה דלהלן, ובכפוף לאמוד בסעיף קטן

•Oí 

4031 1A37»89 ,ילקמז מהסמים גרו באב הזשמ׳־שws , 



 דרן־ אחרת, כי המספרים הסמויים או הפרס שבכרטיס זוכה

 פלוני, או כל חלק מהם, שונו או טופל בוע באופן אחר שלא

 בהתאם לתכנית זו, או כי אמצעי הביקורת עצמם שונו או

 טופל בהם כאמור, הרי למתת כל האמור בתכנית זו, יהיה

 משלם־הפדס רשאי לסרב לשלם את הפרם בגין אותו הכרטיס

 עד שתתברר אמיתותה של הזכייה מינו.

 13. מם הכנסה

 לפי מיטב ידיעתו של המפעל -

 (א) הפרסים לפי תמית זו אינם מהווים הכנסה החייבת במס לפי

 פקודת מם־המםה;

ן כרטיסים י  (מ האמור בםעיף־קטן >א) לעיל אינו חל על פרסים מ

 הנשארים בדי המוכרים המורשים או המפיצים של המפעל

 במהלך עסקם.

 14. היתד לעריכת הגדלות

ל  ההגרלות שתמית זו חלה עליהן, ייערכו עליידי המפעל ע

 פי היתד לעריכת ההגרלות שניתן למפעל לפי סעיף 231 לחוק

 העונשין, התשל״ז-1977.

ט ו פ י ש  15. מקום ה

ן כל עניין הנובע י ד המפעל, ט  מקום השיפוט לגבי תובענה מ

 מתמית זו, יהיה בתאאבימיפו בלמ.

ת ו נ ש י י ת  16. ה

ן י י ן כל ע י ד המפעל, מ  תקופת ההתיישנות לכל תובענה מ

 הנובע סתמית זו, היא שנים״עשד חודשים ממועד תחילת הממרה

 של סדרה זו.

ל ע פ מ ד ה ד ש  17. מ

 כתובת משרדו הרשום של המפעל, שהוא גם משרדו הראשי,

 היא ברח׳ הפטמן 3, תל־אביב, מיקוד 61070. כל תביעות או פניות

 אחדות למפעל בקשר לתמית זו יש להפנות למפעל לפי כתובתו

 האמורה.

ת י נ כ ת י ה ו מ  18. ש

ל רשאי מזמן אמן לשנות כל הודאה מלולה בתכנית ע פ  (א) מ

ד  זו, ובמיוחד את כמות הכרטיסים הזוכים וסכומי הפרסים מ

מ שכל שינוי מה יפורסם ברביע ל כ  פיעים בסעיף 7, ו

ה יהיה במועד שהמפעל יקבע למי  (מ תחילתו של כל שינד מ

 בהודעה שתפורסם בדמם, ובלבד שמועד זה יחול לא לפני

 פרסום השינוי כאמור בםעיף־קטן 40

 גדעון גדות

 יזשב־דאש 11 «1 קגוויוייון

 (ג) הזמת לקבל או לתבוע מהמפעל את הפרס וגם/או כל דבר

ן כרטיס כלשהו, נתונה אך ורק למוכ׳ץ בפועל של י  אחר ט

 אתו כרטיס, ולא לשום אדם אחר זולתו, ואיו נפקא מינה אם

מ ג ן לאותו מוכ׳ז גס הזכות לבעלות א להחזקה ל  יש א א

 אותו כרטיס. בהתאם לכך, אץ משלם־הפרס חייב לחקור או

 לבדוק אם הפוכ״ז של כרמים כלשהו המו הבעלים א המחזיק

 'כדין של אותו כרטיס.

 >ח להסרת ספק מודגש מד, כי במקרה של אבדנו א השמדתו

 של כרטיס כלשה, אץ משלם־הפרס חייב לשלם א לממד

 את הפרם בגינו, לא תוך תקופת ההתיישנות ולא לאחריה,

ד ביטחונות כלשהם, וזאת למרות כל האסור בכל ג  ואף לא מ

 דץ הנוגע למסמכים אבודים.

י הפרסים ש ר ו  10. הזדהות ד

« כל מוכ״ז של כרטיס הדורש  משלם־הפרס רשאי לדרוש 0

 את תשלום הפרס מינו(להלן - חרש התשלום), להציג למשלם־

 הפרס את תעודת הזהות של חדש־התשלום ולהרשות לו להעתיק

 את פרטי זהותו. סירב חרש־התשלוס להיענות לדרישה זו, רשאי

 משלם־הפרם לעכב את התשלום עד אשר דורש־החשלום ימלא

 אחרי ודרישת

ת מחירו ב ש ה פ ו ו  11. כרמים סג

 (א) למרות כל האמור בתמית ך, לא חכה בפרס כלשהו כרטיס

 אשר מספד סמר כלשהו, או הפרס שבו, א כל חלק מהם - לא

ד או הודפמ בצודה שגויה א א  הודפסו כלל, א לא הודפסו מ

 משובשת, או ששומה־ לאוד ההדפסה, בצורה שאינה ניתנת

ר מזוך עמן בכרטיס, והכל בץ שהדבר קדה לפני הסרת ח מ  ל

 שכבת הציפוי ממנו וכץ לאחד מכן, לרמת חוסר התאמה בץ

 מספר סמוי כלשהו לבץ סימ הביקורת מודפס מתחתיו

/ ש ג  (להלן - כרטיס פ

ח ג  (0 המחזיק בכרטיס פגום זכאי להחזירו למפעל ולקבל מ

 מהמפעל את השבת מחיר הנקוב של הכרטיס הפגש, חאת

 לפי דרישתו של מוכ״ז של אותו כרטיס, לא יאוחר מאשר

 תיד 3 חודשים ממועד סיום מכירה של סדרהיזו.

 (ג) פרט לאסור בםעיף־קטן >ב/ לא יקנה כרטיס פגום למחזיק מ,

 א לכל אדם אחר, שום זכות שהיא, ומחוז־ לא יקנה כרטיס

 פגום זכות לפיצויים כלשהם עקב אי־זכייתו בפרס א עקב

 סיבה אחרת כלשהי.

י ביקורת ע צ מ  18. א

 00 בכל כרטיס יודפסו מספרים וגם/או מאם וגם/או סימנים
 אחרים - בץ גלדים ובץ םמרים - המיועדים לבדיקת אמי־

 תותם של מספרים ממרים וגם/או של הפרס שבכרטיס

 (להלן - אמצעי מקורת/

 >0 אם ייראה למשלגדוזפרס, בץ על פי אמצעי הביקורת ובין בבל

 4032 ילקמ הפרסומים 3693, כיו 30 התשנרס, 274.1989

 ממדד 244 שקלים חדשים 0334-2980 א155 סודר בםדר־צילש, דפוס ״הארץ־ בעימ, תא*ביב




