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 ריומ'נות לנוהל י1 ,ר 8 נתרפט נאק האנש בקשהע( יקים 4%קת השךבוהת היערה עמיתנוהל
* הקו- א' ננספה דחפורים הפריים גל צו תילמש ד"יעה לטום? עזמתיתש%

עוב( ע  דיה - 

 =נ-
 וכיעץ הנחיית המ'בוה, מתן נוהל לפ- הפןל הזמה"mr ש9 = מף שמ"מ

 אותה המה-נ 1!0ף נמל בל יל-פי !כן לממשלההמשפני של יעורם קביעת לשם הממשלו; באישורפעם;
 המשרר. מתקדנ תמיסת מק יש.ץ,עןק המרונו: לס!נתע(נונ!ת

 'a'c נ4 שאשר כשהר לא התמיכות טועית היץןישד הממשלה של 1498 מי וחולבה - רסמשלה. 'התלסת1נ(
 1915, באס-'ל ,1 התש, ננ.סן ימיום

א קבלתמים הניפי בדבי  !ת לה שצדף תמר !כל נתקשה עעמץ 
 והקברט לאנף הזמיכות חרת של וספוחת nYwחץת רסדזה לחוב, !ננהוםבמנחמת

 הבשפם היועץ בנהית,ח
 לתעיה ץ,גר הרמנה הוזקבנעצר היעץ הנחרת - לסמו1לוי

 תקרכש אנדהחת.דעת 6. תשף למתן מבהנים שענינה 5,נ.21 לממנגלהשכשפסי
 הממשלה ביףנ!ת

 לם!0ר"
 ךטה

א תש""ז9  תשק ""דש ל הי" 
 מיס יתשעי-בחיץתלשסתח

עןמשרשמ*ק"קישהדחיתו'יה. משי" סט % י"התי חמםמ"מפ"
 תחת ש" חמ עית=ו-מללמהן%*ס9ףם9ח

-" 
 סג

5תטנשט גלכיאהתשל=ס"ש"מנמצ
ן *אח עי התשמץ; 162ג השעאדם %5a~hו(

ןן
'

 וי
 חי-דם ו מסוס וושצטט וחס קש ל רשיתתחרה

 .נשי,שישץיש"ש==תסת" "חעיחית*%ץל="=*,טתש
ט =ח יא י=ה rww%מ ץ  מסף,חי ש שתחתיות כאסח- סהרה או 7"ככ - ייעךר" עםכמבון)ח( "עתח""ק"="*"ץ%ישחל 
 המעדהוקולטת3 - ייעידסו את קבעהצותן

% היש ש סח% ח= לש -"יט( ד א%   שזיעה לקהי טחיה 7apn י"ס לעתה 
 !הק' ואנך החמיכ!ת הדת של הרקת ונחתתננקש!ת תזשל.ם-1919י. הנאמניו בתוקכסשסעעע

שן נבתעת אותה שעי מיה חס" קץפףות 5רףימ4. ומסתת תשמטקביעה2.
הבקש75 !מצתת הורסט ל"ע מומו 5זש-0ם תשע מהיה"(

 העדויית סרר למך נבקשה הזעיה חיתתוקצפנה איטה הריטן האמנחק המרק הן5; יהזרט5;ההעך "י התנקמת mw קל ודעת מומת שעינהלאחיזנו mn~a השאר pa1 עזבעהק דוץ שלהם הגלל,לבובת
 שיעל לפי רשמית, והיא לןצמה שקבעה המזדהואמת הר מסתת ולקיתם והתפרס הם-שת והסבובהההתם

 בא בתנאכם מקצתה, ש כולה לאשרה לדהוהותאזק אוישומניספחת
 נ תנאללח התעיה תשויל כאמך 1ס0רות הרימום שתקבע וודעונ(

 בעדפים הנשג הומן תוך דוזקצ'נ'ם אנף דעת והיתאת התה נהנה שהממשלה במכרה אלה נספחםלהקצאת אי ממשלה. הבשרד  דית הרת את הץעךה המעלאזג( לאומ' 9.א סרר לכב' דיבללה דעת וצותאת
 באמ!י בו!,דית

-'YV3 

 ר מ( ~a'lD במשפט באמור בבקשה לדון חובל ר1,4 הממשלה לההל0ת נ

 נאסור. הרוז מטות גה ן לא אם אףיני לתאוירטקרי.

 את רסנני, דניי aao את בההלמה תקבעהתעיהין הום לחבית שלא השול להאנקן אלא וזבת, יתרלא

.4

- %

לנבת. להערה
 לממשלה רישיני העע, וגדפתתוןלת 9. לןיבור ידעה להלן, 1 נ נהוהי כאמיר ת5ר0ם; ny~r,א(

 הכת, להנחתת נההאם !ג,ןלסתש יך'יניה תפעלהתערה תחל ,ם ינתיח ברבו וקשנועו,ס

חין.  ע%
 הממשלתי למשיר תישלת הוידה דחלסת על הודעהואו

 רנללי. ולאסוסרופום התקציבים לאגף ברבר, הנוגע . 128. עמ' התשל"ס, ס4תי

ו 995ן.9יו ההש-ו, כאלול כ-ס 1808, הפרסומיו-לק,ס8882



ן
 את בעצתה תקבןטוערה היחרית ההלסת על ליבקש טייע רממשג'תי רמשיר ט(.

 סח-
 ערסו לא שהם ככל יכלתה

 קגננוהלי
 למשורים נטט זתט"וו.

 הככום את הממשלתי לספרד זניר הבלייהאפ,סרושס41
 על 41 'חל לינוית יהמהייהס זה hnaD האמור כלואו ניאוף להעור תושלח הוווברה על הורעה טועוו:שקנסה

 שד לרנון ריוהךנ'4 בשתויס ההער Oyולנתין נשע על לישנה 'ו-'ע בןבי המנע ר1ושיררווקצ'ב'ם;
 ןאלט-ההפלסה

 ותנקש עזכח, יךעד ארוץתו שבתססהממשלתי " ן ןנתןם ק,יעךהתךעןלקנית'ייפיעה12.
 ן הממוולתה מהמשרד הבעצו לפי רממוולת' רישין bvr טחיה שלט traaח

 נ0' באמו, יורד ןם נובח קבלת תורסםותחרה21( התמוכות. למהל 167 י1, נ1,'14,סולפט

 ן1נ,נ,ת לעציץ נקשות נ1ש,2געוף . נ0' כאמור תמיכה ר05שו או עימנ שער, של בפק-ה1מ

 אל"
 תר

 נדנר. הנתן רןןמשלתי למש-רטעה המח"ט המשהר כך על יויע תומיכ,וק למהל 6ועיף
 עם עוג* לנני נקשה שקיבל המסשלת'יגושרר1נ( לפשל. כינר לו תורה חו לפועיהחי

 העובת י'2,ד הזאמת בשאלת יעתי עתיףןיר פרסוםוו.
 ככקשד,למצע

' ומדעה שתקבע, ברדו לפוט מפעם חפרכם ערערהמפ

 לנלא םיואס משעדרם mmw לובי תפעל היעדהום בקשתת להגיש הבמשחת בים'למבט
המותת

 וכלול:יגרמש
נתרשת

 לענוק הפערה שקבעה המכדון הזוימש11(
"yw 199( נס5ססנר 21! ההש, באלול כתב" 

 11נו-נ( 1המ רקננו שבתהומם רימוולתףם הטשטשעוממת
 בך,.דורנו-יט' אלה n11DDIתהובהב

)21mraa רוומשלת' ומבקיד יידם, ישד, עם .

 הנעיהעשבראש
, כאמיר הנקשהלמשררהנונעבךבי אופוהנשת.1נ(ן ראפסש= ייי מין היעהה נ"עשנתהומ
 1 . השנוטה בירnwm זה למהל 4נסעני

,4,ש4
ו התש5.ה-י198 התשלג יסותת חיקלפי הנקשרו. לרגשת מחי

 סעי לפי סממהמנזועי ברבה וודעה תטינה תרשומות וב(__
 הת"?.נ, .סודות יהוק 46וב(

 _ןל ל ייל יי כנוהל wv* שזף וכל וצוערה ממדי מהל11, לאמיה ענן'ם אםת~שפ-ה-1961י,

 העוגנתו מקנל' רשומת21(
 נדדי

 הסיומות הרשאות לכלל היהר לתת רשא' העצהנמשוך שקיבל הסכ,סט
 . נתנאה כאסון, TYGT לפ' Ty יל הנשתלםולתאניתם לפזית גוקיטת תפווים % רשימה מם; צוך%

.רלקמה ~awאתו

 הה-תיץובלא,ל0:טונץסליטיאשוילפ'היי, מנרתיקי.1.
דטקותילשעתתשזזזשישתחש( ש. יט'מהעעץ5

 "זרא נתח. מ, 'ט ער ע1 י נאמר ימטר ה"רש שעג ישרחט 'מהשנמק
 מלוא תיפרע האיור כד'טכמועד 1990ג באחודבר151

 מליה. ההל-ם ור.נ.ת הצמרה הפיש' לרנון ההלקאה היעית הע תם דשת, נרונ 'הקילו ההצורה ההלבנת1נ(
 תמהשק"ק

~KT-ל'ושב 
 :אוק' 111 התשו'א בתקרי כ'ו ',ם עד ע דסמכה של nap~r ( ן זן מספת דעה הזיין

 "199גסינר י4מי
 "י19( נספס:נר ו9 !1וש'ן באלוללק הוהפך ,ay-ת  הסג11.

 1888-נ('חס נוכה מיהריש rai~o לנמן תמצא אם ריסוקריקעה

 "7 מהל ויראות על-פ' הלא בקשהלשל י ,..-rr די'ן'צחה וק נמהל שנקינו העק-תוו !נססגית ריהוטם יינורצרר
-

 ה14צרסר הפננםקי

 66. עמ' התקשה ס.ה'  טווידידר'16.

 נארי ""4ו,.:'ס ןרוסוס'ן'ירט
883ג "1.111.יו עם-ו,

*.



 - הינ.0י שד אלי שרעני גמ?"נ-ו,11', יעבודה דק בית רשם עי שמטתו בדברתלעה
 פקירי להיות לילן 2קובש ששמושים האניס את ממנה אני,ו( התונענה סכים והוילה יענידה ניהעךת צוליי

 פקוד של שמו ליד נקוב ששמו הממכמיהו נסתמת כסירת הושמעו-"98( הרש,שנשנס

 5עי לניראנהתך
הבה-הת: ,דגרלת לעטרה הרץ ב"ז לס 2ונ(

י דנחירמפקיד המימותהמתצה כי בשד? אני ריזשמ'ה-1968', דרשמג קנסמכ1ת n1yllmסכ,פ  התונענ,ת של הסנור "199ג נאביל 11 התש'ן נג'סן ר נמסההל
הפלינסו(רשמ'ע שקלט ל-""4,וו ויורל לענדה הרק נ'ת י"ס שלשנסככ,תו

 ק5ר

עהךנ"הרשים.
 תה'א,חץ אל"מידענר

 ה- המ1ןצ,ה ןל מהס11ציז אחת נכל ההגוש שסעקבעהי21( "199( נץני ,ו "תשץ נסיתל
 המקומים. הניתמה שם לצד כמצין .הוהקומתה חביי  4גו-י(ס"מ

-
 הם-מי הץק.מיןהיוצקה המספם בתימוהל

 המועצה

 י%9 עמ' ה(שמ'ת ק'ת'
 ההש"

9בממרסומיע ע:ר1.נ,

 ברגז-הזזלטה
 9'נוח-ג'ת בוער ישש-יח

 194(( נספ0מנו 41 ע"ת בחיליד em~-נ-יי19 יפלמה מימי חיקלפי

 6י2י-ו(וחס מפלוגת, מימנן לבה "11ח ידיי לפי סמכיתהנהדהד
 וערת מהיעיה המרעה מנקי ים ונהחיהה1תהתשי.ג-,ו19',

 ענש ש4%ןג=ישיי :נ' י" י "ני" י"':עק יןםוגם::

 4,((. עמ' רהעי.ג ית, נמרס ו(נ התשץ בניי י '1ס ער 148(( גךצמגר ו("השם-ס
 ,ויeY .2' התשיל, יפ 1121: עמ' הזשל'א, ,.פ, כ-1 תם עד כאמיר ל11ק 4(11( נפורד דקנים המתר יוארך"99((
 ההשג"נהשרי

 "199ג נאקטונר ונ(
 הוניתן במפר מטשקנט המיז רהטם ברנניוי.דגץז  1994( בספסלן  )11  התש.1 באלפיכ,א
 הכספים ועדתיושבןעון הושטי-גופו צמהוע זזי של ממפיס  ומת וקלפ. ט"4*ביהד י4-וו,חס

 היבוית בספר רשמזי  הזשל'ג-גז19י, צנ"זן4 1נ' שלתסמפט !1. ימ'  ההשל-ו, סיח. .בזת להוק 14 מיי ליהית גתזאמ מ בת; מחיץהעי
 להלן: נמפוימ מטפת'גו5ח

* לציד-  המועפה יי )דל מלזר Q*yQ' מלו ימס ר:ובקש;טס  התשכיב-!194 )ביב, ריימעת ה-סוית חקלי'
 אביבן תל נו; צמחישקייק ,ביב, המעמיה! ה-שויוז לחוק ! סערי לפי סמכות'בחוקי

 וזלני; סורס, ס.א. דמספששם לאןןת המשיי של רנללי המנהל את ימנה עיהזיכ.ב-ו94ו',
 ובמבלג חצו צפוין דק:"וניול דאמת: ההב לעניץ המיאות רשתן יהתתהסנ'בה

 86/י86 הנקשך:בא "199( נאיק0ינר 41( התש, נאלולכ'
 ושבה', נהו ר 'ד' ,על :walyan תימניה כמנוס, נונסר המבקש:שם שמנרנצחק aIo-נ(והם

__ אנ'ב,תל הסנינה לאיכרוהווו
 המזרניה: שמניה ארנים, ו' רמספוגקם

 ארבלנ אנתוריק והפקרג'ריל  ו1י2. עמ' trtm י-פ 96: עמ' התשכב, ס-ת'
  6*,4ו* ריקשה:מס

מ. ל  ram~ בת"תת P~D" אי יי 
'eD  סערנק גליל ר,נ לימו, מוסב עידן ,זד'ת !"-. אבזר המבוש:ש  

 נך נ::: ףצדרג'ת טםרא-סימיע דםעטיתימףעצות
 ,991,4 הנקשה:ין הןשכיד-)196 ,נ"'ר,תג דישס'ון ~nrwa הזקלא'

 ל ינדב? וליל ר,! ליין, מזיב נ"-, חבנר המבקש:סם יחש'.נ-!י19 המקומ'וה)ב; rn~ylsnוצו
 גש: יבור הממפח:ים  המקומית ה-סויות לשק n'yo 19 לפי הסמבוייהבתוקו
 ,בזליה(, אבחיל ?פורן והיההוירול המקומיות)ב(, המייצגו לצו 4 ומעיף  התשכ'ה-!י19,.ובחירות,

 התסל.ו, ס.חי *4נ. עמ' התןכ.ה מ-ח,

 ינ-
 !נ. ינו ההסמ.ה 12נ:

 ווו,1.1.מ,ל1 הת,:-1. באצול כ-: מסאו, המרסון'ם-לקי:3884



 הנקשתמי
"96/8; 

 ral אכנר המספתשם
 וימוגג אכמוש צפהץ והוךדגהזל אבישג מ,שנ ברגנר, י יי ,דל איבוקה שאלה 0.נ המבקששם

ן ה." נבונן מושג ריקן גדעח aR~nשפ פיילת ?פורז והוךהניול ,1111/8 רנקשתמם ~rhr מיאה ? הפספתשם*
 הפטפתשם 1001/87 הבקשתמי

~ru 
 ריצה

ש  n~nwwvש

-  

ט סט א מחיחי ש   
ח " ל ן ט %ת=ש"שש

=ו==אש~לגימזש"קשדי=תי=יה-פ":יפי ן אמנעחל 1544/81 שקשתמי
Ovן המקרנית: גרמניה קלנו גד חמטפועומם קנע הרר מחטב הדר, מובהלת המכקק;א 
1 ןפףמי,עדג קלמשש צטח ותההמחלל ' . עשרי יי VDUth1שט

 בעה הח- צפטח מיהמדי
ן i2oe/ea הנקשתמי

 יהב; יץ אתפקק פיכה המנקנסשס ,1411/6 רנקשתסי
 עתידים מרכה רמספוגשס *רדיםג מדשכ כרגוע י ירי )על הולנד בעו" הילתדדה המבקש:שם
 מ"חתי,גהיחלותהפלמ. vevan uJv~,ג

 יי!121 חקקך:סם ופרןוחקלז ףי;ועיי
 1nya? %ל *מ4ד, סחע נס, (כס ועכקבקט שעפו תפוקתסם
 ן ננה אנגר ר5ספוושם משגבה סליל ר.נ ל'מ4 מ1שנ ננו, אבנר רמבקששס
 ן' ,שפראג אחי צטרן והוךהנוחל ננה אבנר המסכהשס

 "/tzio דיקקהסם ,מרסלג צינה צפהע ושהוישרול

 מושב ברני, " 'yr ,ןל רילנר נפז, הילויךה רמבקששם ,חנניו הנקשתמי

-  

ן תלנה הילתדדז4 ג/ג/ המנשתשם' מעדבק גליל ד4נ *מז, מושב נגר, אננר המבקש:שם  ן ,,סהאלחסהג דילמארח7 ותטדן תהו:וטףרזל גגי: אבכר ו"מספזו זזםן
 ונעשיו5,!,!1מם שמכ צמת fir:ועיי
los~/eI aa הנקשתבם

~Pan"I 
 אורינו מישנ הרננה י סרי ,ןל ומלנד כי, היתעדה

 תלנה rr) fnrm~n המספהסם הסה ובעת ס,שנ ~fr נדשא המבקששם
זעייףק:צ%חךלאשלו0ט,ה.*ישםהעפהזריור-ה

 8ה6חו ,נקשתמם, ,ימתג ףענש צטח וץ"" המחלן
 החקלאותן משרד וולקני, מרכז המלאף, דע?חקר מיהל רעתבקש:שם 1098/87 רנקשתפגו
 . -ן דנה מח 6, ת-ד אודשו מושנ ברגנה " קץ 71ל ועינד ביי, ה,ל1וךרה המבקש:שם
 ן קזוז שושנה ולרוסיין, " המספועשם הולנד: וךלוזדרה, נ'ג/ המטפתשם

 זסייזנ ארמה אמד והזההגה-ול ולודטהג וכלמכה יסודו והוהדגקעל
 1/55נ2ו הנקשה:סם ;6,6וו1 הבקשד1מנו
 רגן כס? 6,תוך אביכג תל ט; צמחיישיק ההקלא1ו', משדר וולס; ב-שב השקלא; המחג' מינהל המבקש:שם ליצור ריוחה יר' ,זל וילנר נ.ת, אשרפלנס רמבקששס
 קאו; שתעה ולרשסיין, י המספתשם הללנד: אילסינש גנם. המספח:סם

 שוש. ארמה צמד והזףרגידול 1פודסלעהג, צעטרתל יד והזףהגעיל
1 1211,58 הבקשתמם 1121/81 הבקשתפס
 אורשע מושנ כרננה " הי ועל הולנד ניו" הלתירה המנקששם אוריכן נעשב ברננה י ירי ,זל הללנך בן," גילוייה המבקששם
 הלני: הלחררה ו'י/ דחיפתשס הלני: וכרה וה ה% הי. המספתשם

 ן ,פר,סעג וילפריסקו יפוון ההע:וגדיל 5ודוהן ודמ"ק שלרפרט צפהץ והשתישל
'Ob:ן 512/88ו הבושה:מס'. 1123/87 הבקשך. 

 הטות,, כהן ר יי' ועל המערמת נימנה קלם, צ'ופרר המנקש:סם אודיסג בישב ברננה " ,Yy 71ל הולנר ניו. היליוררה המנקש:שם
 אנ'נגתל וולגה אנון; דה הייצע המספתשס

ן המערנית; גרמניה קלכן ס' המטפתשם פתןדהג )גולדן rah-ופו צפה היעיי
הויר1לותף:צפהץקלצ5עק,נרדא 5,81נ11 הכקשהמס'
1 1111,85 הננשה:ממ מבקבק סליל ר-נ ליש, מושנ נסי, אננר המבקש:שס

885ן "ח1.1.י1 מש.4 מלי ניס "164, ייכמש*קש
.  ן.-
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ן--..
 בנה )ת-ד א,טלהק ר, נסולע די י, וזונבו י' המטפתש

 דג"
. 

ן.
ן וים שושנה ,לוווטף1, .יהק רססתםשם שנבל. צפת והודהוהזל
 . אלה ארעה אמד וחק:הנוץל 1,89,*1 הנקשתמוו

 11996 בכרטסם שנ התש, באלולס' הי ועל איטליה ת10, גירגץ ן' אנסתץ, נחרשו רי דצונקש:שםש,

 , יני בשעם קרסליהר, ר:וספ21שט
. ובמבה(. oa~n צפעץ והוךהניוול

 מטוחים ויהריתם

 םטפהש יצות לרישום בקשתת ברברדדדו1ה 2/89נ*ו הבקשתס0'
 קץ ,ןל איטליה רנגץ, נציגיו ד' אנסתי, גזרגיו רי המנקש;שם

ןל.לל
 צמתיך ע' של סספה,ם ,כגז לווק 0022 לסעיףבווואם דסלוע ר, (fAW ד' א/ נשויץ ד. המספתשס

 למוע": להעביר ההלמזי כי בכה נודיע אני הזשל'ג-נ191י, נלנקג ושנבל וצוירה nDS והוךהנהץל

 המשרדת ססוחש זכיז לרישום יבקשית א, םספהש1 89/,,*1 הבקשהמי
ן " "י ההקלאסי; משרד תלקק מוכו התקלא', ויחק- סעהל המנקששם

 בוו 6,ת.ר
 דג"

ן 1661,96 הבץשתמס
 ח%19.ו; יכקשתתגיד rNYN צנחם וישז, טוש שץ4 ק" מדנן, ץס5 המספםשם

 םעהל שבקש:שם אץנלוז. ילח ה"ת7י
 ופהק-

* משוד חלקות ממן תקלאק  
 יחו )תבר 12,89*1 רבקשה ממ'

 רנ"
 וסים 'ך ם המיפיישם מי-בי: נציל רע לימה מושג ננט אנגר דמנקששם
 מל: הנירול:שם ננה אנגר המספהשס

 מ7מ יזה רגייץקרם ונתיג אבנךם צפהץ והוךהנתיל
 - ויזמם מטסט 18 של מבוצע ביודך תרמיל ותכונותץ: ההתטור

 ן ק-מ בצנן מרע קלש להרמיש 1* בממחת . 89,גapnn 141ממ
 ,על היסלקה בע.ס, מויני א' המנקששם

 ה-
 ידללת אשק פהע ותר ככור הוהייסד נען ש. מניזלת

ן 1669,96 ממ שי י46/9(1ממי. אנטלה: מרתי, פ' המתחה שס, פו-ת"סאב
 הטובית םש5ר טשנ ינ!.נר, .דל שהש משק דםבקש:שם כנאימכ צפהץ והק:הנימל

 1990יא2: עקשןשיו

שמעיל:שחה =שחשי=ת.ה'4דיקתלדמהית=מך4*
נ א%  =tDS 'יסמאובקשה דסל"ע טעק פ 

 קחמק"הלא,טת"ם"ש"מח"ש"ת"לחךאחש4
HS15SO: 89/נ141 רגקשהמי
 מול איטטה בעל טותי י המגלששם

 ק-

 411 של תתיזע צעוד הק:עיר נע-4 ש, משתלת
 מותגמושב

 , שבעיקשה יסלק: טיתק פ' המסשהשם
 טנניל; לזfimn 4מום וקוה צפרן הידגייך

 לפתי פרה מלא-למהצד וקרקוע מיסוס ותכתותע: התתטרד
 SOA' :RHS מנול בצבע 81,,141, הבקשו:מס'
 הץ. של תבוטתע צלוף הכהגדר הזפה נלו, ת.ר ב"מ, הערן הם המבקששב
 זומא זאב דויי, הים המטפשש

א מיעיי %  4  
 חין סי ך %16164מ '

 מעשב ברגנר, י' היי על הולכו, שבראוי, שייו. שכקסתשס י י
 ן .ארוש 1492,89 רגקשתמי

ןא=א1996א;שסהמנקק:מעהלדגיקר*ד,א4%חת*4
 הלנה שכיאות, שי%. תם5תשם רנה נ" )תז
 נרפשה הטירול:שמ יצת רחל בה4 שלפה ק-הק צני רמסיהשם

' רוגלן יון תך:תדל

 1616/90נקשה

 1232/88 רגקסעחמי
 25. עי מתקבע. 12י עי ןתשל.ג, יש י משדד"הקלאהק וולקנ', מ"מ ההקלתי, המהץ' מבנהל המבקששם

7"38 . 1999י.19 התשע, נאלול כ"ס 800ג, השיסתייםילקוט



 נתבעו שלא אבידות בינירדךדעה ןאלאס( לת: דבתךהשם

 "תשל.;_,,9, "נזק נשנת תותיש ישיו' יר:ג%וג::1:י"ת'::נ:::גג,::'פימו2
 אנ.רה השכת לתקנות "1 לתשהנהתאם הק. של תטנותע י.רוף ה(1:-חור

 rwaJr להלג המפווט,ס הישבץ כ' ודרעק נוהמתפרסמת י1,9ו6ונקשה רישל-נ-!ושיי*
רוה w~lTa לוך דיויעהרס בה-

 המפ"-- נהאץכים שומעתי להלן, א' נסור המופעמת ר1ושסו"
 המשורך חךכם י נסוד נספורם שתנאים נ', נסור לציןסים לשת. פיק מלא'למה?ה ההרקפת ס'פ,ס ותכיןהית הוןתיאור

 חט 2תנש שלא אנירות דב ד', נסור כמצונן הרשטכשקלט ירה; מרכו FIHS 328 כתוםנצנע
 אלא ח, וידעה פרשם סים וודשט 6 נהום ינותש לרשתתmvP ה4 של תכונה1ע וכיוף הע:.'הוד

 עלעט: לוננו שסק מ' ",%יא כןאס
 "199( נס"סמם' ונ ההש.1 נאלולס'1
 ךטוי ל מוו במיי ןיד 1!2-!,ו"מ

נש.ה הקונץ"בו.אה"מנייע" ב-לנושים בשוכיTY השיתארך"זדו
 יספה זכותרשם.

0"1,1 עור מנוע עםאויניים1249 ירושלטמיהנ
t~OO לאשה ז מהנ ימז "9,.11 "ץשל"מחג מיטעם ההט"מ מת1 =מהחם

5"2,י צלום צווך ובהום תרמיל"1.9.י2 .יושיטמ-"נן  שנ' עדשותמצלמה המיייות פקודתל"י
 לנבר ומעגלr1DO ישתן שנתתי דיריהוי, לפשרת !ו!( סעיף לפ' מוריואני
 לרשום הסוידה נבקקלעסיק

 להל"
""1,1 חמצן נלוני ןנותשני21.1.99 ענוחתנת

 דרג רובהלילילק הישה מתותארז 7ס ;וש.ת2'
 צהומ מו"נ סנפתא. "21.1.9 וצולחתהנה-

 עם צהונ בורג מנעתמ "99(( נ(ב;,סס 191 התשת כאנ כ"ת קאיךאנרפו'ה"14
 ~a'clinיס'ס' "199( נאמוסס ו"2 רווש'1 נאנכ-ס
 אנני עם יהונ זהב מבעהג 1!2-נ(נ"מ

יהלט: תייררק
 תי'וז עם קישיתד. המרמרת ארףמנהל

m~sלט 
 מצוהלת, שרשרתת 86!1. עי נ', מ-ך וא'ק'

ש דקהשרשרת  לנור: תל'ץ ינקור! השמל תערימי איהלך ביבלשידעה

""ו'2 נבעי ה ש "י2ו' התשמל דנעמת פקוןתיפ'

 "199( נאונוסם "2 הקש-1 נאלילדי
 !( (! ,הם (יוממות לפקית 2 סעיף לפי סמכיהי בתוקו כ' y.~Qאני
 :ן" :ז:םךגג:יב: גנגךגנגיגבגג לשד החשמל לפנית  שניתן לדכ'ת ך24 !2 מלפיס ולפ'ההשמל'
 111 התענן נהמת כפד נמם הץל ההשמל צורכת ,ל יחולואשי

_  
TS"ס 

 11,. עמ' התשמנה, 819(: ער רהשל.ג ק.ת,. "99וגנעי'
 כל על 6.1% של אחידה תוספת כיללים החרשכםהתעריפים

 הוצעת ברברדרדקיה כץ בתם ההל ההשמל צורכת על חלו אשד  ד"עריפטמרנ'ג'
 חב-

 הלשמה מן
 י199(ק נ'ונ' (18 ההש.1נסיח

 דחשכ-א-1961 הרע, 17רנ' לשית היקלפ'
 "199( באתונם (26 דווש, באלולו
 ליע'פים כקלאס כזה מודתןינ' 6"!-!(והם

~exKMP 
 לשכת לדוק ר2,

 נ'ום בשנתי העלית המש"ס נ'ה מ התשנ,א-1961', הדת,עורכ'
 הסול ר"8,9(*, "9,1(8 נענוע י199( נישי ,14 התשץ נסית כ-א חוסיי

 הוצאה של ?וגש 6!14, מי רשיון נושא שייק דן עורך-דץעל כע'ס וישראל התשמל הגרת של הבלל'המנהי
 הרץ. ע,רב' כלשכתלצמיתית-

 4"6. עמ' י, כרך א.', הוק''
 lrs. עי החשכ'א, ס"י 498נ. עמ' התשיג לפ'

 "ו1ו%..ו יתש.ן. נחליי נ-ס "ו"!, ""ישמט.ישק3888



 דגו" נקח נ.א מקם למסיתות ד11צאהשעי
 יהורה שי עירית של שישטה ת%ס שעף ניכו יקירה ערכת מת' 141

 לצוד האו( בשאלה ונס'יהו אפעל הנהורית המועצה ay במנולה . 996(ג44

 פנקך. רמת היישוב את פימה שיתחים 1996( בשטתם r~rn 261 באגכיס

 תקיעה, ,עי, הפנים ישרר של דגללי דגשהל nrei והלצענך
ננ'מץ לנד ו9162, מוקלים .2, הלל היביןן, מח הוא:~nlyD ורבץשקב

ריקררה היץ w~y לשמוראש

 רשא' החער': Jea' יעתו "ת ע יהשמ r~S1YDn "ןם בין ח5ר השעית ידיידךרעה
 . ו הוןעה פוטים סיום סייס 16 תוך יצושת'1 אתלהנפש

' התשתנא-(96( תרץ,  קוטג' לשכת 15קיפי
 "199( ,י ב ירי f~rn מרמח ך ב  לשכת ל11ק ר2ו 9*א6%( לסע'פ'פ ברופאם נוה מוריעאני

 1 י' י'י 'וט נהם ברובתו העלקן דששפם בסת כ' רןזשכ-א-1961י, תוץ,ןורבי
 1 יצוקיחי ~TW- ןל נ"- 22/69,* געליע 1996( בשר 211 התש, בהרכ.ת

 י ':יי-יגד".שנ::%=הםננשישתוש'ש,4ינשלשמיתי

af3'ין משץ מג ק  .,pa 11%4 היח% בס ה"מ 
 ן הקייה ועדת מינם בים-דךהוה VID 4ז שאשח פולמטי נזיקין לב"ח  לגיסךגעלן
 1996ג ושטסם 161 היש, באנ ברה לתם השעהעתתלת

 באינוסם 16 ביום ההשעיה מעם ספיר 'ה'ה לכד נתואם, תעירעת פוערתלפי
 בתש הפניא משרר של הכללי המנהל כ' נזהסוד'עש991(.

 1999( בס5סמבר 21 ה?שץ בילולינ
 על לטוה לוי, שנתאצלה rvn-הוי, יפשדת 6 סעיף יפתנכית

 הרץ עימשמז 94-י(והם

-
 הערה וערה הפנים משרר של דנלל' המנהל ס'נה הייין

 6116, תיל 2, ננ.ת נדו,וי,ן, ק"ת הניה משרר הוא:nly~oי 118. עמ' התשב-א, ס.הי
 ובאק סייס לי' (9166,יושלים

להג19,2לש2
 ישא' ריועון נפני דעתי את להשפיע רסן,נ-ן ם גל

 ן הישן וענה דיטס'0ם'קה לפעדה 16 לסעיף בווואם'
 996(( נא,גו0ם 161 רחש, באב ק כ יולי יהורש לס-בו המתירים פדר כי שדין אניד"של-נ-1913י,

 כמפורם היה1996
 להל"

 גי ינייחם
וו,

 - ,198 משצע נם'0 על המדי
 ההקירה וןר,'ישג-רטוש JwV1 י"41(29 - ,198 לנכנס מקושר הסדרו2ן יניאב' נעדכן 164.4

- נקודנו. 61שנ6,1194ו - 1911 0פםמם' לנ0'0 מעשי רדיד,1(
'ן :, 1990( בי%נ01ם באר התש, באנכ.ה
 .י יח% 1-892(,"

ע % % א n~rftt ,חף ש"nrf שחי% % %  ' ן 

 יתשירו6" קהי שישקיקששעתשדנמרש1"עה,ריפף"טת"ה"יש%,,ן%טס"ששה,עש
. 

.יי2.

 רטק"רש מי"תום יא%תיש'
 ניד. שהילכו ננ..נים ;' מאשי אג' ', תזשכ'י-'116 שע"(,ועת" חלרה תורת טהר 5דמיהמ

 המרינה .ין יל  שנוכשו או נקמהק % סותמת שהמוינה
 על 981(( ננונמ:ר ו"נ התשמ'נ נכסלו ו' ל5נ' ההלה ובניתב הוקרעת פירתלפ'

 התכ' V'yvP1 כחול 7JSQ ומחוחכ'ס להלן, הספ,יס,םהמקוקע'1 נתיקי המים, משרד של הכללי המנהל כ' כוהס,דקךם

 צ.טרי'ס. ש'כת.ם הםנכת על ציווה לני, שהיאצלה העירמתי, לפורדה 8 גורף לפ'ההנות

 .-פ 1(: kY- ההשמינ. 244: עמ' דהשל'ה, DY 112) התשכנה 0'הי 191. עמ' 4 "יש ט0ח יש-אל, מרינת דעי'
 ן 1616. עס'ההשם-ת 1121. עס' רוןשל'4 ..ן,

 מלוי מס %"ו, "יתשש.7"*
 3889ן ,9.ו.1.., ,ןש'ו,



 נדי אחה דהב2יתג - ולהלן 62' מס' סוךמ'ת סטארלתכניההלקהנורתרע:נים
 9;8(, עמ' התול.), ;92(, הפרימט נ'לךם פורטהאזנייה

ע - ולהלן 'רושל'פ ולננ"ה לתנמו המימית התעיה נזהמדהררה64("8ויו,! 'הווהאנו
:)רי

 ?ף לצרם ורכיסה הק-קעות לפקהעת 9( לצעיף נהמוםץוןךןג 122-"2,",6,( 9('!1/1 העמק

 אשר ןתו0פוק הסתיאית הכסקל כ' הפקודהג - ולהלן !94(,נח,,ונ-6נ669;(
 סופק-'םדמשר'סיס

 בארי
 נ'לקיס לפייה 1-; נ יע'פים לפ' הודעה פורסמה אליהניחס והש'כק הנ'נף במשיר ייו)ימות

 ממהזלס הגמור לש-נה תהיה *114, עמ' הזש.ג 81,!,הירסוא לשל. יתוה שהמשרד 1בשע1ת נימים נדח לע.זוניתן
 ברשומות. ע וירעה פרסום מיום .דושלט עירבתשל

 1999( נ'ולי 261 יחשק נאנר'

חוטפת 4;-נ(,חם
 נתשך כהה נחום מגריס הום נצנע ובמעמן 9יי"! ענש ";הלקה פצאלהיכוה

 המאושרת. התיריהר.ם הפרתימ,ת אנףמוהל
 לתכנק המקומית ווועדה נמשרר, כופקר התכונתprw והשיכת הניזףמשרר

 הענר נשעות בו יע." שא. ניר ""ית י% יעסיקיעיי 19 סקך4 י%תרעה
 הרגמותדה

,
 ", נ-"מ 417עעונו'::;"

-- 
 -יי

 ייושמו ילכניהיתכנת S/lO מן שעף 8!!(, מי לעדכנית ונרוואסהתשב.ה-נ196י,
 התב' - ;להלן הנום-'ם' שבונת - 62 מ% מימ.ת מ.תארלחב:.ת

-  12. עמ' 1, תו% !,9(, ע.ר' 4""2, הערטמט נ'ליס פורסמה אישורה ברנר שהודעהנ'ת,
 1לב2יה לתכנק :nra; nvir: nsPG1 מנהייה (, ! וו עמ'יתשי-ה
 19 סעיף לפידךרעה הקו-קעוה ליקה-ות vye 19 במוש הוועדהג - ויהלו.רוסל'ס
 !*19 וצנור(, לצונ' ;רמשה היוקעותלפוקדת הקרקע מ היעיהן - ויהלו 1941' צינורן יציכ',ינ'שה
 דהשכ'ה-961( ודגניה התכנת הקלפ, נ סיפ'ס לפ' הודקה פורסמה אליה נ'הס אשר בהוספותהמחואית

. תדף by ,2444 דהקק, 8,;ו, דפרםוס'ב נ'לוןס ליהדהר;

 וינניהק התבלון לח,ק ף99( 89( סע'פיס לפי ממנותהנתשך ה nYTnI עמוס מ'וס 'רושל'ס עירית של והמו"לס הכמוויחצ"ני
 1/81 ש.נך יו4!, מי מ.חאר לטכנית ונהזש דהשכ"-!196',נישומיה

 6נ::::::ן::ה:::גך:::ג:ךך:ג:ךימ
 81""1, מוש 29תלי:

 כמסוי
 בזה מצוייה 62"2, עמ' התשם-ה 114!, המסייס גילקוםמסה כהה הום בקי מוהרם חום נצנע

 הווערדו, - ולהלן ירושלים שבניט יתכנת המקומיתהשעיה המאושיה. דחבנ'תנתשר'ס

 צ.בור(, לצרכי ורבאט בא-שבע יפקורות 19 לסעףנהתאם לתבצור המקומית הוועדה נסשרד' מופק' התכנסתהפהק
_ ניהס אשר נתוספת, המתואית הקיקע ב' הפקורהן - וימיו!94(' הענר נשתחז ם לעוץ ונאי ברבו דסשנ.ץ וכל .רושלים,לנטה

 נרשומות. ן דירעה פרסום מיוםרושלכם "91(( באוגוסט (1( התשת נאנכיה ילל ,,,,.ו,.,1,ג דםום;מ'ם נ.לקט למזיה ר; , מעריס לא' תודעה פורנסהאליה' _..,__ '
 11-4וחס

ת חולקטדי א

 חוס נע סוההם העם חול נצנע'ם ,~tbloa "19יו, געש 24(היקה רמוךמית דתיהמשמיאש

לחכני
 די;ב2.ת. נתשך'סכהה ייושלים ולגניה

 :ך::::י:%:יי'4 12. ::ך::ק.: ךל
 ::::ע

 lwO) מומס 1(2 =שץ מגל'
nwwיפי nso 19 1-4(ו"מ 

 קוזקנץ' נ*19 דגור, לצרכ' ורגישה הקיק,ותיפערת
 המקומית הוותיה.ושרראש דהשכ,ה-,116 והנריק החננת ה11ולא'
 .רושל'ס ולננ.יהלתכנון והננ-ו; התכרת להוק ר"VD'yO' "9 1 19 לפ' ממטתהנתוקף

- .י* 1; מי 1'2ף - "9;1 כן י,הכנית ובדהאםההשכיה-,116י,  
 ;",. עמ' התשנ'ה, ס'הי

 2!. עמ' (, תוס' 1941, עיי'. ;"!. עמ' התשב,ה ס,ה,

 ש ,וי',.ן.י',י'ו י;t?s? .:.7? :.: ווו,,,. ייי:יייס..38907



- -- - -  

 לצרם להל41ץ העזריהן - ולהלז תל(וכ'ביפו לעי-ת החשהפת רל 5 עישש פיירעה.
 הכטח(: הקוקע ךמשת ןל ילקהו לקרא iDai הידק תןצ'טד' נ194 מבורג לצרכי ורמשה היפקחלקקוךת

 האמר בסואץ כלשוע ובאה מונת ש וטת לעצמו שבעכל החשכיה-ו196 ה ,הבנ הוכנת ,יקילפ1
 תוךןהה-שים למערה לשלוה נדרש כך, ,ל פיצמ לקבל nsrnין והנניק התכנת לווק ריש 189 ועיפם לפי ומטתהבתוקי

דמשכ-ה-נ196י,
~anal ליום 1,11 מס וכעף 118ן, מי להזכניaw סוכת *ל יפ וכותו על ה-צאה מקשוטן ן היעה 

 הברשע לחיעק. ואית בדפדוף ומטורזן בינקן לו צשרתעאה תכנת להכנות ו1/2 מם שעף 42 מי וקימור םוןארלהכנתו
 (ם ת-שן פו12 אזשיזלו אישורה ברם' שוידעה נמוק 81נ1, 1514, 914, 29ק מיייר

~1Sf 
 ריגום כפנקן

 הס' ונעשש האגע קמא רשיצרקו את לםע'פץט דמדמתוהךןה ה"מ - %םי 142 עמ' ההשלוה aorl דירסימש בילקספורסמה הלקוקוי
 ומרי. םע,ף בכל הנתבעבים ,להלן עזשל,ם ולבניה המימ'ת.לתכוץ הוועדה נוה ff~ltlנית(.

 חישן "'ד לויה מתמונה עמעמה נ' ;v~rrn נח נמסואנ! לשערה חץשה נתי0מז הנשתרה חק-קע מ ווריד מירש-
%חשיןש"=יחטתמק41%שחירשה הנסבור, ן יצ-כי רחוף בכיפן חזרה שהנא מטי וכנמורה בקרקע רכישת קל ולעע לישא סכנה הוערה ומ צ'טק לצרכילחל!סץ

 ןQemnnir"1w~rnNtww?%ש="=ששששי%חח"ש=
,יאתש%4ששהת%*1"ייח .  ר 

שvi~Pbn טית עי ש ומהו שהעי ב-שיפזז י:ייס""5יס:ם,היךשי  ב,י46': שי ::ט 
aatnaln~ 

 התשריםחוק הס' האוב YT~1 שווא הפקסים אח לסעשעם המפרטתוהורקה
 שר התעדה כמשרדי מופק-

 ברג"
,68 

שכום  העיךק של ומשק נטש תתהי ומרף. מעץ ברי 
 תלחני-ט, עזראל מלכי כיס-

 הינוית. הצטדה גשעק בי ,ry ,מף ביבי ייעליתל שקו מי יופז מזכותת הץי-ה ב' םדעק מה נמשתח
 999(( מטינר 21 "תשץ בשלוליב הצ'אד, ליוכ' דחקי בשש דתי שהיא מפני האמורהנקיקע
 2-נ,והם חמסניק אדם שכל כוה טרה תיהדי לרכשה  עומיששלם,ם
 .ן' גה החהך את rD ימסור האמורהכשיקע

מו~4--_  חי-אביביו ולבניהלתכון כהה 0110 ממתהם תם נצבן וכמממן 141"ו גא 42 מהלקהחלק
onenaרגמעשרת. הזכורת 

ק ח מ  תקן" למיייך,1מ .ח,ר בעשרה וותקה במשרי' מרפקי הזנני תש-יט-
19 

 941! בבררן לציכ' ורכישה הקרקענולפקודת הר1לוג העבודה בשערו בו rw ימי כרם- המימץ וגלי'4
 הזיכה-נ196 חנניו תוכנת ווקולא' omna )1996 וו2 התש, נ"נל

,המ2-"
'

ל

:גשם
 רומ4מוז יועדה נוה מצה-ה 1121, עב השיפק ssr~טמש ש3 ןי הושנקת 0ץי

 19 לסלף בונאם ופועיהן - ,להלן תלגאב'בץפו ולננטלתכנת
 ה45רהג - ,להלן 1941י דנה לש-ב' לכישש ,mwn לפשרת ף? 5 טעמים לטיה-הער

 ם-שנמוזג ן ההיצום,ם ידנית הבנץ להוק ו-1% 159 םעיפש ל5י וטבוחהבתהו ש- מי" תל-אדביש ע-דנת של תמולט הנמנו לעסנהתפה rlann-נ196 והקניון התכנת פוקזלפי ן169, ען התשלו 4זזנ, הפרטמ'ם לנלעס לפידה ר, נקע.פ,ם נ194 ציבורן לצוכי ורכישה הקוקוה לפשרת. ל5י חדר ;nca אליה 'ew1 הושר םץ=ת תחשקו 'Rrwiמי :י

ש :ךב צנח:מןב':1:
 ם"א0 בממזג ם'ר ,וו של נשוא 26א שש 114 נוולקההלק ,8ננ, ר5ושםש מלעס an-nai אישרה %מ שרישמתמ.,
,D*Nra'ארים. נצנע בו מותגם המופקע כשהשמילתשורה דלבנ"ה לתכנה המקווקז היועיה בוק מירוח 14, עמ 

 נת,0' המתופית הקיקע כ' וודעה ויוערהג - ולהלןתל-אניביש
 141. עי הותיק ב,1י

 2נ, ןמ' 1, תוך 1941, ןץי 91נ. עי תושכנה סיחי

נן381 4,1940ל19 התשנק באלול ט.ס ס"6נ, הפרסימיס4"לקוס



 15 סעיף לפידידויה es~ נך)רית שר וסוערה במשרדי מופקה התשי'סמחק
 !194 1'נורג יייב' ,ינ'שה הק.קעיתלפקיןת תל'אבינ-פ,, ושרכל, מלב' ניבו העיריה של וישק ננאםונאנף
י4 ., האשכיה-ו,19 והנני'ה רהבות ח,קולפ, היג.לות. הענודה נשיות נו לדק ובאי נדנד המעונ'תוכל  "199( נספסמנר 21 התש-ן באלוליב

~lra
 ,ן והבנתך דוזבנת להוק ריו 9"[ סע'פיס לפי סמכותה

 הפרפר ניליט פורסמה א.שורה ברנר שהודה דחבנ.תו, -,להין רה,"י4,[ו- מס' מקומ.ת ל'תכנ.ת awmtיחקב-ה-,.9וי, 4-!(,חס
 261!, הפושמש ונעוךס ווו!, ןמ' התשמ.ה, 241,, מים להםשלמה

 י הקוקיות לפרדת 19 ל0ן'ף נהתא0 הווערהו - ,להלןרהונה תיהונ'נ-'15 ענניהיתכנון ולננהי לתכנק המקומות המערה נזה מצטווה ;42 עמ'ההשם,, המךמ'ת יהודן'ושב-רש
 הק-קע כי הפערה(, - ,להלן !194י צינורן ל?רכ'וכרשה

 ! a'9'yo לפ' הודעה פורסמה אליה נ'הס  אשר נתוספת, המחואות ו-7 5 סריסים לסיוכדעה

 תוית 9!29, עמ' התקנן, 1;;!, הפרסשט נלעס לפערןרי 941[ צינורן לצרם ורנטה הקיקע,תלפקורת
 ע יייעה 5רךס מים דיונות הריח של יהמוהלס הימיי גהיקנ התשכנה-1(19 וחנניה יוצנח היקילפ'

בישומוח.
תורפת ולננהה להבנת המקומית לוועיה הנתונה דהמכםנתועל  רהב!ון להוק ר"19 189 0עי5'ם ל5' הוועדם - ,להלן.ופן
 asa as1 292, 291, "29, הלית הלי (6!, חליו תוו,;יש יד, מס' דיפודסת ל'תבנ.ת ונדהות y~etnn-,196י,יהננ"ה
2!!. ,!;!, ריי0ומ'ם ג'לים 15רסמה איסורה ברבי והודעה9,1.,

 נדנר המשנ'ת וכל הוותיק נמשוו' מ51ק' וחנניתהעתק ר; ! 0עיפ'0 לפ' תדאה טוערה נוה מוסרת 441[, עמ'התש.ה
 באלצי !ס האמורה.אקע על וליתר לישא מיכנהיה דר;'להו. הענורה נשעות נו ל,ץן וכא' הק-קע ב' 1941, צינור, יצרב' ,וכישר הקרקעותלפקודת

 "99[( נס5טמבר 61 דווש,

 האמר נקיקע בלא הנאה סוגת אי זבות ייצמו התונעכל
 ,פיחתמיכול הירשלם תוך לווי-ה לשלוה נודש בך, על פיצף יקני ורונהרה
 המזמת התערהתשנ,קיש סונת דל או ,כוהו על דרסנה ברשומות 11 הורעה ירסוסמיום
 האמורק נקרקע לו אשרהיגאה

 כצ'רלי
 עוינות ולבנייהלתכנת תניעת, לחקוק נורות

- דסק-קע'1, רישום נפנק0' שנק אס ם-שוג פרסי אתשיבללו
 ;"1. עמ' ההשברו; ס"תי הי' tvVnl( תונע שהוא ה5'צר'ס את לן,י5'הם המפרסתמרלה
 סעי בכל הנחנןכוס

4 12. ,מ' 1, בארYy ,1941 1' וזקקן
 חז 5 סשךפים לפידךךעץ הזקק מיי לקנות מתכוונת וורדה כי הךעק נך סממיתבן

 י4ין הןהג:ן~' ןמיי:: :במםןגץייי%ן:גגגזג:ן:

 דהבניתג - ולהלן כ,"!ו. מם ל-תכנית ,נההאס התשכנה-!196י,ויספת והבנ.הק דווכנת לחוק ר"19 181 ס,-פיס יפי סמכותהבהזקף
nlalenyp~ התש'ה ,9!2, הפרממ'0 נקלים פורסמה אישורה ברבישהודעה [!ן,, "!;6, 6129, !9י4 6692, ננוש.ס הנמצאות 
 אחא ;nfr ולננהה לתבנת המקומית החערה נוה מוסרת י6;,עמ' המעעייס וכמפרשים בררכט מוכנית יהמץמנוח !!;2,6!;6,

,bffSV~של משסה צ.בור'וק והניה צ.נור ננ.'ני ro:-דרושים נהוספה המהוארי0 ריקיקע'ן כי הויתה הווערהג -,למלו דוום. ב 
 ולחת לשאח מוכנה ה711דה ומ צינור, לצומ יהיוסתליידויה התוכת סעדיה רי טועיה נמשרך' מופקר התבנ.תהעתק

 האמומש המק-קעת ימשחביני הטיות. העבודה נשעות בו ימת ,כזר נונו המעונ'ץ וכלידיר,

 הזקה מ'ר יקנות מתכוונת הוועדה כי הורעו; נזה נמס-תבו "199( נאונו0ם ,י יישחז נאב'.1

 הצ'נוי, יצרכ' רחוף נאומן  ררוש'ס דוס מ5נ' האמיי'ם,~rvבמק 2-!,ותם
 המחו'ק ארפ שבל נס מורה והווערה ירבשס עוממיםשלמפנס

 נה. ההזקה את מיד 'מסוי האמוריםנמקיקע'ן .ע.קי
 נמיךק,ין נלשהן הנאה מוגת או ונות יעצמו החונןבל המקום-ת הוועיהיושב'ראש
 תוך לוועדה ~nlhv נריש כך, על עיר ישל ורוצההאמורים 'הר וינטהיתבנון

 לחרוק ראיות נ?.רוף ברשומות. 11 הורעה פרכס Dl'aחורש"ס-
 3or. עמ' התשב-ה, ס-חי

_~
 ;"ו.. ןמ' התשכ.ק סיח, Cy .12 ו, תוס' !94[, ע.י,

 ייי'י'ו.י'.י'ו ד"ק-ו. נסיני : : יייי"י. ייי:י:.ס'יע: '3892



 תוך החייל, רמת בשכונת בתשרים שהונררו במרקמים בשמות רזם ~QW נינקש ישם, אס הרישתן ט-ט. אח שיבללותניעת,
 נ( מת*:מ: ארר'כלי ?נען ונביש הקוטפות אהייות דל שמירה תובע שיא הפירו-ם את ~nPe'YD המפרסה הידעההמקרקעק,
yer~mנכל ינתבו רססים 
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 הצווארים נשסים רכי יה%מ C71~yQ שעת ;( ח': דמהמטטשן1 של הקירינת בתדתות הכצ'ט רובות ומו"ר הוניהרידדת וסעיף.

 קביעת ר! ושצ"פיסג מרכילים המגורים מרקנישכין-י

 תג"
 כגהה

הלי
 492 חלקה של מנוותם לנו"ניםנאור פתח. דבורי שסה - 8!152 נגוש 94 68, הלקהן

 1נ'"
 שער תליה כשנב(

 ,14, יע מפויסת תכווה שינוי לנך יבר"אמ לאיה-,4רחלוקה 2-י(והם לי .ל 'ל' נתנהרת "' פה ד, בחלק ןיכתייס לננ"נים אדרTve 995:( נספסמבר ו9 התש, באלולףט
 מיום 14, הפרסומים נלקוי 15רסמה אישורה ברנרשהורעה

 . א'ש,וה ןל שוידעה 'ל., סונאר מתנגית הלק הדגר1916.%!2, ראםחי

 !91:.2,ן. c~lta 8;2 ד5דיוב'ם נ'י17טפורמה המקומית התעיהישג-ראש
 הפיטמים נאוום פורסמה ההבנית שעזי הפקרת דלnyTn ק-Nrnerr ולבריהלתכנת

 והבבייה, התכמן חוק לפיהודעות 22,. 7נ1 רהט,,19,!,
 מ;% "ז"ן זמה טשץ' ""י ממי ממ"י"התשב"ה-1965

 המקר וןחמ", במשרדי וכן אבים, תל 9, העם אחר רת' מאיר,שלוס)
,' ' '. זבל אני, תל 68, נדנך,ח שר תל-אניבץפו, %נ2.'ק יתנגח מות אביב, תלמחוז

 שהמשדרים ובשעות בימים כן לעיין רשאיהמעוניין.
 האמורי*

 ישי.חט תיקמבקו אס תבתיצ פתר
. ממימית מיתאר תטגית שיעי אישיר ברם-הידעה

 והמניע התכנת לוקק נ זו לסעיף בהתאם הודעה בזהנמסרה הל.אביביפו מקומי תכנוןמרחבין
 מפורטה תענית סעף הפקרת בדמי היעה מן ,תמ" תשא תעית שעף לער ימדהש"-1961,

 יעיז; ריוחת לחוק 89 לסונף נוהאם התהד; כוהnlaaJ תל 6-ן, מי מקומית מבזאר לתבונת א/1 מל שיףתגפ,,11,
 מו11 1לננ-* לתכננן המלהית הו71ןה במשרות כ'התסב-ה-961:,השומר-.
 תל-אדב-ש ולנ!-ה לתב2ח המקולאז מזערה ,במשרדי א"נהל הלשת 6!2) גוש רבוכנה: נשער רנל%ט השסורסואלה

 1 ,מס' שעף תא,8יו2א', מם יתכנית הנקיא הנתת שינויהופק- השומי. הל חל'אנ'נ-פו, - 1,: 152,"5:,

 ן תא/58!2.. מל ספורית לתכננו 89וו לשות ' חקלאית 79ן יהד שיגף א varn שעף הדאותדש"

 ילקיח !662, רוש התבוית: בשזף הבלילתם השבותם הגלה !( ק'ימוה: דרכים ה-המו 2( א, מיתוש אויר' קבין 1( כןלקשי-
 . as~-81" asrjsa 446-441 1נ4 16ג 412 21,, 1(,,נ16, י( פתוהקג שנוריש שסחט הקם!, א הישות; דרבים קבועת*

 26!, 121ן הלקית ;462 ;וש 49מ 441 8נ* 12,, הלעתהלי גיממת מהדש וחלתך אלבוד בן ונבהל לייז' מנרשים הקפאת,

 ו,"6* 665-6,1, הלקנת 6!66, ;וש ו,6-1,נ: 49נ, 141,146,.הנקלים.
 4וה 7מ' דהשמ'ה,491נ,

 פי'_-ינות: נ ur 646ט8-י9ה.לתתי ;וש 86-184;'9;;' רירסומיס נילקוס פורסמה התכנית נר
 י. . ..

 הפור' נתכנית 12 0,יו תיקת ההכנ'ת: שעו, הייאוק,ץך, מ"ח המשדת 'nwa נמשיך. ספק- האמי רהוטת ע'מ',
 תל-אנינ' ולגניה לתכנת n~epw הצי-ה במשירי ,כן אבינתל

 לסע'15וציל, ,ה, שקה ההלפת על-ר' 2411, , ע שמ.ק ה,264 האמר שירשרתם  וגששת 'rra נו ל7'ע רשא. המצית וכל'סו, הפ-*מה! בילשס פירסמה אישורה נדבר שטרעה 55נ2 מסבת
ל ל ל4 .ך,. לקהל. פתיונםרום

"4 
 בניה לתוספות וץחוים חח( רפא: ננוסח ביעזי,באחזו

 באג"
 21581 מי מפורסת תכננך לרירשת בודאם '.ה.ח1 ק ריק ל תלהוניכ-ש יימ, תכנתמיהנ שלם

1nwwהג;'ע.. כל רייר' להסכמת הדקקות וללא נלנר דץר'ויבהסבבת מפורטת תכנית שעף אשמור ברבר 
 ,בלעסו גימום בו לע'ט ושאי יבבנית נשווי המשנעןכל והבניה; הובנת להוק :ו , ל0ן'ף נהמתם ווותק נוהנמם-ת

 לקהל. a~mns האמור'פ שהמשרד'ס מפ,דסת -תננ'ת דגקיא תננ'ת עמי אישור נדנדדהשכ,ה-961(,
 'ל' סונאר לתכנית 1981 לשנת : מס' ש'נו' :242,מס

א הישנקכל %תכנ" ב  ההתלן רמת שטנת - 141 מס'מפצת ןרהוה את- הב2ו2י פוס נכל או נננק 
 דל-י'[0עיף לכך ומבא' כל וכן התכנית, שער דל-'ד' נפש עצמי

 כשעף הכלולים השוחיםואלה
 מנום הדשים תוך התננרות יהניש רשא' לווט155 6!!6, גושים הלק' והכנו"

 פרסום"
 של

 שלוב, מגרל האסרק הסהץוז ~VTv-ה יארד' בוקומים חהודעה יולי ק'4 הנולן, מיהיבוה: הלק ההעל, רמת - רו3ו6,וו6,

הכרדוי
 :194,,-05. פל' 61295, אניב תל "2959, תיר 9, העם אחרי% מלבות. הדוני וכק( נרם ארטש, מאבוס, די.
 רמ,ומית הוחדה ימשרדי דח:נדותו העתק .יניאהמתחר מגר ד.דוה הרגנה יאפשר א( התב!.ה: ש.!וי הוראתןעיקר'

3813 "11:.9.1: ההק.1, נאיוי י.ס Jeoo, "ן1יין.ס ,.,ין-,
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 התשכ"ה-1965 והבנייה, התכנון חוק לפיהודעות

 פ - "1( ומל 2"! מס' 2א; מס' מרמיזת מ.תאו לתבניות שינו.1*1,האמירה.
 הנשא.. רמת חהיה' מסהר'כמבז נמזב היושה בן אם אלא תירק ולא התשל לארהנוחת

 הלקות PIX ,1)26 התבנית: בשער הכללט השספייאלה הנא rn~ve היגביהו את רחימת תצהיר וכייר תמקותנפ'רום
 לף, היב י,ספסל, וענות: בה-ם, - !14 מהלקה דלו"211,24,משתמכת.

 כה4 ואי'רזהול
 נאו,ר ננ"ה הנואות קנ'עת 1( דוזכנ'ה: שינוי הורחבתעיקר. תל-אב'ביפו מקים' תכנתמרהב

 קומות בשלוש ישקם( ,קניח מקורה מנהיי מרכו להקמת מתני' מימית במתאר תמניח lre~ דמקדת ברבריתרעה
 קביעת ם השקש נניע מעל וןמהו 1( ק משררט ונניץ ויתרפט דךדעה ביטשיבדחו

 משטות תחנת לוחמת מיותר מגרש קביעת נ( נגנזי; לי!-נ'(ה,י יהבני.ד, התבנת יהוק 69 לסעיד נהתאם וירעץ נזהנמסית
 מווי ולננסה לתכנת המתונת הויתרה נמשרר' מההשכה-!,9(,

 ;DR~- קימת שם שסה לרבות עתוהים, ציבורים סרהבם קביעת4(

 ירכים ונעמל חושפת ורכזם קבילת !( שהיק נושכת יהקמתן,ח תל-אביבץפ, ולבניה לתפוח המוימ'ת ואוערה ונמשחת אבינתל
 מהדש. יהלוקוו בתכתבת הבללות יהלעת איחוד 6(ק-מית; תא'. מן מוךמ'ת מבתאר מכתית 31ק-א תבנית שעףוופק'
;KIJOSישוטומט בילקוט שיממה ההבירו שעו. היקדת עלייןעה ולחצנית 1!4 מס להבונה יי19 לשנת 2 מר ש'!ף 
 4"8. עמ' דיוש,, 1121, ""!(ן זמי tZes מס'מפזרסזת
 התפקי האמיר ההכנ'תששף 9"69, ,"69, גזרכם התבעת: בשנף הנלחים הש0ה.םתלה

 מחח האהודת רהןדה נמשיי.
 בת-ח ולננוח לתבנת המוןמ'ת הוועדה במשרר ובו אביב תל גבורים. תל וע' ~ra הילע צומה נע הל-אביבץפק -64"1

 יאמור,ס שהישרטם ובששת נ'מט נו לצ'ק ושכי המיניקוכל לתנועה לריך שרוהט יעור שוכנעת: שיגף ויראותעיקר'
 יקהל.rmnD ושרך בשול' נוף לע'צ1נ למסה בטלן, למשלהב וביללמהירה
 או קקדוו ירכים נתעול ההבנק שיק בללים לאחסנההמהתרה,
 חולת מוןמ. תכנקמרהב הכוחות קביעת פתהל סנורי לשמה שוחץ השעודמאוסדזת
 מ' 2"1 הפיממט נתלקט פורסמה אישררה ןלשהרעה מיומית מיתאר תמנית שעדי ריקות בףבף ףך_וה 2!., מס חכנץו של לכך נרוסום וחינני התכניה בשמהמהתנות
 והבנקר, ההכנת יהוק 9* ל0ן'ף נהתאם הורעק בנהנמסרת אלינורה על שהורעה נו12, מס מפורסת תבנית ושל."96(ש.4
 ת"נ" ושל !94.191( מאס 912: הפרסומים ניעץפורסמה

 מויו ולגויה יתכנת המחחים הכועדה נושרד י' התשכנה-,,19, מגו.
 pDln ויית ולמחה יתכנת המקימ'ת הכזעוה ,נמשיד' אנ'נתי הפרסומים נעקום פורסמה ששווה על שגורעה ""1(, מס'ימת

יש מוועד לתבנעת שעף aG1/fi מס פוברקו הושמו חנונושער 1.1914ן. מים 1911'
יר ה, מס ספיקת ולתבנתן "/lss, מס' הולך ח,Qa 1' ,תמקים ובשערת נ'מט נו לקק רשפי רהכמת 1J.ra? המשנחןכל
 .1!( ליל. ממק ממיט=משים
 הלקהו rose~ עש הזכנ.ת: נש.ע' יילילים השספתםואיה הראוה אהד תכנעי פצם נבל ש r~lJQ נק-קע, דב,,ניתכל
 הלישם. די ו'נורק4 תל הכלוק - 4נ מהלקה ולו 42,י" כעיף .ry' יבך הוברר בל זח הוכנ.ה, ניגף עלץד' נטעעצמו
 וסותר לאזור מגוש קב'ית התבנות; שינף דירשתעוקץ של פרסומה סיט ירשים שך דהנגרות להנ.ש דשאי להוק""1

 משר' סננה הרלוק תהנה הקמת לשם מ.וחד מנכרם אזכרנמוךם שלהג, מויל האמיט המהחית ווודעה למשרה ב-יזמות ןהודעה
 בת' רפתי,,ק מענדנו ופיזים, מבונט לחפא'פ,קלינ,קהורגב, 1941נ,-ו". סל' 61ZYO, אנ.נ תל "9"29, ת'ד 9, הים ההדרח'

 וקשטת חנףות מלה ינ ער בעורל גננתה לשוונו מתתמרששך רועמיו הןעןה ימשחו היענריהי העתו שדאיריעתי
 שזמת. ררך ,היהנת הוזל דופייםלש'מושט.האמורה.

א  תששת נ-מט מ לליץ דשא' תזכורת כשעף המעונקכל נבוב הוושע גן אם אלא חק-ת יא תתשי יאד
 לקהל. פתוהט האיווחםשהמשרשים הכא שעלהץ השונרות את המאמת תצהיר ונלעי' הנמוךתנפספס

 ת-חוה אהד תכנתי פרס נבל או ננגין נעקע, המשנקכלכמתכפה.
 ,. בעט על-פ. לנך הינאי בל ובן דיכויה, שיוף על-כדי !פוןעימי עמ' התספג siss~ הפרימט נילבט שפיטמהיצפקיד

 של פיג'מה י.ום חורשתם חיך התנודות להורש רסא' להוקווו ביאת. נמלה -4*14
 שלוס, מודל האמורה המחוזית הוועדה למשרדי נישומות זזהידעה

 941(,6-י". פל' "6129, אנ.נ תל "9"29, ת.ך cyn ,9 אהד רח' ברחים משם. תננתסרהב
המתנוי מעמית מיתאר תמנית שעוי איעדר ברברלפרווה

 - המשמיך הקרה למכי' התנגר,תו העתק 'מצ'ק
,הימייה והכני,; דהכנץ לוהק (1 ז לסעק' בדלאס הודןה נוהנמש-ת

 נכתנ ווודה כן אם אלא תודת ילא תהקבל לאתזנויזת כי הכבנק הנק-א תכנית ש'מ' אישור גרברהתשכ'ה-,196,

-
 ,11(.י.9ו ןתש'ו, י".וי נ.ס וו"!. a'e1DhD~I.יקוץ3894

_ 
ש '
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סעיף על-"' לכר הוכח' בי וב, התכנית, ש'נו' דל-'ר' נפחןעצמו ה.א שעי'הן העונדות את המאמת תיהיו ונליע' הנמקוהבפ'רוס .*
 של פרסום: a7'c חורש'.ס תוך התנדות יאניש רשא' לחוק""1,מסתמכת.

 'איום, מנדי האמורה. המחוזית 'n1YIIa למשררי בושומ,ת 11הודה
 אנינ. תל 9, העם אהדרח' תלת מעפי תבנתמרתב

 המ4ומיה הוועדה למשרד' התנודיתו העתק נמציאהמהנגד מקימית מיתאף תכומת עף2ף אל12ך ברננייודעה
האמייה' והגניז, הלבנון יהוק 111 לסעיף ניתאם הויןה נזהנמסרת
ntvrh-,1961 'לכתב הו:שה נו אס אלא תידון ולא תתקנל לאהתנ;זוח אנ'נ תל מהוו ולננ"ה להכנך המתודת ה11ערה ב 
 היא שעליהן הבנדוח את המשת תצה'י !נל'וו' הניקית  al~'Da -תכנית הנקרא תבנית ש'נו' לאשר הפנקס שר נאישורההייתה

מסתמכת. ח. יס' ה-1, מן משמיות מיתאר לתכנית שינו' ה-נ1ו,וןמן
 ה'"146CCI 29א'

 ימתעו מעם תכנתכרתב. הלקות 1142, ;וש הזכנ71 נשומר הכלולים השסה.םואלה
 תכנית ירבץ דפקית ברברnp~w יג'נ" סך.ות 1yff מן; מעה m1T"TT: רן - 194/נ .א,194

 והעניה דיכאון להט 9י לסעז נהתאם הורעה נזהנמסרתר-' מפורט"
wVכחח ולננסה לתכנך המחומת הוקדה נמשרר' כ'התשב.ה-,י19, וכמסימו שורות שביל המית רגבנ": בפנוי רפראט
הו- ימת-;1 ולננ.יה להבנה המקומ.ת הנוערה  ונמשרר. אנינתל רהונ עם ק.ימים ש.וות שנל' שכונר בו 194' בחלקהבתשריט
 כפור- לתכנית ש.נוי י;,,91, מס' 'הבנ.ת הנקיא גנית שינו.קי האופת.פשר

 . י;י6וי מסמת רפיסומ,מ כילית והרגמה דו;כנ'ת שימי הפקות עלהודמן
4 בש'נו' הבלול'ס השסחיסואלה 448. עמ' רגשם.;, 28,6, ., ת ב  ללקה 81(6, גוש 

ן . פנחס' יי הלשד גה רמח -1"2 האמר המהזדת הייערה נשתרך. הו"ן' האמור התבניתשנף
תy'y' זבל חולון חנניה יתקו, המשמית הוותיה  גמשיר' וכןיה א  מקורים מאווי 'ע1ד ינו' א( יהכנ"ז: ינו' 

 מיורש נוף הכויל מסהר'ה חדת . ממ"ר מרודים לאחריםמקד שהמשרר'ס 1נש17ת בימ"ס השלום ללא נ, לע"ע ושא'המ11נ"1
 קומת מעל מ'מ",1 שי נ;ודץ מסהר' קיקע קומת מעל רי,ר זירזה 12ימוח 6נו . יקהל. פהוקםהאמוד'ס

 Qn'd מרחונ לחנ.ה ננ.סה נ( וחניה: מותי

ן דנמונ'ס. מיי;וש.ס ליגב ימענו (נותונ.שול שר"ךוןה-אדי מקמי תבנחא*
 ונ-עזה נ.מ.ס נו לעיין רקא' התננ.ת נשינוי המשניקגל מוךמות מטעאר תכרית שפנוי הפקיח בדברוצרעה

 לקהל. פתוח.ם האמור'ס םשהמשיר והנניה, VDn~i למק 89 למעי נדהאם רלרעק נוהניתנת
 הליאה אחו תכ!ת. פרס נכל או נבנ.ין נקיקן, המעת-זבל יהוו ולבנתה להבנך המהחיה הוועדה נמשרר' מרחשכ-ה-1961,ר

 74'ד על-פ. לנד הובא. כל וכן התגנית, שינוי על-ד. נפגעעצמו אוריהודיד ילנניה לתכנת המימית ויועיה ונמשרד' אשבתי
 פיוס מודש"ס תוך דתנניוה לשיק ישאו ימוק"10 דגווא תבנות שעי אלץ, דשדשך התשי"( עם נץך יופקי,-אוור

 . "לו4 שדל האמורק הכהודת הוועדה למשיך. נרשומוה זווןדןה מאר. מס מקימות מיתאר לתכנתו שנף 1,9, מאש מי'תכנית שי פיםומ"

 941(,146". כל' "6129, אנ.נ תל "9"29, ת.ר 9, העם אחררישון
 המעמית הוועיה למשרד. התנגדותו העתו 'כ!'אהמהנגר מה- הלק "622, שיש ההגנית: בנפנף הבלולים השסימםואלה

 האפורו: וו, tzr ,28 26, 24: 21, חלקות חלק. ,, הלקה 6221, גוש :1:לקה

~ss,את המאמת תצה.ר 1נל.11י לנמקות בפ,ריס נצפון די;עשיה נאדר הובל שסה אור-הורה - "4 6, נ, הלקותן שכתג התשה כן אם אלא תידון ולא תתקגל לא דו;נ;רית הלק' 211;, ;וש "2: 1נ, 11, "לוטת הלקי 228י, ;ה( וא ,נ rl1Jlyn ה.א שעליהן 
מסתמנת. נמערנ, וההמנה פלמיה הראשת'ש דרהונת: נין המקשרתבדרך
 וממדה. מדרשובפורי

 ננלנרק מקומי תכנתמו"נ הלקות ותלק' הלווה הכללת א( דמנניש שנף הדאהזע'טץ1
 חדשו: היוקה תכנרו להכנה והנח.מותננונ. מלימיותמלתאר נג'ס יגעות ר( אוריש לפ' ננחה ההא' קביעת ;( ריכזה,מעיכות תכנית שינוי הפקדת בףבףדךף;וה חק-קע בכמהך קנוסת ג( 9,א: מאש. מס' מתכנית בפעיתמנשמיו

 נהתאם היצה נוהניסרח
 לסןיי

,.ה, והנ התכנון יחוק 89
 נימ.ם נו לע"נ רשא. התכנית נש'נוי המעונשבי

~1Yeal מהוה ולנך.ה לתכנוז המהווית הווצרה נמשררי כי נ,19,התשכ.ה
ברק ננ. ולנרה להבנוו המקומ.ת הונערה ונמשרדי אנינהל לקהל. פתוח.ס האמוריםשהכשרד.ס
 אלה. תכניות שינוי'הופקרו רפואה אחר תננונ. פרס נגל או נננייו נקרקע, המעונ'.1כל

3845.י יי9יי.9.1( :תן.1. נחיו. רן יני"(. :(יגייס1.זכ
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 מס' מקומית מותאר לתכנות  ענף בנ,6ונ, מי 'תכנ.ת NIOS )11' מס' מקימות סיהאר יתכנ.ת שינוי ווט, מל 'תכנית11(

 aIos'*. מס ולתכנית "שא' 66וא'.. מיולתבנית

 חלקה 4191 ;וש התכניה: בשינוי הכלולים השסהיםיאלה ניש דונג 9,,," התכנית; נש'נוי הכלולים השסה'סואלה

 9נ1. 1'נוס'נ0ך רח' נרך בני -ננ2 ;ניול. אבן 5.נת רמנ.ס רי ברק ננ. - 31"1 הלקה6122,

 נחלקה חנויות חדת קביעת דחכנ'ת; שעזי הוראות.ן'ק" מזר מאזור שטה.ס יעוד שינו. התבנית: שינו. הויאוהע'קו'

 אלה: שימושים מתוך רמיית הונערה שתקבע לשמוש3נ2 תויה. תלמוד להקמת מ.וחר לאזור כד.ס

 מכשירי 2( פייטם; ומגרעה, 7תונמ4 כדית קק גפיון ולת- ננ,2"1א' כפורסת להננ.ת ש.נ1י ננ,"14, מס' 'תבנית1:(

 ;ן נ,.נה; לא קפה בית 6, נביה(. נ:, ננ,ניול.. מי מקומ.ת מ.תארגנית
 אמנות. דבי' מתנות, "נות "ן כנפיה: לקקמכון 9, "יקות 6184, בוש התכנית: בשינוי הכלולים השסה'סואיה
 ההמשמט בלזם ייסמה ושכנק ש-נוי הפקדת עלהפיעה אורליאן. ג.ונגו.ם והזנות: נוק ננ' -,1

 4*8. עמ' ר1ושץ,24;1, כמפוים בנף שסה תוספת א( ויו:נ.ת; ש.ט. הויא,תע.קרי

 מי מזמנת מיתאר להכנתן שיגף בבינים, ea'שזבנכן ו2ן יס'5יס' נדמאם בלו לסננה אפידה תננית לפי:ן:תן
 נ6א'.. מל מפורסת לת-נית1"ונ נתבנ'ה תשולננה נשסה קימות ננסה תוספות ג(דררהנות;

 הלקה 192י, ,וש התננ'ת: בשינת דגלולים דשסהטואלה נזמות ננ עלגת ננ,ק תיתר ד( הסננת לררהנחיגוללת
 . 8,. כהנא רי ברק בנ' -2,1 הלעתק בנימה החורים ליהירת 'xAn 1CSI ה(העליונות;

ן בעל' בהסכמת רחשר'ס לא'"כל ח  בווסת הגויית הדת ~rr א דהכנוש שינף וךףעתpy-. הלונ,ת פתורת 1( 
 לצר ב' הלקה הפקעת נ( א, בן הסוקרת ההלקה שלהקרקן בהשום ויק אך תהנה המחובננית ובתוספות הקדרותברירות
 דרך. ררחנתרך רבנרש נחוור .ותרו אטה מהעי 1( דררה:היס'יוס
, ה:קומיק הוועדה יד. על כאושרה !.תוה לת:נ.חונדהאם
 הכאסיסט ג'לגיס שרססה התכנות ש'נו' רםקית עלהרתה ונתעו 1רונ מטם במעימת שזויס ה( ויננ"היתכנון
 ייי2. 7מ " cm'61;י' כי ס( ניק ננ' nfrs של ההנדסה מדלקן אגשורימהר
 המהחית הוועדה במשרד' הופקץ האמורים nrllrnש'נו.י כנשח בג'ז זף ק בתשרים האמור עי 'עלה לאהקומטת
8 נ2ף ויננ"ה לתכנון המקומות ויוערה נמשרד זנן "Q'Qתלמהוט נזק .נו לתשד'ס; נההאם הורחבה ס'פום' 'א,נחשר'ס;
 שהמשרי'ס וב=ות נ.מ.ס ברם *p'y ישאי המעוני'ו וכלניק אהה 1בע1נה בעת שלם אגף ש'נויע בכך 'וחנההתוספוה

-  לקהי. פתוהיפהאמורט הבנ.ית נה.תר י.ילל זה תנא' נתשריס.במסוסן
 ביחס נהם לע.י1 דשא. דהבנ'ות בשינויי המעונ'ץבל
nly~a:דרצליה מזמי תבנתמיינ לקהל. !ת1".ס האמור'ס שהמשרד.ס 

 מקומית מיתאי תכנית ,םי?ף טשי 8 בר ב'דךי,יה הרואן צהר תבנת' פיט נכל ש נבנ'ת בקרקעי ריעע.ן:ל
 והנני'ה התכנון לויק 1 1 1 לסעוף נההאם הורעה נוהנמפ-ת פי על לכר הכבא' כל ובן התכנעת, ש'נר' 'ך' על נפנן עצמואת
 הר/ מס' 'תכנית הנקרא תכ;.ת ש.נו' ששור נונר התשכץ-19,1, פיטומה סיים מורשים תוך דיונגדוה להויש ושאי יחוק ""01ע'ף

 הר,2ו4'. מי מהומית ~תאר לתכניה קינוי,112, אקר וי האמורת ה:ה11'ת ה11ערה למשרדי נרשוכות 11 הירעהשל
 9 תלקה "612, נטש התכנץץ נשעה רבללים השסה.םוצלה פל' "6129, אניב תל "2999, ת'ד שלוג מול 9,הדם

 רבדרת. אב'ג ה'פד-תל דרך נורינו, יהובות; הרצליה -611941-נ".

 נ( פתהז צ.בור' לשכה מההר נ' מורט לאווי כפנל ממורט ,. .אצו,,הא.ורה
 ר( התשזרע יפיתיח דויא1ת 0 נתקימה במקומן דוךraYt נכהנ הונתה בן אם חל" תירק ילא תתקבל לאדחננרות

 במחאם בג-ה ובמות קנחת ה( התכנית; לב'צין מחךrrv ד"א שעופץ ה17:ר1ת אח הכאמת תיוצר ונל'ור הנמקותאירוס
 כמסום, בזף פרס' קביעת 1( הבנשה תבועת השסהיםיסבלתכסתככק.

 נובר הותשת "( ו;'ש,ת; חניה נדנו הו-אית מתן 1(נתשרהמ
 ק"מ'מ. מבנים הריסת בנרניק מזם. תבנתמרחב

 גפרעמט Vp~1 פורסמה התכנית שווי הפקרת על הראה מקומית מיתאר תקניות שיעיי אארור בדברידעה

 . 9;9נ. עמ' ס, ההשם י69נ' והגניז, התגנון לחוק ;11 לסןיף נהתאם הזרעה נוה2ממ-ה

 אישור ברברהתשנה-נ196,
 שינו-

 לתב- המהח.ת הוועדה במשררי הופקר האמור ןווכנ.תש.נוי אלת תכנ.ח

"896

 י
 ק "1יו.9..ו "תש'1. ניייי נ": """,י ךויויי,ס'י"יס
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 וגן אנח תל מ"ח ילנניהגתון
 במשח-

 המתוית תהיה למשרד' נרשומ,ת ע הורעה להכנק המקימיה היקרה

 האמ~

 שלום, מגרל
 "129* אניב חי "9"29, ת.ך 9, והע אהד רי שוי mr~a1 נ'מ'ם בי לעץ רשא. המעתקם תל ה-צליה ולננהה.ד

 11941"-1". סל,
 המגומעו החלוה למשרר' התקרותו העהק ימציאהמתננר יקהל. פתותם גשמוד'0כשוד'ס

האיויה.
 כמזב ויינשה כ, אם אלא תידון ולא תתקבללא היצליה בעמי תכנעמרהג

 היא ,Irbvv העוברוץ את המאמת אצהיר ונליוי תמקשפי01 תבנית ערדעי דפק.ת ברביושדעה
1 "199( נסמפסנר 1(1 דוושץ באלולכגא ,הנ2"1; ההבת לויק 9" לסעיף נןהא0 ערער בם monJ. , ן , יקתמכת. מעמיתמיתאר א רןוערה נמשרד. ב' דביריה-,196,, ה  מהת ינניה לתמת 

 המחוויה הודייהעשביראש אלת תכניות ש'נף.יופקרו חיישמואל הריליה ,לגניה לתכנת המקומיה הנועדה ונמשחת א"נחל
 אנ.נ תל נכח ולבנייהלתכנת מס' וימית מיתאר יתכתת שנף הר,18;1, מס' -תכננת,1(

 הי,"129-. מי מפורטת ולתכניהדר,ונ2א'
 הלעת 4118 ג,ש התב2הצ בנתעי רשולת השוהיםואלה 1 המרכזמחוז ..

 מפור4 תטנהע אישיר בדבףדךרעה צעדי חענית עמל, שה שן יי" - 9,,:;,:בן, לויים מוימ' הכנוןכרהנ ";1, הלית הלי "6;, 1,8,  151, י14,  "14, 41;,"1-"4,
 יהבנ"ק התמנח לווק 111 למענף בוהאם הודעה בשנמצרת מזחן 1( שמהין 'עהץ שיגף א( רהכוהט דיראותעיקץ
 מי ,תכו'ה,מפי,ית הנק-את תכנתו דשן ברבר 1961, ה ההשב ,ךךהז %4 5י הכולל ייוסר מ מירש לאזר נ,ה'דתבנת
 נו,"16,44.. ,ד נטרל יחייה כל יש-קש נאמיר עמדו בשתיהנמשת

 יצחק. באתת - 6291 ב( ורכוש יהרתבת לשסה א' אוורש מאער ,( והניתיררכים 294* 244* גושים הלקי נתכנות[ רנלול'ם השמחיםואלה 4( פתיה ציברח לשמה נ( סיבנה לננ'ע' לשווה 2( מיה 1ו"
 נ( משק: כמ4נ. מסומן שהיה נאזור אלם וישה ירקךלתנלי2,ם גתשריס; כמסומן מהא ליא והונ הניק, 2( בתשרים[כבטמן נמפעי לתעלתי מגיש קנ.,ח א( ההכנהצ הייאותע.קץ חרשות רדכש ההווצת 1( דרככם נרנו הוראותקניעת

 נ( משק; למנ2' אוזרבידול ולפי נתשיט כמסוס, מגישים הקיאית הישה, הלוקהו(
 בימוי

 י'נ,נ רחבת
 גררי

 ק.ימת.
 "י;נ, הפלומת נלעס פותן בנמת מיה לט ::מ:י: 2 ::::סב ב,

(nrnpנ219. עפהזש,' הוראנה קניעת " כניו; הץןרי מתו נדבו ירואות 
 שמין רקשנרן

 המ- מהוו המהווית התערה נמשוד' מפקיה החס"-ההזם"
 וכללווים, ולבננה להכנת המקימור רידויה במשריי יב,יכ, מס' מקומית מיהאר לתכנית שעף הר,61;ו, מסחסכנית21(

 פתר,מוינה ה שהמשרדים ונשעיר בסט בה לוין ישא'ימעיןנ21א'..
 לקהל.הים

 .. הלקות 4124 גוש התבוית; נוכנף הניוי'ס השסוכםואלה
 "99(( גסיסמנר fvnn 111 באפל אכ 4126 דיש 44; * הלוות הלק' ,4 46 "4, נ4, נו-5נ,14,

 טוםיב תו. די הרמליה, - 21 ,1,הלעת הלי ;11, 111, 114, וגו, "" ,ו-18, נו, "1, ,,הלעת
 מאעי "5ד שזף 1( דפסני: ש-נף הדזןתועקר, המחתנןז וצת.ושניאש

 המרםמעז יננהןיתכנת א' הקלף,
 בודואם פהק צ'מר' ולשנה לדרך א' מטריםומאור
 הדרנפזוז מס' מנימית מיתרי תננ.ת שעף לק' ונבנאםלתשריר
 רוזכ2הע יקצוץ מוער קנייז טנננצ;
 תוניס מקומי תגעומרהב נימים נהם ליץ רשאי התכנתה נשינו" המעוניןכל
 ממירטת תפנית ערנף הפקדת בדנו-נפרוך' לקהל. פתוחיו האמורים שהמשרד.םונקות
 תכנת. פרס בבל א, נננ.יו נק-קע, המעוניץכל

 יהגנ"ה, התגרת לחוק 89 לספרד גיהאם הויעה נזהנמנעה הראוה אם-
 סע'י פי על לבך הוזיר כל ונך דיוכנתה, ש'נ," שד' על נפנןשצמו

 מחוו 1.ננ"ה לתכננן המח,,'ת הוועדה נמשרד' כ' התשב-ה-נ196,
 הופרך נינים ולננייה לתכנו רמקומ'ת הוועדה ונמ;טרדי הדרום של פרסומה ס'ו0 הודשיס תוך רוזנגד,ת להגיש רשא' להוק""1

3897 "91(.9.י, גקו'4 מיי נוס """1, פוייט'.יע?

-1



 התשכ"ה-1965 והבנייה, התכמן חוק לפיהודעות

ל ז,1*/64[,1ן % מפורסת לתכנית שזף 1",*6[,,, יתננץת שיגף ",118/61,;, מי .תכניו תותח תכנקשזף  419 6נ4 ;ושים הזכיית: בהחנף הביהרם השרתים ואיה 6,ני,18[,י'. ,מס' 6,וי,8נ[/4 מס'יי!רס!ת
) 

 כנמוך כפר מושב -"*6 היודת "2;2, גוש דווכניו:  ננפנף הכי!ל.ם "שסה'ס!אלה
,2,,2; ,14 

~SS 
 120 ער המושג 11'הבת א( ד1וכניה: שינוי וווזותעוררי - *9-,9 "9, ,49-6 ,4 11-66, 2,-19, 6נ,

 מהרש יהלוקזן קימות הלוית של ודהור בנוול נ(.חורות:אהון
yv'yהקל- מ9-קע ישד שינף ג( נשתרה ולייתוה הקוים למצבנהתאם ספ!יס, שסה 'ן,ר  ש'ע' א( ההבנין שינף הנראות 

 דו ולדרה ר"ל י[עלכ' לשנילט הקלא' ב-שיג מנויט לאורראית rAIQ); ודינר לקשטכם מנסר ענון לשמה מוררים !חסר פתוחשסה
 שסה פהוק פוט' שסה הקלאק ני'שוכ מנורים מאזור נעורשינף למננ' שסה הרצנת ג, הרשות: ררכט והת11"ת דרבים נ.סילנ(

 מטור [( כדלקמן: יעור שע!' מ "קלא.; לשמת ירך צינורלננייני לקש.ש, יום ומרכזצ.נ!ר
 ספ!רס לאחר הקלאק ני"יונ מנורים לאיד ואחסנהימלאכה ונשורת בימים נו לעיק רשאי התגנית כשעף דבטני'!כל

 לב;ינ' משסה 2( ורוד: רנל יהלכ' לשכילתם פתוח, פרט'ישסה לקהל. פתהט האמ,ריפשהמשרר.פ

,..י.,.זי:ךי:גל",_י"ן_
 הפורמט בילקוט פורסמה התכנית שוף הפק-ת עלהורעה רי האמורה המוודה הוסדה למשרד' נרשזמוח [1המעה בניבו':יבי-'ית'-"-

 ;1ונ עי התשץ, (1,4, 4";11_;1ג בל ""[44 שבע באר 46 ת.ימשהרה
 המקחת היעדה למשרד' יחעדותו העתק 'מחא"התנגר

~re
 לתכ' המהזרוז וסופדה  במשות והפקר העמור התכנית

 לתבנת המקיסרו ווועדה נמסרד' !ח הדרום מהת חנניה גת נאר-סוני אורית מועצההאשרק
 וכשעות ניטים ב, לן-ן רשאי המשנתן !כל שמעונים,ולנני" נבהב התשה ב! אס K)K תיוון ולא תתקנל בתדוונ;ר!ת

DT~'DJפהוקי האשדיםשהמשרדים היא שעליהן המביות את המאמת הצהיר !נל'11י הנמקית 
 לוויל.

מסתמכת.
 שמעתים מק!מ' תכנתמו"נ

 מסתחטת תמסרת איערף ברחףדךרעץ שמן!נים מזמי תכננןמרהב
 ויעלף ביבריידעם

~rw 
 והנזיה הוכנת לויק ;[1 לצומד נהתאס הודעה גזשסרת מימית מבתחר תמנית

4 מס' מפויסת .תכנ.ת הנקיאת תבנית אישון נדבוהתשכ.ה-1965, וכבמקק רחכנת להק [ ;1 לפעי נרהאס הזדעק נזהנמס-ת

*.;,ו",2"2,1.. ,, בס' ושכנק הנק-א תכנק ייון. אישור נדנןההשכה-9,1[, א בתכניש רנלי'ם השס".סיאיה ;,2",נ"1,1.. מי מקומ.ת מיתאר להכנ'ת ס.מי2",1,181,  הלק רו,2**1, 1( ש 1; 
 קמה כות 4מץ - ונמהלקה צ, ן,1-*-ו, מההם תזכרת: ביעף רנל,ל'ם הססה,םואלה

 לירך הקלד מאזר זעי שמנף וו ךתכנ,ת: התגיתע.קי יאופה. - צ,1א'4א'
א יעורי ~rw'a דווכנ.ת: שינף וורודתעיקץ  ננשה הנחית קבקביו 12 ורה ישועתימוצעת לעל-ת 

  סכונ. ז'נר למוסדות ימנ!רס מנרקיס קב.עת מנ!ר.ם,שנונת
 9*;נ, הפרסומים בולשם פורסמה התבנית הפק.ת עלהכדקק

 פח,ת.ס. צ'נ!ר.יסה.ק 2נ21. עם,ריקשה ושא' דיכים קניעת זח אל, o~nuPn ננ.יה מ;נל,ת  וקביעתה.'ם
 לתכפך המהודוא הוועדה במשירי הניקרה האמורהדהכנ.ת

nyTnגמענית וכלטמעת'מ 2414. עמ' התש':,,,,ו, ולננהה לתבנ1ן המעמית הנוערה במשרד. !ח הררוס מחחולננץה הפרסומים בסקוס פורסמה ד1וכנ'ת שינף הפקרת ,ל 'KWI !"רהמשהףם !נשן!ת נ.מים גה לע 
 לקהל. פהוהטהאמור.ם להב' המהונית הנוענה במשירי הופק' האמוי התבנ.תשינף

 להכנת המקומית הוערה וששרדי ובן הדרוס מ"11 !לננ.'הנ!!
 תמר-רמתזגנ מוךמי תכתןמצהב ובשעות בימים נו לע"ע דשא. ריע,נ"1 !כל שמעונים,ילננ"ה

 מוךמית מיתאר תשנית שעף הפקרת ברוסידיףעה לקתל. פה!ה'ם הבמגריסשהמשררים
 יהבניו; ר"כנת להק 89 ל0וףף נהזאם הדעת נזהנמסות שמעטם בקימי תנץמוהב

 ;nwaa~' nrm לתכנת המסתות הנוליה נמשרר ב'המשכיה-1(19,
 !נמשןו: הירט מפורטת תכנית שעתי איארר בדברדךדעה

 המר-רמת-נגנ לבנט להכנת "מזסית תתך"
 קינף "[/2",1"1,;א, מל .הכנ'ת עק-א תכ;" שינףתפק- ורננ"ה, התכנת להוק ,11 לסן'ף נההאס הודעה, נוהנמסרת

 "62/1/[16/;-. מי מקיסית מיתאילהכנ.ת ;/ מס -תכנ.ת הנקיא תכנ.ת שינף א.ש,ר בוני:השכ.ה-,ווו,

1 'נו וה[...9ו ותש-1, נגיל ניס וטו, "ויוייט.יק,ס3898
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 התשכ"ה-1965 והבנייה, התכנון חוק לפי הודעות ..

ד 39025 מגוש חלק התכנית: בשעוי הכלולס השטחים*ואלה  תמר-רמת-נגב מקומי תכנוןמרחב 
 מפוו'טת תמניע שעוי אישור בדב. ןךדעה ענדה.עיף
 1הננףה, התכנון לחנק (1 , לסלף נהתאס תרעה נוהנמסית למר וישה לררך שן שקיעת vvJJrn שינוי הוראף; ןקרי,
 "1, מס' 'תכניו: הנקיא תכניה שעיי אישור נרנרהתשכ'ה-1961, מזו קיקע '7,די שעיי די-יי סמ'ש לנפשי היקים לסבולסר

 "1,1",2"(.. מם מפורסת לתכניה ש.ני,ו",2"(,, לדרהלאומ'
(ררש'דה עינ חוש: התכנת: נש'נו' הבלגיים קשטהטואלה ונשענה נימים נ, לן'ת רשא' רברבנית נש'נף ד1ועוני1כל  וו'. ע'1 שדה ספד נ'ת אייך, looe~l 1:( לקול. פת,הק האטריםשהמשיד'ם
 נהתאס שגו ספר נץ, מאיוד ( ( התכנ.ת:  שפנוי הייאות7~ך, שמו ררתה אחי תכנתי פרט נכל או נקרקש המעינ"ןכל
 הנשיאים, רח' האמודה המחתית הוועדה למשרדי ברשומות וועה שסע ,פיחזה ננטההוראות הר' של פרסומה מיום ח,רשחס תזך דו;נודון להנ'ש רשאייהדק 2ny~ap( ק'ימימ נמננים נהתחשנ ?ינ,ר' לסבסד כשטףל.,עוףו ""1 סעי פי על לכך הזכאי כל וכל דחכנית, חנף יי עלנפרע
ערסימ'ם Qlp~'1 סיסמה התכנית שינ,' הפקרת עליודעה allef-;1". פל' ""441 שנד נאר 68,ת'ך

1
. 

 aY ,2"95' יתש"ן,13748
 המקומית הזחינה למשרדי התבגרוהו העתק ימציאהמתנגד .)

 לתכ' המהויהן הו,עןה נמשיך' הועקד "אסוד התכננן שעזי פל' נוחנק תיכונה תמוזמהעננ-ערבה מעם,; מועצההתמוה

 לתכנת המקומיו; ה11עיה  נמשרר' 1כ1 הדרוס מחח ענניה גת .2119,-,,4
1 יןן

 היא שעליהן העוכרות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותכפיריט לקהל. פתיה'ס האמורים שהמשרר'סונשענת נכתב התקה כן אם אלא תורת ולא hapnn לאבתבניי; כימים ו:ו לעיין . רשאי המעונתן וכל תמר-רמת-נגב,,ולבנייה-
 "199( נספסמנר 91 התשיק באלוליכ'מסתמכת.

 * 8' ' סא'"' תמר-רמתעגב מקומי תכנתמרהב: אא*141ץ

מדידתים:זיעך". משרמת תשית ששי שלת ממירי

mo~lיהננ"ה ר1;כנת להוק 89 לסעיף נשאם הודעה, נגה 
 למחוזות חקלאית בהירקע ר71לךיוה 4)יזןרז- תמר-רמהעגב ולבגהה לתכנת המקומטן ונועדה ובמשדדיייגזם לתכני.ת המשותפת המחוזיתהוועדה מהח ולננהה לתכנת המתתה; היחיה נמשררי גיההשנ-ה-961(1

 והצפון חיפה המרכז, ירוו?ליבז, . לת- שונני "61,1/"1(,1, מס' יתכנות הנקרא תבנתן שיעיהופק-
 110/03/10 מס' מפורטתכנית

 יין
,

 - 39025 מגוש חלק התכנית: בשינוי הכלולים השסעיםואלה ביה-שאן נקעת מקומי תכנתמרחםן
 מקומיות מיתאר תכניית שעףי אלןף ביברשלדעה ענישעיו

,הנויה, התבנ,ן לחוק 11 ; לסעור נרחאס הודעה נוהנמס-ת לס1סר נישה לרוך שסה תיחום התכנית: שעני הורצתע.קרי  אלת תכניוה ק'נף' אישור נדגרהתשכנה-961ן,י הס,נג התמהכפר ',

 משטו, מס' מקימות 1vrvn תכנית11( ונשונת נימס נו לעות רשאי התננו; נשעני הסע1ניתכל
ט האמורט7המשרריס א  נושים ד,נס, 414.4, התכנ.ת: נש,נוי הכלמט השסהים,אלה לקהל. 

942"2, 912"914-2"2 922"2, ;,שט הלקי ;2285:ו92"2, הרהט אהי תכנתי פרס גבל י נציין בקרקע, הית-ן גל'
 סן'י פ' ןל לבך הזכיר נל וכן דו;כנ,ק .שינני 'ן' דל נפנןעצם,

,22811,2281, ,22816 ,2281"-22818 ,2892 ,22894-
 רשפים. -22896 של פרסומה מרם חודשים היך התנדות להגיש רשא' לחק"י1.

 רישום א: התכנית: ש'נ,' הניאותע,ק., יה' האמרוק המחרדת התרה למשרר' בישומ,ת עהודעה
 אדמו"

 . D'rlA ;ל ,יהוד כ'סול נ( ר"שר'מ לפ' רווקוקעיןנספו' 4";11-;1". סל' ""841,  שנע נאו 68, תעיהנשיאים, ישפים קינון
 היש ההעד למ?נ בהתאם מהרש ,חלוקתפ שימ'ס,הלקות המקומה; הוועדה למשוך' "תנודות, הנהק 'מזראהסתננך

 בף ר( ואזוריוו; יערים קביעת ם בעתיה השסח פיתוחוצרכי סל' 85515, תיכונה תמר-רמתעגנ-ערכה מקומית מועצההאמורוק

 הודאות ביטוק ה( חדשות; דרבים והתוויית קיימות דרכיםסול , 72559.157-
ר.ש,ס. לצרכי השם" לחלוקע הנסע נבל לממית הןתננ נכתנ מגשה בן אס אלא תירת עלא תתקבל לאדו;נודהן

 ה'!רסומ'ם נ'לןם פויסמה התכנית שהנף הפקדת עלהרעה היא שעליהן הקנוית את המאמת תמהיי ונל'תי הנמקות:פ'י,ס
 התשה3752,מסתמכת.

 1389. עם,

3899 "11.9.111 צש'ן, נעליי ניס ל"ו, ו"יי,מיסייייכ



 לשל. ית,הט האמירם שימשררט ונשערונ'מט והבנייה, התכנון חוק לפיהודעות

 מו;צ' 'הגניה21(

 התשכ"ה-1965

ס-

. "199( נ0פסמבר 61 ההימן בצלול
 המשוחפת ד5ה~דת החיהיושבזאש

 חקלאות נקרקע ותלחך איחודלתכנית וושט ~aan 6441 דמכנ'ה: נוצנף הנלול'ס השנהוםואלה
 והצפת חיפה הה-בק ייושמולירחה 22612, נושים הק' 22668; ;6(22, 226,6-226,4,22662,

 - 22669 2664ג 12266% 22661-22659, 22648,22653,
-

 המשפט בתיהודעות. .-ב11ך"--

 נימול נו דמשרקג יפ' רתק-~rp נסער ךסמנהאור
 וא-

'. שבע בבאך המחכי י צפב

 מינוי או ירושות או צוואות קיום בדבר הודעות למ?נ נדיתם מהרש ,הלוקעם קימים והלזה יהדם שלחך
 עזבוןמנהלי קיט קבירת נו בעתוד; השסה פרווה וירכי הקצםהשקה
 הינשו להלן המפירטים נתיקים כ' הךעק נזהמתפרסמת ה( ודשמע דיכים והתפרת קיפוץ דרבים נפסול ר(1ח11י,ם;
 למ'נר או 'תשה ל?1 או צוואה קיים לצו נקשת המשפט לנקז השסה לחלוק; הננגן בבל קרמות rn~Dfi הוראתןביכול
 זובח. מנהל. רישושלצרכ'
 הפרשמים נילחם 15וסמה התכנות שימי הפרקת עלהודעה
תחוץ ay .1189' התש,,12;ו,

 שבוששם"חידה ומש שם "ת.1מם

שע,-
 המחשנן ונוערה נמשכתי ויפקיו האסרים דווכנעת

שלוואית 'רוש' למהחית הקלאצ' נקרקע והלוקה אוהדר יתכניה; המשותפת,
 דה ,אך' ףס10באן פר'י95.נ.9 סלנ' p*1Ki רור'0"2,9נו נמשוד' וכן אבינ, תל 12, שפעלול דה והצפק, הייה המרכו,ל'4

בר נדם למץ ושא' רמי,נ'ז ,גל נית-שאג  נקעת המזמנתהישוה
 פ'רססנם'נדליה"9.;.16 ושראל סופנה"4,9,נ למל. פתירים האמורים שהמשרדים ונשיתנגבים

 5ר,מרי'א,יהי9.;ש טוק-ס 'חלס אלתר"119/9
 ובגלבוע שמאלים משמ' תכנתמרתב

 שוהמשנלדבתגלבוע היה קלנינלד"61,9י
 ,והרהעסה29.849 אנרהם %ט"9/1% מקומית מיתאר תמגינו חיצף אףמור בדברדךרעה

 והננהה דו;כנת להוק ;11 לסעוף בהזאם הדרעק נוהנמסות
 אנירןפנינה264.95 בנדן סיבה אסתר"1/9;1

ש דישון שנעה89."11.1 קראל שיאי"טווי מקטנה יתבנית ונק-א תכניה שימ' א.שור נרנרהתשורה-,196,
 אליוהן"9.נש2 יצחק רק"s/sva 1"4,9$*. מסמקומ'ה

 ;ושט דונם, ו"11,2 התכנפו: בשעוי מטיט השסה'םואלה מו'סנן"9.;.21 'צחק סבן"9/,8נ ..
 דניאלהנו.האח"14.3.9 דור נ~יהאוס"9/"39 ,"8"2, 6"8"2, 91;"2, 89,"2, ;2,"2, 21;"2, 4;2"2,וי3ו2,
 282"2, 8(2"2, ;26"2, פושים "לק. "ו8"2;9"8"2,

-25;22 
 אניתן0'מ'95.;.14 אלפסי סקסנה"192/9

,2";24,2";2) ,2",9" ,2";92 ,2";91 ,ZOS02 ,2"8"4 ,2"8", 191/9"אוס'אלהי1.4.9 אנסי אברהם 
 ליפן'זארסה"14.9 קרדף, 1,ל,"96,9נ השק-ים. ,בונעת הס-גל נכביש הקלאסה אדמון -811"2-נ81י2
ירו,מית חקלאית אדמות רישום א( התכנית: שעי רירכןע'קר'
 "'"ס1ויחיי נחיייויהיי ם:תאשיטזתבגיםניגבנב:סבן

 'וסףנואל"26.2.9 תטף יאננו"111,9 'עי'ס קביעת נ( בעתרה השטה פ'ת,ח תוכ' הק-ס nPmnלמצג
 שמואלאלקנ22.11.8 יסה חק ששלק"9/,נ, נקןל ה( הרשש דרכם מת11ףת n1DfipI דרכים בטי ר(1ח11ריג.

 אסצסלנסק'אלה~s.u.e פליסמן נרעורי"116,9 משום. לב-כ' השסה להליקת הניגן נבל קודמות תבנעתהייאות
 צניאונרלניר"9.;.נ צילה איבולנרר"9/יינ הפרימט ניקשט פורסמה eDnfi שונר הפקדת ןלהורעה

 זפ'סואנרהם"1o~t1P 1;.1.9 אנרהם"118,9 "119. עמ' התשת,13,נ,

 ממוןכיכנה64."21.1 מלך אי יייה"9,"16 המשר המחננה ה,חךה נמשרדי הופקר האמור התכניתשנף

 אצדאש,יל'אנויח"22.6.9 אדדאשו,ל' ק:הקי62/9י ירושלים, למחח,ת חקלאית נקיקע ותלמך אגהיר לתכניותתפת
 - נו קיר~ר2.4.95 נר שושנה"9,נ(ו במשרד. ובן אנט, תל 12, שפךטל יי ~היפת, חיפההלרכן
 נר שדיר 2.881., קפלן כץ נר שמיהל"164,9 נו לעוץ רשא' המ,,ניץ ,כל ,הגלנוע, י~רעאל'ם המקומית"11עדה

 ג "11;.1.י1 "תק.1, נילני ר0 "וסו, "ורממ.ס.יום3900
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 ן ונ;4.19.,1, התשליו מ'ח יו . שבע בבאר המחוזי המשפטבית
 ._ מוכחש גני ד"נקש: ) ,המשך(הקרעות

 ן -
החףי

 ffa$rtתבק-

_t1d  כרכינה שנסרה 5אלור, חיה-שדה המנווה לושתנ"נ-1 המנפק שםגניו" ינו" ל5 גת-ו
 נ'ננ"לר. ,'ושי פאל,ך אנפתםהמבקשים: ן,,-יו"רית 19861.;.וון, התשם-ו נתמח.'נניגס

 פלטה 15ינה"1.9.8 לונה היצנרי66,9ו
 ןןק' מעיר שרען. בן אשןוידק פלתה פגעהי11.4.9 דניה מיצנר"9,;16

ן, קופ, מבליף9.89."2, ה-י קנטי68,9נ
 5מ mh"9,.69נ

. 
 ן בתל-אביב-יפו האזורי הרבניו פיז שלח1.89י.ין

 ן.הזדעות. אלנים ננקה1.2.68 ) איי בנעה"9;";נ
 י"לן, המפורסים בזיקים הך'4 לנקז ח;שו כ' ירחלהור היה אוי נססוסי4.9נ איל חע"2,9;,
ן ירושת צמי למתןנקסמת שולמית אהילאי;11.8"1 לאה פדיות"1,9;1
תאי.ו נתקיי היש פרן11.4.61 שחד 5ר,"4,9;נ
 קלסדידאויfaDnvyn~ ' 6.1.89י9',נ;,

דו

 'תאןאב',נ' מ,ט נשנסי'נ 11.1אנ.נ'נ,164 חיידקיי%ר.ו.11 סמהזווו-6,9%וי
 , רווואלנ0 כ-נ נחשו,מ יתואלנס",164 שמיה 010,י9.;(1 אם-חם 010,י9'זזנ " אנרהם דיוש, נאזורכ'ו שאולאגורי,1649 באך שמעת11.96 הרר אם-הם"1,6,9
 ן משה בנ' התשץ נ0'11מץ לונהנני1"164 אריק הל'ל'19.12.89 אזלה הבצב "ל'ל'"9/",נ
 אד"afin 1נ, נאניו82י11.8.1 מי'ס המשק,1649 ט-עה מס9;.;( נווי תמויה"9,י;נ

 ןדכרשךלי מ.ס א' נאדיי ורילרברש,ילי"1649 ורומני לויא"9.,.19 גרומת שלצמה י81,9נ'
 ן51ייה קר'גל רלה99עג1 קץנל עץרה182,99
ן צ'ר'עונ מות"1,9"1  תקזידר;זרו התש.1 נאני-א מוסגל~ידוייר,;,4(1 צ'ףימנ רליח

 ן מא.רמזנק התש,ן נאנמ pnrהנדריו16499 מודב' 14הנה29.9.82 מל אינה "9'.ו8נ,
 ן יחיהקו דוושץ נאבב-ו נחםחקקו"161 אלישבע לננYD1t 243.82 שמעת see*"9 לאהrpm רהשץ נתמרוס' . 'עקבהזקנה(י164 מרדכ' אוחנהryo~ 22.2."2 ושהנה"9'.181
 ן אנרהסמהן דוזש.TIDn1 1מ 'ואלמה,1;164 חנניה כוי*9.ו.י2 רה- כהוי88,9נ
"89,9נ

 ויייזב0וי
י~לז התשיל נותי' פדהאללקו16491 קליה ור.'זנ0ק'"9(.נ מיכאל

 אנשלי
,99191 fr '5;ד חקהדס16412 שקוו .אכתר"9.ו.נ לוY1~a עמעהנוים ם-ו 

 ',כלר0לומתס דתם-ן נתמחכ-נ אנרהם0ל,מ~נסיידו שיה כשמקץ"1.4.9 מיכאל סדמקע"94,9נ
 אהדתעמיר התשץ נתמוזב.ו דהרה?מר"י164 םרדכ' נימי12.19.ונ אלידי גרסי99',9נ
 משהפוקם התשיו בתשי'י רנקהפחס2"4(1 שמחה- הץס12.1.89 מררב' י'ט99',9נ

 גרסרו-ה-רור' מ-ט בהמוו"ז יהושעתרי16492

סצנה ישם תנמקוי
 דור קאשי התש"ן כתמוזי"כ נעמיקאשי16479..)

 לאה,שפרא מ-ס נניעס' שיד ש5י"16494 הרבנייפ הדין גתיהודעות
 קננ10מ-נ" ס ם לנ, ט "למ קמ'ו648י בירושלים האזורי הרבני הדיןבית

 ן תדד,בך.ד מ.; נאיד..ד ט,1" ידי"64,הודעות
 א, המתרים בתיקש הועג לניה wXln כי יתלתף

 ן חרדוכרה ס" נשהמ אנה "יי,648י
 נ.ו0'ה,51ה מ-ר נשנסג.נ החקהותיר 111,, עושה: דו' ימתןנקשית

 סכירתןחנה מ,ט נאלול ס-ו ה.'ם משהסם-5קי"ויו ויו8,התשיזתיק
והירא.Qrl: 16489 אנהג בהל שנפסדה מ-מץש, הנה הממחה ויושהנעניע

 אקני
 והוראןמאצי העש.ן. נאלול;'

3961 ווי1ו.9..ו קשיו. ~ftWN נוי ""וו, גר",משימס



תאוב הזקית' בתל.אביב-יפו האזורי הרבלי הדיןבית
 "מהישם"יךי" יקי" שםf~m )המשך(הודעות

ד' גולדמן אנישו92!! ריננתשטהיסדה שסהמ;~י:הש.1 * כמקוץבורן f~m נתלתינה ציתגררה9![!ת4'ץ ק'7:7'
 נידחJ~ar רגובן גאלי

164%nmnla'1'וכלרבניךנ'ינסץ,תזש'ןשאילרמנ,י1[!1של~ם.פיהלנסיוווהש
 vrsaילומע מ.ח נוייכ'ו יחמואייי!"2י .צדקאנרהם p'D כאירכץ מסעורהייהק164,6
 אלת. .עקנ מ"ט ב. נאהרינץ חולאנייהמהי29י לף כתנן רחש, נחתינ ענרל2ניל~.29,,1
 אמרעלוס וחש, נהיוין אמו"ינה"46 לינרמן שמואל תושע נשנס..ו יי.תייבומו;2;,1
 סראלשמהה ההשץ נאני מייאלמשה!י6!אלנרם';ה לץ nanaנוה משהליפשדס!!;נו

אסרים ם'נ נפיחכיה עישלמיva"4!,ליפשסד
ייי'צק' סמה ריטה ההש.ו נכסלוכ.ה 'וסףסשה126!ו
 לצווואברכה והש-1 באב נ אתיאיינהנאssaz עמיטלהנה מטם נאירג'נ 2וק'ס עמיאל!"4"1

 סחפהמאור רהיטן נתמין יכ וג'נהיעדהישי פוציה סיים ווולדן באיר'.נ מאיופ~צ'סר;"(14
 ראשי y~m יה%4כ(% אתהנה מ'ח ננסלוי.נ לטהקל.ול1!164
 ניומיהוטה מנד בכסלוכיח טניהרבינוביץ15732
 באשקלון האזורי הרבני ילדוןבוןע וחגוויוח'ה התש, נאכד אילנה רועצוי'נ,"164
הודעות רונו שלמה יקש-ז נסיחכ" "7 יינו18;![ ן, שפ'יא איימלר ההש-ו באיימ בלומה שיייא"1649
 לךה' המפירסש בקרקש " הד ת ינ יזוש, כנקשילעוץ אשכנד דליה דהש'ן נקינוי'נ ושראל אשכנזי9!164

ישניידו !649,הוש,חק
 נהמו[ כ"א נתם שופסי ר~ר, דניאל. הינוח ירושה כמריע חירשות לעונונות הנהייהמנהל

 861.[.,2%,שהשרו
 ~ננץ. נתוהכנקש'ש שבע בבאר האזורי הרבני Pvnביב

_ה:מב-זהי"-"
 רבנו-יי""י"---
* 

:תק. ~ננ.ת נחההמכקש'ס:הורך "ת.7מס'
 הבנקשןם

 נ1ו",חעש,תיק
ל ,רישנענין וילר קלח דוושת נא.'רנ'א שיקלמן"48!  רייק מליק מושץ באוגלו' סמורומלוקssbs ו1990.,.12ג התשת נתמם מריעם rw מ" נאיתןינ צין שתש נו;9"!

ך
 נואל טלקר התשנן בתמוזכיח דודטלקר5084
 ![61,ההש-ןתיק שלמזתעחר' נסען_התש-ןר שלמה שורי9!,!
 ץ בץם כרתכית שנפםרה משיה רהל המנוהה ץושתמסיק רעה אמית' frnn נתמחלב אנפישאמית'ו!!!
 1!י1.19.וג הזשמ'הנתכתבוכול,שרה ל"א נג'סןי-א לץנבירק21[!
 נטתכםהמנקשות: אסתר טריול, התשץ הכמוו מררכ.י, כרוךמרעלו44יי
 והירהנהורי דתש, באבי' עמהדברג'יט5235
 תמיאפריאט מ-ד מ נאדרמוס פוכרהאפייאס!22!

 6[61/התשץת.ק

 נרם( ומשקלח שניי- אל'11, אלינו המדיח ירושתנןו'ת ננג'סנין יהש:ן נאכי .~ח'נרו11[!
 ו"29.1.199ג 1 דישנאנ a~fכהן והשץ באבי מרשכהן"י,!
 תנדתת נכרו בניו, בנותיו, אשתו,המבקשים: פרלהסומנה ליג נאבל לוישתדף5152

 נ"יל נ.ס """,, :י"יןש.",ס902י
 י[ ",9[1 "תש."

* 
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