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א נוסקים רופאים מינו' כד"רהודעה מוסמכת רשות מינוי עלהודעה
 חפיסת להסדר חוקיפ'

 מקרקעי
ק8 התשכ"ו-965! רפואיות(, 11עוות הנבים תקנסיפ' התש"'-1949 חירום, בשעה

שיח )1ע1ות הנכ.פ יתקנות 2)א( הקנה לפי סמכותיבתוקף יהסור לחזק 2 סעיף לפ' סמכותה בתוקף כי ב1ה,מודיעים
 מאורי. פייסת יוד דיר את מיניתי התשכ"ו-י96!',רפואיות(, ההליטה התש"'-1949י, ח'רופ, בשעת מקרקעיןתפיסת
 ה' מי~ס לה.ות שיבר אשר דיר ואת הלוי ס.מה דיר אתצ'1 בא71סובר )14 התשנ"א בתשרי כ"מ מיום ב.שיבתההממשיה
 נוספ.ס רופאים 1990(, בסססמבר )ז2 התשנ"אבתשרי במשרד e'ooll משק אמרגל~ת, אגף ראש את למנות990!(
 האמורות. התקנות לקנין הרופאיפוברש.מת תפ.סת לענין האמור החוק לפי מוסמכת רשות להיותהבסה~ן
 ( 1990 באוקטובר )9 התשנ"א בתשריכ' נ'1' הנערכ'ס הרוס בשעת ונ'וס גיוס תרעיל. לצורךמקרקע.1
 ארנהמשה 3-183()חס לישראל.?בא-הגנה

 הבמחוןשר- לאמור בהתאם תוגבל האמר החוק לפי צו למתןהסמכות
 204. עמ' התשכ"ג ק"ת' 24 ימשך היותר יבי בתוקף יהיה הצו הממשלה:בההלסת

 999. עמ' התשי"א, י"פ' למשרד נם הצה תקופת תוך ת.מסר, כך על והשעהשעות
הפנים.

 חכרי לרשימת רומא הוספת כדכייידעה רוכ'נשטיין 990א.(יריס ב"י"טיני ין2נו"בי!ן_0התשנ""

 רפואיתג )ועדה בנאצ'פ המיחמה נכ' תקנותיפ' 1. עמ' התש"י, ס"הן
 הנאציפ רדופות נכ' תקוות ולפיהתשט"ז-1954,
 התשמ"1983-1 נכוה(, דרגת)קביעת

 בנאציפ המלחמה גני לתקנות 2 תקנה ידי סמכ~ת'בתוקף
 להקנות 3 לתקנה ובהתאם התשט"ו-1954', רפואית(, לעזה שוטט מינוי עלהודעה

 אני התשמ"ד-1953;. נכות(, זרנה )קביעת הנאצים רדיפותגב' התשכ"ס-י196 לעב~זה, הזין בית חוקיפ'

 ברשימת יסף כהבר וסרלאוף שמעון ריר את חי נ מ כ עמיי התשכ"ט- לעבידה, הד.ן בית להוק 8 לכע.ףבהתאם

 האמורות. התקנות לענין ת' א יפ יעיהחבר האמר לת~ק ז סעיף לפ' סמכות. שגתוקף מוז'ע אני1969',

 1990( באוקסובר 221 התשנ"א בחשוןנ' הארצ' הזין בית נשיא וער העבידה שר עם~גהת"עצ~ת

*י מויע''צחק 3-714(1המ בית שי הדאש' השופט IAO מורת, עז'נה את מ'נ'ת'יעבוזה,  האוערשר- בית כשתסח בפועל לגהורה בהסכמתה, לעבודה, אוור'זין
 36. עמ' התשל"ג, 52!י עמ' התשט"ו, ק"תי כנובמבר ,1 התשנ"א בחשון לנ מיוס למבוזה, הארצ'הזין

 26. עמ' התשמ"ד, ק"ת' 1990(. בנובמבר )30 התשנ"א בכסלו י"ג '~ם עז1990(

 2זנ!. עמ' החש"ן,פ 990!( באוקטובר )17 התשנ"א בחשריכ"ח

 שומה פקידמינוי המש;ס.םשר מר.דיירן 3-15,3(1חמ
 הכנסה מס פקחיתיפ, 70. עמ' התשכ"ס, ס"ה'

 אני הכנסה', מס לפקיעת 229 סעיף לפי סמכ~ת'בתוקף
 35!)!( סעיף לענין שומה פקיד לה.ות למץ שבע בת אתממנה

 ""מרה.יסקר" יעכודה דין בית רשם של סמכותו כדכרהודעה

 990!( באוקסובר )29 התשנ"א בחשון" שבסמכות התובענה סבנם )הנדלת לרבודה הדין בית צויפ'

 מ~דק''צ"; 3( 171'חס התשנד'ה-1988הרשם(,

י
 האוצרשר

 120. עש 6, חוש נוסח ישראל, מדינת 1.;,, יעב,דה הזין ב.ת לצו 2)ג( סעיף להוראותבהתאם
 התשמ"ה-988!', הרשם(, שבסמכות התונענות D1JO)הנדיה

 באוקסובר )1 התשג-א בתשרי a"y כיום ההל כ' מהזיעאג'
 גכ'ה פקידימינוי 1.1 כיח רשם של שבסמכוהו התובענות של הסכ~פ1990(,
 )נביה( המסיס בקתתלפ, חדשים. שקליט ל-12,300 הננזללעבתה

 1גב.ה(י, המסים לפקוזת 112( סעיף לפ' סמכותיבתוקף 1990( באוקטובר )24 התשנ"א גהשוןה'
 אביב לה.ות להלן מפורטים ששמוהיהפ העובדים את ממנהאף :::ן::' 30ז-3()הם

 cran~ בת'מנהי
 '" יב

 DP .46' התשל'נ, ב"מ 1374י עמ' ב', כרך א,., תיק,, 3884. עמ' התש"ו, '"פ 690: עמ' התשמ"ח, ק"ת'

 13.11 "9)!. גתשנ-1 בחשת מ," 814ה גןיסימ.ס.י"יס470

=___



 והדפון היפהמה11 אסנין צפורה6. ד.נ1ביץ סוניה1.

-
 מחוו' סיד פקיד - חבושההרצל רצת אורה7. רח"רידה2.

 מהוצת סעד פקידת - אבוקסוד. רנרט אסתר8. כ, שלמה3.*4
 מהוסת סעד פקידת - פ'.ב'שרינה ביטון סט.ק9. בהן זינה4.
 דהונמי עוור' ציונה5.

 רי'1נרהכר 1990( באוקטובר 291 התשנ"א בדשוןי'

 ol~Qינו' מורעייצוו: 3-18()הס

 ניסנרס'איה האוצרשר
 גולזשס"ןבינה

 גהויחי הגביה על ממוניםמינוי
 )נביה( המסים פקויתיפ' סגל".ה

 )גביה(', המס.ם יפקודת 112( סעיף לפי סמכותיבתוקף
 קיק

 1999( בא71סובר )15 התשתנא בתשרי ב"ו להיות באבס ואלוהאב דיך בן יצחק הציבור ע~בז' את ממנהאני

 שטריצהר 3-228()חס הנביה. עלסמונים

 וררווהה העבודהושר 1990( באיקסובר )29 התש"1 בחשוןי'
 מנדיייצעק 3-18()חמ

 האיצרשר
 רפואיים פוסקים רשימתתייזן 46; עמ' התשליג, מ"ח 1374י עט' ב', כרך א"', הו7''

 ז5ו. עמ'ההשמ"א,
 עבודה(, VSDl~I'' נכות דרגת )קביעת הלאומי הג'סוח תקנתלפ'

החשס"1956-1
 סעד פייריבזינוי

 הסעד חוקיפ' דרגת )קביעת הלאומ' הביטוח לתקנות 1 לתקנהבהמאס
 1ס'פוי

 רשימה קובע אג' התשס"1956-1', ענודה(, ל;פ:עי ננוה התשכ"ם-,196 במשרים(,
 1סיפ1י הסעי לח71 121נ( סעיף לפי סמכות'בתוקף

 להלן: כמפרס D"NID1 פוסקים :ל נוספת

-
 וילן נוזימן1"ר יצדו: או שמו מעלהייויין בורשס.ץ מ.באלישר כמקום אתר כי בהוק, לפי סעד פק'7י יה'ות מסהD'"lrlnי~ בראונשסיין רליד.ר את ממנה אנ' החוק(, - 1יהלן התשכ"ס-1961יבמפגר.ם(.
 יוסף פזרוז-ר אש.ת 1 מעז פקידת - פורתארנה
 האר, כל - מחוזי סעד פקיד - שוורץאמ.ר

 1990( בא71סובר )15 התשנ"אבתשריכ,,1

-
-  

 שמיר,צחי59_1()חמ הארץ כל - מהונית בעד פלוחת - פרידמןא.רית

-
 הממשלהראש- 1הירוס 'רושלים מח11 ..-

 והרווחה העבודהושר מחוזית סעד פקידת - כייטנרריבה
 864. עמ' ההשס"ו, ק"תי גלייזרסטיבן

 נעמיפלמון
 גן-נבטסוניה

 היתרתיקון והמיכו חי-אביבמרוו

 ומגבית מפלגתית nl~'Pb )סיוג המזינה רות ש הו;י5 מחח'ת סעד פקיית - מאירלאה

 התש."ם-1951 סי'כספ מתורת סעד פק.דת - נ11האווה

 1ס.וג המד.נה ש.רות יחנק 7 סעיף ייי הסמבותבת.קף דורוןח.ה
 ל' שאצלה התשי"ט-1959', בספ.ס(, ומגכ'ת :!ינחיתפע.יות שמ~לג.ץמ.כל
 כילקמן: ההיתר, את מתקן אניהממשלה'. לרראסתר

 בשיהודהמיכה
 יבוא חדשים" שקלגס "14 במוים להיתר, 111( בכ;.ף)1(

בגלי
 יבמק ביש'ם"' ::י':5: ן' 4ס:"'

 ינ'יובהיה
 מיאכ'שרה
 180. עמ' התשי"ס, ס..ח, שוור,רונית

sb
_

 Aoe עמ' התשל'ז, י"פ'
 216. עמ' ההש"י. OP ;795 התשמ"1, '"פ' 132. עמ' התשכ"ט, ס-ח'

471 17.11 י191. התש;.א, יחשיף נ"" (1,נ, גןרס1מ.ס'ישי



 באתר.ס מתא.מה תשתית יפתח והשיכון הב.נ~. משרז 2. .בוא תדש.ס" שקלים "460 במקום לה.הר, 3בסעיף)2(
 ימנ1ר.ם. 1מנ.'ס בת.ם ויקים והשמל, כ'וכ מים. שייגון דזעים". שקיים"ב53

י8'
 כלהיו: יה.1 האתר.ס הקצאתהנאי3. 1990( באוקטובר )22 התשונא גחש~ןנ'
)1( הטיזכ~יון- 3-1056(1חמ

 המיוהי
 בתפס שנ.פו המש עד של לחקותה ושימוש פ.תוהננון, והחרבות החינוךשר לת- הרשאה באמצעות האתרים את יקיה

 האתריס את לההדיר הש.בון משרד .דאג האמורההתקונה
 יגבה לא הדרשאה בתקופת21( התש"ם-949( ה.ריד, כלי הנקיפי פנוי.סי כשהפ למ.;הל סמכויות העכרת נדברהודעה

 המי1הי
 בעד תשל~פ

 בקרקע; מישהש בל' לחוק 21א סע.ף לפי סמכתי שבהוקף מודיעאני

 יקצה הקרקע. .עוד או ההכירה מסדת ישונן אס)3( דא;ף מנדל "rD. יהגי דעברתי התש"ט-,1949'.היריה,
 את olnsn, במשדד מ'1"ד.ס ולתסק'ד'ם ה'רוסלשירותי

ההנהי
 לנהליו: גהתאם האתרים את

 לגג,)4( יתוק. רוו 10ב1א( סו, 9, 5א1א(, ו, ~D'D'P יפיסמכויותי
 זבר.ס. וכרנן י.דתם ואתר אתר כי

 19.0(. כיול. 161 החש"ן בתמד ע"נ מ.ום 11 ההלטההוקף 4 פורס- עייה שדזזעה מרקוב., ייעקב הסמכויותדעברה
 בסיה. - 609 עמ' התשי"ו. 2287, הפרסומ.ס ב.לקוםמה

 1990( באוקטובר )! התשנ"א בתשרי"'ג
 3-719()חם 1990( כספטמבר 261 התשתנא גתשריו'

 והש.כון הנ.נוישר ררע'אריה 3-497(1"מ שרוןאריאי

 עש התשל'א, 143י עמ' התש"ס, מ"ח'
 ישראל מקיקע. מועצת יאשתישב 0זן.פניפ

 עסקות הסדר כרכר החלטה עלהורעה-

-cv 
 ללא t~olrnni ערכיים בכפרים נמונה בבניה מכוסם1סקיקע'ז הקנייה צו לית, כזוגה עלהודעה

 הוזןהבזר ציבורי(, רכוש 1הקנ.ית המקומיות הרש~יוח חוקלפי

 התש"ך-ש196 ישראל, מקרקעי מ.נהל הנקלפ. "195התשי"ה

 ממנותה בתוקף ישראל, מקרקעי מועצת כ' בנה מ,ד.עיס א. )ה7;.ית המקומיות הרשויות להוק 2)ד( לסעיףבהתאם
-4]  ה-' התש"ך-י196י, ישראל, מקרקעי מינהי יחוה 3 סעיף לן. ?ו ליחן כוונת' עי מביע אני התשי'ה-1958', צ'בורין,רבוש

 1990( ב.ול' )2 החש"ן בממון ט' מיום ב.שיבתההחלימה ע. הרשומה t1)QZO; 4016 הל:,ה על לוד ע'ר.ת לטובההקניה
 גזבר 1986 באפריל 15 ממס החלמתה תוקף האינתעל בשף רו-שומה אזהרה ליערת בכפוף לוך הכער מוכתרישם

 ננצרים נמונה בבנ.ה מבונ'ס )מקרקעין עכר עסקותהסדר )השה דברני ומסילות הזרב'ס ?ו י' על המקרקעיןר'שופ
 י"א ב.ופ שתוקנת בפ' חוו.( הסדר ללא החפוס'סערב.'ם עוקף קמע - חווי 1ש.נוי ראם-חדרה( צומת 12: )ענישוייתוה(

 במסח כמפורס הכל 1988(, במרס 291 החשמ"חב;.סן התש-ל-לז19נרמלה-לודג

 בתוכפת.מעוינן 1995( בספטמבר 91 החש"ן באלולליס

 המזר בזכר החלמה על ההוזעה במקום באה 11הוזעהב. ירעיאריה 194.,(1חמ

 בניר'פ ;מוכה בבניה מבונים )מקרקעין עברעסקות הפנ'סשר-
 ב'לקוס שפורסמה הווי( הסזר ילא התפוסיםערב"ס 187. עמ' התש'"ח, ס"חי
 1733. עמ' התשמ"ח, 3543,הפרס~מ.ס 1698. עמ' התש"ל, ק"תנ

תוספת אתיים של היצאה שיטת כרכר החלטה עלהודעה
 א()סעיף לעקלים זמניתלכניה

 ינ~ריס מבנה על'הס שהמס ערכ'יס בנפר.ס מקרקעין1. התש-ך-ל196 ישראל, מקרקע' מינהל חוקלפ'

 להחכרתו: מוקזמ'ס ותנא.ם המגרששטה,יי למפרז .קצה המינהל( - )להלן .שראי מקר7ע'ממהל1.

 המנור.ס מבנה גנו. שעיין המגרש שטחוא( - הלהלן יעול'ס ~מנ.ת בניה לשם אתרים ומשיבוןהבינוי

 רקנע וו. לההלמה בהחאס בו למחו.ק .וחכרואשר ע.רו- יישובים סמוכים בא1וריפ יה.ו האתרםהאתר'ם(י

 תל החלה מגורים ש.יעודה ייורסת תבנ.תעל-פ' המקומ.ים בשיר~ת.ם להשתמש יהיה שנ.תן כן'נ'.י
 מחנס"'ס. מסהר.'ם, מרכוס ספר, בהי כנון:הק"מ.ם,

_
4!

 זay .5' התששן. ס"ח'. ז5. עמ'התש"ך, ס"ח'

 11.11 "199. התשנ"א, בישנן ליה 814י. ןייסימ.ס'יגיסג47



 - )להלן התינהי עם העסקה אישור במיעדהמערש
 בפסקה כאמור יהיו המהווניפ ההכירה דמיוב(

 לעיל.21(התכנית(;

 - העבר תקופת בגק שימושדמ'41( בנוי שעליו המגרש על תכנית חלה לא אם)ב(14
 בשיעור שנתרס שנמוש דמ' למינהל 'שלסהמחרק זעתי שיקול לכ' מניעה, אין ואם המגור'סמבנה
 וב( או )א( 2 בפסקה האמור המגרש שי מערכו1% שייעודה מיורטת תכנית לגביו להכין המינהל,של

 לגום שקדמו שנ.ם שבע בשל חאת הענ.הלפ, שאקבע בשרה מגרש למוריק יוחכרמגורים,
 מערך 7% הכי סך - ,היינו העסקהאישור לגביו; שתוכןבתבנית

המגרש(. קימת המינהל של דעתו שיקול יפ' אם1נ(
 )ב(, משנה כפסקת כאמור המגורים, מבנהבנוי - מגור'פסבנה51( שעליו המגרש לנבי מפורסת תכנית להכ.1מניעה
 או הנוכחי המח,.ק בידי נבנה המבנה אס1א( להוק. בהתאם יל.ניס במגרש המתויק ננד.ינקטו

 או בירושה קיבלו או כתמורה אותו רכש שהואי
 'היה במסמנ.ם(, הדגר להוכחת ובפוףבמתנה. בתנאי רק בו למה1יק יוחכר המגרש1ד(

 כישהתקיימו
 אלה:.

 המבנהי 1PQ למינהל מתשלוםפסטר
 לא בעצמו, המבנה את בנה לא המהזיק אם1בן השסח.ס את למ.נהל 'הזירהפח"ק1.1

 ליום הבעלותן, ,שווי ערכו מלוא את בע17.שלס ואדם: מבנה חיץ, מכלינוי.ם במתנה, או בירושה ק.בלו ולא בתמורה אותויכש כשהם למברש, מחוץ מחזיקשהוא
 50%. שי בהנפה העסקה,א.שור מ-'ד יאוחר לא ייחתס החכירהה"ה1.2

 ההזקה תחילת אשר בקרקע, כיין שלא המהו'ק'סנגד2 1991(י בדצמבר 311 התשנ"אבסגת
 משפטייפ. הייכים י'נקסו 1985 במרס 31 אחר' ה.אשיהס מבנה להריסת צו 'pttnan נגד ניחן לא 31.

 תה.ה 11הפלסה3. שבהחזקתו.הממוריס
 בתוקי

 ,31 התשנ"א בטבת "'ד .ום עד
 1991(.נוצמבר בפסקאות כמפורס .היו המנרש התכרת תנאי)ה(
 1990( גאוקסובר 11 התש-אבחשר.".ב 51(. עד21(

 שיוןאי'אי3-719(1חמ - המגרש בעד החכירה דמי21(
 והש.כון הכינףשר .וערך 11( בפסקה כאמור כשסחו המגרשוא(

 'שראל מקרקעי מועצת יאשישג לפי המ.נהל, עם "עסקה אישור י'ום המיאכערנו%

 לחננית בהתאם המנתרת הבניה ק'גולתמלוא
 ההערבתי במועד לפכיו שחח~ל, אוהחיה,

 au הסדר של תועף הארכת בדבר החלטה עלהודעה
 על-פי נבנה המגרש שעל המגורים מבנה אם)ב( ירוק" "תופה כעלי סביוןתושבי

 התש"ך-ל196 ישראל, מקרקעי מ.נהל חיקלפ' יתאר.ך המגרש .וערך התכנון, מרשויותהיתר

 'שראל, מקרק"' מינהל להוק 3 סע.ף לפי סמכוהה בתוקף צה(, עד ההיתר מחן מתאריך לצרכן, המחיריםימזד המוע- - )להלן ישראי מקרקעי מועדת בי ב1הD'Y'ila הכמזה הפרשי יווספו האמר ויערך ההיתר,מהן
 באוגוסט 241 החש"ן באלול ג' ביום החי'סההתש"ך-ל195', המינהלן עס העסקה אישורתאר.ך
 מביע תושבי עס להסדר הה?סרפות תקופת את להאר.ך1990( )3 יום עז בו המשיק ב'ד' המגרש נתפס,ג(

 1990(, בדצמבר 311 התשנ"א בסבת י"ד עז .רוק" -חווהבעל' בפסקת האמור מערבו 51% .שולמו 1975במרס

 ג' מ.ופ 388 מס' המועצה בהחלטת שנקבעו הניל'פ פיעל העניין, לפי ,ב(, משנה ניסקה או וא(משנה
 בההלמה הוארך שתקפה 1988(, באוגוסט 161 התשמ"חכאיזי 91% בשיעור מהוונים חכירה זמי כתשלוםשיוכרו
 הקרקעימערך

 1989ץ, במרס )14 התשמ"ס ב' כאדר 1' מ'וס oa; 405'המועזה
 1 בין בו המהניק yQ' המגרש נתפס1ד( מקרקעי למצהל 'שלם להסזר המצטרף כדלקמן:1בש.נ1'

 388 מס' בהחלמה שוקכעו הערבים "י ועל הקרקעמשווי הכירה כדמי המה1.ק 'שים במר19850, 317אביב 2% של בשרור אחת שנה בגין חכירה דמ' של תיספח ,שיאל באפריי
 בהחלטה(. כמפורט יצרכן, המחירים למזר ובהגמזההאמורה בפסקת או וא( משנה בפסקת האמור מערכו91%
 הענין. לפי וב(משנה

 1990( באזקסובר 11 דתשך'א בתעד."'ב
 שרתאריאל 719_3ן1המ - החב.רה תנא'יתר)3(

 והש.כון הבינוישר אפשרות 1עס שנים ל-49 תהא החב.רהוא(
 ישראל  מקרקע' מועצת ראשויושב- אישור כ.ום המל נואפות(, שניט ל-49חידוש
 ז5. עמ' החש-ך, ר"ה' חכ.רה לנבי במ.נהי המקובלים בתנא.סהעסקה,
 3691. עמ' התשמ"ס, '"!' נמוכה: בבניהבמגורים

"81

473 13.11 י199. גתשניא. בחשיו נ"י 7514, הןרסימ'ם.לקוי



 התעשיה גמשדד הציבור לעיון פתחה "%מורה"החיסה 'מרווי הג"א מסיר מינוי כרכרהודעה

 ירושלים. 42, מס' הזר 30, גרון ב רחוהמסהי' התש'"%-951! האורה'ת, מהתגוננות חוקלפ'

 1999( גאוקסובר )14 דתש;'א נתחיי ב'ה יהוק 5)א( סע.ף לפי סמכות' שבתוקף מוזיעאג'

 שאנל סא"ל במקלס אגלון במהוו מתו~' w"xn כמפקוהשל
 חיפה נמ"11 מהח' יג"א כמפקד בירן '1ס' אל"מ ואתיג'י,
 אדלרי דני אי"מבמקום

 כוכי הסדר אישור עלהודעה
 החשמ""-1988 העסק.ים, ההגבלים pTnלפי לפ.1ה. תתוק מח11.יפו, הג"א מפקזי בזברמ.נףההמעה

 התשמ"ח- הרסק"פ, השנבאס לתיק 142ג( יסע.ףבהמאס 1990( ב%וקסיבר 211 התשמ'א גהשיןב'
 בספטמבר )12 התש"ן באלול ב"ב ביום כי מוזיע אני1988', מנוס אוריתא"ל 3-59()המ

 - עסק"ס להנבליס הדין ב.ת ההליט1990( הג"אראש
 ששופית אנודה מרנו יצרכן המשביר - הע-438 בתיק)1ן 105. עמ' התשי"ט, 178 עמ' התש'"א, מ"חי
 עסקי לגב' הבנבל ההסדר את לאשר כע"מ,מרבדת 2892. עמ' ההשם"", י"פ1

 לאוזן הנונע לצרגן". "המשביר הש'תופ.ותהאנ111ת

 שינ.ם, ס ש'יית יקכלת מ"יי'ס קביעת "מתירית,קצית חברות מיתג עלהודעה
 האמורה. ההמיסה מתן סיום שנ.ם שליש שייתחפה

 התשמ"ה-1988 העסק"ס, ההגביים חוקיפי

י
 והאופסיקאיס האופטומטריסטים איגוד - הע-443 בתיק)2(

 אופס.קא. שירות לנבי הכובל ההסור את לאשרב.שראל, העסק.יס, ההגביים ידוק 21)ב( לסעיףבדתאס
 שנים שלוש שי לתקופה צה"ל, לאנש' משקפ"סואספקת ההביות שי למ.זי; הסכמתי כ' מריע %גיהתשמ"ח-1988',

 הרמזרה. ההחלטה מתןממס יהיו:במפ1רס

-  נע"מ, 'שראלים זקורס.ב..ס לוחות - הע-445בתיק 31(-
 לת17פה דפורמ'קה, מוצר' בשף הכובל דהסזר אתלאשר שי גע'קר'העסוקים,
 הרמזרה. ההתלתה מתן מרם D'JT שלוששי גיתמ1וותהצנרות גןתמו;~ת הגביותשמזתגת'ק

 %'גיד נ'שראי, הרפואית הסתדרות - הע-446בתיק41( וחוס. %ריגהדוס' הישראליתהחברהסוג-28
 ,8ך רפואי ס'פ~ל ינבי הכובי ההסור את לאשרהרזיולוג.ם,תפירה בש"מיאשפרה
 -1- ~מנסיות חול'ס לקופות השירות למחיר. הנטעינסו;' ושות', ג~סשל "לויתן

 ההחלטה מתן מ.~ס שנים שלש שי לתקופהצ'ב,י חשרההנטיבע"ם
האמודה.

 במשרו דצ'נור לע.11 פתוח החברות מיסגי שלהמרשם
 לאשר בע"מ, לקיזוה הממוחדת החברה - הע-448 בחיק 51( 42, מס' הזר 'רושלים, 30, %גרון רהוב והמסחר,החעש.ה

 אחרות ~עבודות מיס בארות קיזזת לכב' היבל ההסיי %ח הרג.לות. העכוזהבשעות

 האמורה רן"יסהמתן 990ן( ב%וקטוכר 281 התשנ"א בקשיןה'

-
 התע- במשרד הצ.נ~ר לעיון פתוחות האמורותההחלס~ת  ומליין הגנל'ט עיהממונה

 ea .42' חזר 'רושל'ס, 30, ארון רהוב והמסתר,ש.ה 128. עמ' החשפתה, סיח'

 1990( באוקטובר )5נ התשנ"א בתשריכ"ז

 כלמור1אכ 3-41()חס
 עסקיים שבלים עיהממונה כוכל הטדר אישור עלהודעה

- התשמ"ה-1988 העסק"פ. הה;בל'ס חוקלפ'

 התשמ"ח- העסק"ב, ההטבעם להוק 142ג( לסעיףניתאם
 128. עמ' דתשמ"ה, חס

 בספסיבר 121 התש-ן באלול כ"ב ב.וס כי מוז'ע אני1988',.
 עתון לאור להוציא ריטי1ן מתן נדבר הודעה - הע-442 בת.ק עסקיים להגבלים הזין בית המי'ס1990(
 במקצועות והאקדמאים האדריכלים המהנזס'ם,ישבת

 העהונ~ת פ17דתיפי הונאת יצבי דכובל ההסדר %ת לעשר בישראל,הסננול~ג"ס

 )2 התשנ"א בתשרי י"ג ב.ום כי היזעה, ב1הנמסרת של יתקופה תכנון, ש.רותי עגור לשכר מנחה ותעריףהקנון
 אסיה, ב.ת ל'מיסד. הולן'נ;ס ימירור ניחן 1990(, נאוקס~בר האמורה. ההחליה מחן מ.ופשנחסם

 הממנה ב.1 התפס 0859, מס' רש.ון חל-אב.ב, 4, רצמןרתוכ

 בשם הרוסית, בשפה עתון יאור להוצ.א חי-אכיכ, מהוועל 28!. עמ' התשנ:'ה, סיח'

?י
 1_13 ! 1990. התשנ"א, כחשון ב"ה 3814, הפרטומיסלקוט474



 המקצועות נאהד בכתב במקום בעל-פה לה.בחןבקשה אדוארד ב.די ייערך כלל"פ, בנושאים '111 אשר"ורמיה",
 תאריך לפני יום 30 יפהות תאנש ישראל, סצינתבדיני 2, קרל'בך רחוב "מעריב" דפוס בבית ויודפסקויו"נוב

 יכקשה. המיומיים מנימוקים פירים תוך בכתבלבחינה בבת-'י. אפשם"ך' "לו.1 7פו0 ובב.ת ב' אבחיי4
 מדינת בויני KC11 וכבל העברית נשפה הבח.נהאגרת4. 1990( נאוקס~בר )24 התשונא כחשוןה'

 חדש.ם. שקי'ס 50 היא'שראל עפץדגי 5ז-3()חם

 3 תימשך ישראל בדיני כח.נה וגל העברית בשפההבחינה5. ח'רוס לשירות' האנימנהי

שעת. היניס במשרד מיוהד.םויהפק'ד.ס
 נוסח את המכ.ל'פ בספרים להשתמש בכהב ינבחנ.םמותר6.

 בלבד.ה".קוק'ס
 השפה ימעט בלועזית, השאלות עי העימסהנבחנים7. העברית בשפה כחיגות עריכת כרכרהודעה

 תדגזם הוצאות הזשים שקלים 150 ישימוהאנגלית, ישראל מדינתוכדיני

 לעברית.הבהינה ההשכ"א-1961 עורכי-הדיה לשכת חוקלפי

 990!( באהסובר 241 התשנ"א בחשוןו' מז.נה ובדיני העכרית בשפה בחינות כי הודעה ב1הנ.תנת

 יוב.ן'עקב~3-30()הס להלן: כמפורס במועזים יהק..מו.שראל
 הדיו עורכי לשנתיאש 2.901!.23(: יתשנ"א בסבת ר א', 'ום - הענריתהשפה1.

 התשך'א כסכת 1' ב', 'ום - עגזזה ופיני יגונכםזיני2.

 רשיון התליית עלהודעה)24.12.90(י
 החשל"ן-1976 חדשן, נוסח הרופא'ס פקדתלפ, 2.901!.26(י התשנ"א בסבת ס, ר. 'ים - קניוזיני3.
ן ל 44א,ףל התשנ"א בסבת ל"ג א', 'ום - 1.ר,שה  משפתה1.נ.4.

 עונשיז'נ'5.
 ת"674978011, ורא1ס. בי:ב'ננ:ל'וב-,7ננ התשנ"א בסבת "ד ב', יום - פל'יי ך'11

 שלושה שי לתקופה כפר'סבא, 59, בצנלסון ברל רחובשמענן31.12.901(;
 ליזם עד 1990( בנובמבר 51! החשנ"א בחשון כ"1 מ.וםחדש.ס בסכת ס'ץ ך, יום - מקצוע.ת א1רהי+אתיקה דיןמזר6.

 1991(. בפברואר 41! התשנ"א בשבסל' 1!9.!.2(יהתשנ"א
 חוקה זיני7..ן6.

 1990( כאוקסוכר )29 התטליא בחשון., )6.1.91(: התשנ"א בסבת כ' א', 'ופ - ומ'נהי
 . כ' רס"ר זיני8.,

~loQ 
 משיחמ' 3-166()חם התשנ"א בסכת מ'א ב', 'ום -

 הבר.א~ת משרד של הכלליהמנהל-911.!.ז(;
 התשמ"ז, מ"ח 594; עמ' 30, חוש גוסה ישראל, 1.נימז.נת' 9.1.911(. התשנ"א naD1 בז' י', 'ום - א' מסחרתני9.

 62י.עם סעיף דרישות עי שעונים מועמז'ס לבח.נות לבשתיורשו
 המועצות כתרום התושבים מספר כרכךהורעה לחוק. 31( אוי2,2(

 וכפר-יאסיף אכו-מנאןהמקומיות !, שופן רח' עורכי-הדין, בלשכת תערבנה הבה'נותבל
 התשכ"ה-ע196 )בה.רות(, המקומיות הרשו.ות חיקלפ. 12.00. בשעה.רושלים,
 המקומ- הרשומת יחוק 38א1א( סעף לפי הסמכותבתוקףהערות

 אני הפנ.סו, שר אל' שהעב.ר ההשכ"ה-1965', 1כה.רות(,יפת עורכי-הזין לשכת לתקנות מופנית הנבהנ.ס לבתשומתת.
 בקובע D7'a רשומים שהיו התושבים מספר ג. נוהמע.ד מעש.'ס(, ובמקצועות ישראל מדעת בדיני בחינות)סדרי

 ה.ה: שיהלן המקומיות המועצות כחושבי האונלוס.ןבמרשם עורכי-הן.1 לשכת בתקנות שתוקנו כפיגתשכ"ג-1962,
 D"tPt) וגמקיועות 'שראל מדינת בד.ני בחינות)סדרי

 5258(. )ק"ת התש"ךי99!)תיקון(,
 7,136ן - סנאןאכו

 6,564. ף אסיפר הנושא.ס את תפרס האמורות בבחינות לה.כהןבקשה2.

 1990( באוקסוכר )2 התשנ"א בתשר''"ג נושא'ס משנ' פחות ולא בהם להיבחן המבקששכדעת

 קהתדב3-1278()חמ עורב.-דז.1 לשכת למזכירות ותוגש ישראל( מזינתבזים
 הפנ.ס משרד של הכלל'המוהל- בכסלו ח' א', ביופ החל 'רושלים, !, שופן רח'גישראל,
 1174. עפ' התשי"ג, ק"ת' בנמלו כ"ז ר, מ.ופ יאוחר ולא 25.11.901(התשתנא
 1523. עמ' החשי"א, '"פ1 )4.12.90!(.התשנ"א

1
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 19 סעיף ל"יהודעה מסטר וקביעת כחירות פקידי מינוי כדברהודעה
 1943 ציבור(, לצרכי לרכישה הקיקעיתלפדית המקומיות למועצות לסתירה העומדים במועצהחכרי

אבו-סנאי
וח3 התשך'ה-1965 יהכנ.ה, ההננט "וקולפי וכפר-יאסיף

 התכנון להוק 1907 189 סע.פ.ס ל:. סמנ~תהבתוקף החשג"ה-ל196. )בהירות(, המקומי~ח הרשויות חוקלפי
 ש.נוי 2969, מש ל'תבנית וכהתאם התשכ"ה-965!ן,והכנך, החש'"א-ל195 )א(, המקומיות nissinnצו
 Da 1,81' שינוי ל.רושל.מ, מיתאר לחגנ.ח 29.81,מס, התשי"ג-1953 1נ(, המק~מ.ות המיעצות111
 2,81 מס' ש.נוי 2563, 2048, 1858, 1533, מס'לתנניות המקומיות הרשו.~ת לחוק 29 סעיף לפי הסמכותבתוקף
 עמל, מיתאר יתכנ.ת 81',3 מס' ש.נ,' 1439א') מללתבנ.ת המקומיות דמועצות יצו 6 וסעיף דוושכ"ה-1965',)בד.דות(,

 מס' לתבנית 1,87 מס' ושינוי 2591 לתבנית 1,84 מס'ש.נוי התשי"ו- )ב(, המקומיות המיעצות ולוו התש."1950-4;,)א(,
 פורסמה אישורה בדבר שהיעה התננ.ת(, - )להלן3386" - הפניס' שר אל. שיעביר1953',

 כוה מצהירה 1292, עמ' ווושטי, 3616, דפרסומ'ם יקוםב להיות להלן נקוב.ס ששמותיהם האוש.ס את ממנהאני)1(

 הועדה(, - )יהין .רושים ויבניה יהכנון ת היקיםהיעדה שמו לצד נקוב ששין המקימיות ביועצות בחירותפל'ד'

 בור(' צ יירכ שה 'רב הקיקעוח ות יפק 19 יסעיףבדושאם'' הבהירות: פקידשי

 בילקוט לפקוחה ו-7 5 סע.".ס לפי הזיעה פורסמה אייהב.חס דגה.רותפקי המניריתהמיעזה
 הגמור לקנינה תהיה 251%, עמ' התשנן. 3761,הפרסומ.ס'עקבהרושאברסנאן

כפר-יאסיי
 ברשומוה. וו הודעה פרסום מיום 'רוסיים ע.ר'ת של1המ.דלם ח.לף.אסר

תוספת המוע- של מהמןעיות אחת בכל החבר.ס שמספר קבעתי21(
 המקומית. המועצה שם לצד כמצוק יהיה המקומיותצות

 ופסים אדום חול בצבעים כמסומן 30095, בגוש זוחלקה
 המאושרת. התבנית נהשר.ס לסרןנ,ן ,רוק ייי" מס'חבר.גם?גגמוע?גהמקימ'ת

 ירושלים, כעירית הועדה במשרדי מופקד התכנית~11pnPאבו-מנאן

כפר-יאסיי
 הרנ.י~ת. העבודה נשענת בו לערן ונאי בדבר המעוניין וצל 11

 1990( באוקטובר 221 התשנ"א בתשר.ג' 1990( באוקס~בר ,2 החשנ"א בתשר'י"ג
 קויתטדי 3( 4,חמ קהתרב 3-1278()חם

ישי המקומ.ת הועדה ראש,~שב היניס משרד של דגלייהמנהל- 248. עמ' התשב"ה, ס"הי
_

י 'רושלים ויבנ'היחכנון
 307. עמ' החשב"ה, ס-ח,118. עמ' התש'-א, ק"ת'
 עמ' התש"ל.1523: עמ' התשל"א,י"פ. 32. עמ' 1, תוס' 1943, ע..ר, 4זו1. עמ' התש'.ג, ק"ת'

 התש"י, 2194י
 2017.עמ'

 19 סעיף לציהודקה
 המיומית למועצה כחירות פקיר מינוי כרכרהודעת

 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנת חיקולפי 943י ביי(' צ יציב שה ,יב "קיקעי"ייקרתכיסיא-סומיע
 התשכ"ה-1965 )כחירות(, המקומיות הרשויות חוקלפי

 התכוון לחוק ו-190 189 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 דז,821,א מפורסת לחננית ~בהתאם ההשס"ה-ל196', זהבויה, המקומיות הרשו.ות לחוק 29 סעיף לפי הסמכותבתוקף
 ג.לקוס פורסמה אישורה בדבר npilnr התבנית(, -)להלן הפנ'סר, שר ב.די אל' שהועברה התשכ"ה-ל196'.)כתירות(,

 הועדה בנה מצהירה 351, עמ' התשמ"ח, 3503,הפרסומ.ם הבאות בבח.רות בח.רות פק.ד יה.וח רוק טמיר את ממנהאני
 לסעיף בהתאם הועדה(, - )להלן חורה ולננ'ה לחגנוןהמ17מ'ת כ'סרא-0ומ.ע. המקומיתלמנעצה

 - )להלן 1943' צ.ב~ר(, לצרכ' 1רב'שה הקרקעות לפקודת19 1990ן' בספססבר )4 התשגל כאיזי י"ר מי~סהודעתי
 פורסמה אליה שכ.חס בתוספת, המתוארת הקרקע כיהפקידה(, זה. יפיתתוקן

 עירית של והמוחלט הומור לקניינה גה'ה %469, ל2'הלעלן 1990( בספססבר 301 התשנ"א בתשריי"א
 ברשומ~ח. זו השעה פרסת ".סחדיה יהתוב 3-1278()חמ

 הפרם משרד של הכלליהמנהל
 248. עמ' התשכ"ה, מ"חן
 307. עמ' התשכ"ה, ס"תי 1174. עמ' ההשי,ג, ק"ת2

 32. עמ' 1, הוס' 1943, ע"ר2 3884. עמ' התשיץ,ז"פ

%
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 ב1ה חוורת ', 1943 צ.בוין. לצרבי )רששה הקרקעותלפקידתתוססת

 קרקעחטיבת
~'XQ 

 את ירכוש מכונתה השומרון ולגניה יחבנון המקומ.תהיהזה - בחזרה 10042
 לפ' הוטעה פורסמה אליה שכיחס בתוספת. המתוארתהקרקע

 3729, הפרסומ.ם ב.לקוס האמורה לפקודה ו-7 5 סעיפ.ם גמ"ר התלקה חלק44

 1238. עמ' 1,החש156.756

12,805

 33. חיקה elx'11322 הרגילות. העבוזה בשעות בו לעיין רשא. בדברהמעונין וכי הדרה, בע.רית היעזה במשרדי מופקד "הגניתהעתק

 1990( באוקטובר )1 התשנ"אבחשריב 1990, באוקס~בר )1 התשנ"א בתשריי"ג

 יצןדוד3-3(1חמ ייכנהמ'ה 3-4(1המ
 המקומית הועדה יאשישב המקומ.ת העזה ראש.ושב

 השומרון ה ויבנלחינת- חדרה ולבניהלתננון
 32. עמ' 1, תוס' 1943, ע"ר'

 19 סעיף לפיהודעה
 הסדרהורעת

 1943 צ.בורן, לצרכ' 1רב'שה הקרקעותלפקעת
 חדש[, לנוסח במקרקעך וכורת המזר לפקודת 9 סעיףיפ' התשמ'ה-1965 והבניה, התכנון חוק~לפ'

התשכ-ס-1969
 התכנת יחוק ף190 189 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 משכנתה, בעלות, וכו.ות שהסור הודעה, בעהנמסרת הד,767 מפורסת לתכנית e~nnal התשכ"ה-1965',והבניה,
 ביחס לרישום הניתנות אחרות והמיות הנאה 1'7ת שכירח, נ.לקוט פורסמה אישורה מדבר שהוזעה התגנית(, -1יהלן

 הועדה בנה מצה.רה 2884, עמ' התשמ"ז, 3075,הפרסומית
למקרקעי

 יתה.ל ירושלים של ההסור נא.1ור יהין המשארים
 1990(. באוקסובר 251 החשנ"א בחשון ס'ביופ בההאסלסע'ף ולהלן-הועזה(, חדרה יתננון~יבניההמשמית

 - )להלן 1943; צ.בור(, לצרכי 1רכ.שה הקרקעות יפקוית19
 דמ;ר;ייןתיאוי פורסמה אליה שב.הס נתוספת, המתוארת הקרקע כ.הפקידה(,
 30507 30502, מס' הר.ש:ס בגושי מנכליותהקרקעות 786ן, הפרסומ.ס ב.לקוט ליקודה ו-7 5 סעיפים לפיהוזעה
 ?פאפה(. בית הכפר מאומות חלק )מקולס ירושל.ם 30808 ומס' ע.ר.ת של ~המ:היס הגמור לקנקנה חה.ה 3468, עמ'קהחש"ן,
 ן ברשומת. 11 הגזעה פרסום מיוםהזרה

 1990( באוקסובר )16 התשנ"א כתשריכ"ז

 יף.הויה_-
 ירושיים הסדראתור - בחורה 10042 בגוש קרקעחשבת

במ"ר מהיקההיק
 וכויות הסדר התחלת בדבר מוקדמתהודעה144.605

כמקריעיו9.240
 חדשן, ןנ~סח במקרקע.ן 1כו.ות הסדר למקזזת 5 סע.ףלפ.11.539

Pnpnהתשב-ס-1967 ויל חדרה, בע'ר'ח הזעוה במשרד' מופקד דתננ'ת
 הזכויות בהסדר להתח.י שקומיים הודעה בעהנמסרת הרגילות. העבידה בשעות בו לערן רשא' בדברהמעונך

 א' ב.ום ח.פה של ההסזר בא.1~ר יהלו המתואר'סבמקרקעין 1990ן בא~קסובר 11 התשנ"א בתשריי"ב
 זה. לתאריך סמוך או 1990( בנובמבר ,18 התשנ"אבכתיו יהבנהמ.ה 3-4()חם

 המקומית הועזה ראשיושב
 המקיין.ןתיאור הדרה ~יבנ.הלחכנ~ן-

 10893(. מס' שומהמגוש 32. עמ' 1, תוס' 1943, ע"ר, )חיק 12447,ח.פה מס' רישום בגוש הוכלליסהמקרקעך 307. עמ' התשכ"ה. מ"ח'

 שכ.- משכנתה, נעלות, גנויות ירב~ת ל1כ~.ות,תביעות
 לפקיד להג.שן יש לר.ש~ס, הניחנת 1ב~ת וצל הנאה 1.קתיית, 14 סעיף לפ,הודעח

 בתוך חיפה, 15, מא.ר ברח' בלשנחו או במחנהו,ההסזר
 ההסדר. התקדמות על בהודעות לומן מזמן שיפורסמו המועזים 1943 ציבור(, יציכ' ורכישה הקרקעותלפקודת
 להשיגו שניתן מביעה תעכיר בטופס החב'ע~ת את להגיש'ש 14 סעיף לפ' סמבוהה כתוקף כ' הודעה, בעהנמסרת
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 ובניה תכנוז הליכי חוק לכ'הודעות ה,בוע.ס ה!רס.ם גל את למלא ~יש הנ-י ביסכה אובמחנה
 התש"ן-1990, שעה(,)הויאת התביעה.בתוב'ר
 1כו.ות לו שישמ.

 במקרקעי
של התשכ"ה-1965 והבניה, התכווןוזנוק שחל ימקרקע'1 הסמוכ.ס

 לא שוכו'ות.ו לדאוג עליו וו, להודעה בהתאם ההסורעי'הן
 ירושליםמתזז ההסזר. בעת"פגעו
 גבולות את האומה על קבע בציוני 'צי'1 שלא איםכי
 ירושלים מקוס. תכנוןמרהב !קיד יוכי יצאת ונוסף לקנס, צפוי יהא תובע, שהואהחלקה
 מקומית מיתאר תכנית שינוי העכרת כרכרהנרעה תשב1נ1 על קגע 'u7'sa יצו.'נו יהיקה שגבולות יצוותדהפזר
 הגנון הי'בי לחוק 5)3( לסעיף בהמאס הוזעה, בנהנמסרת אדם. אנחושל

 להוק 89 לסעיף ,בהתאם התש"ו-לק19, שעה(. )הוראתוננ'ה היתבע שיא ~כנת כ' בדבר, דנוגע'ס כל את כוהמוה'ר'ם
 לכניה שעזה במשרז' נ' דתשכ'דר,196, והננ'ה,התכנון לה~צ.אה ההסדר פק'ז 'וגל הקבוע, Dt1U11 הקבוע הומןבתוך
 מתוו ויבמה .לתננון המתוסת היעזה במשרד'למוריס. ה1כו.~ת. לוהמניל
 'רגשיים, ולבמה לתכנון המקומת הועזה וכמשרד''רישל'מ, 1990( בא~קטוכר )18 התשנ"א בתשר'כ"ס

 4192, מס' מקומ'ת מ.תאר "תכנית הקרא תכנ'ח ש'נ~.התקז נבאמגייס

 2662". ומס' 3162 מס' לתננ'~ת 1,90 מס'שינו. המקרקעין היזרפקיד

 וסיפון מא.ר גוליה לכביש ממערב שסח 06 רמותשכונתי'ם, ירוש- ומקומם: התכנ.ת בש.נ,' הכלולים השטת'סואלה היה הסירא'~~ר
 168.025 - 167.725 אורך קוא'רד';סות ב.1 שסח 03'יייית זכויות לוח הצגת כדכרהודעה

 פ' עי הכל 137.975, - 136.359 ר,הכקיא,רז'נס~תוכין
 בחול. בקו בתשר'ס המסומ;'סהנבולות חדש[, ]נוסח במקרקע.1 רבויות המזר לפקודת ז5 סעיףלפ'

התשכ"ס-י196
 מאיזור יעוד שינוי 1( התכנית: שינוי הוראותעיקרי

 משסח 'עוד ש.נו. 2( ~לזרך: מ.וחז 5 מ;~ר.ס יאיוור 5 מ1ור.ם 5669 מס' ר'ש01 לרוש ונ~.ות יזח נ' הוזעה, ב1הנמסרת
 צ.בור. ישסה מ.והד, 5 מנור.ס יא-נור נלי-ע.רוני'סל:ושא.ס )30.10.1990( התשנ"א בדשון י"א ב.ום ה~צנ 1מ1ד'ע.ס(רנט.ס
 לשמח מיוחד, 5 ממוריס לאצור 'עוז קברת ]( ~יורך:!תיח רח' המקרקעין, הסזר פקין בלש:ח .ום שלוש-ם לעשריע.ון

 בגון: בנ.ה ושבלות הוראות קביעת 4( ~לזררי !חיתצ.ביר' מחו, יל הממונה בישנת חי-אב"כ. ד', קומה 76,לו'נכק.
ית' ק11. מרבי, בניה ;ובה מרבי, קומות מספר מיב', בתהשסח כבנ'- מ,ן.ע'ס האזורית המועצה ובמשרד רמלה,המרנו,
 5( השסחו ופרוה ארכ'סקט~נ' ;.צוכ בזכר ת הורא, וגןבניןעטרות.

 חרה קנ'עח 6( ציבורן לבניני ב?:ח'ס ש'מוש'ס עתקב 1990( בא~קטיבר 301 התשנ"א בחשנן'-א
 תשמת 8( לש.מור( עצים כזכר הוראות קכ.עת 7(מסהר.ת; נבא.יציג

 משולבות דרב'ס חדשות, זרנ'ם הת.1'.ת 9( עח.קוחישסח המקרקע.ן הסזרפקיד
 ~בשעות כ.מיס בו לע.ין רשא' החננית בש'נו' המעינייןנ. חושה. חלוקה 10( רגלן להולכי 1.ביר"םייעבר'ם פתח-תקוה הסזראמור

 בקרקע, המעוניין נל יקהל. c'nTrs האמור.םשהמשיז'פ זכויות לנח הצגת כדברהודעה
 ש.נ~' ידי על נרע עצמן הרואה אחר הגנ~נ. !רם בני אובבנ.ן

 רשא' לחוק, 100 סעיף פ' עי לבך הוגא' נל ויןהתנחת, ידשן, ]ננסח כמקרקעין 1ב1'1ת הסזר ייקוזת 57 סע.ףלפ'
 11 הוזעה של פרסויה מ'וס '~ס עשרים תוך ההננזפת. לג"שהתשכ"ט-1967

 רח' 'ר~של'פ, מחוו למנורים לכניה הועזה למשרד'ניתרות, מס' ר'שוס גוש של 1כ1'1ת לוה כ' הודעה, בנהנמסרת

 02-228211. סל' 'רושלים, 1, המינהשיויצ'ון התשג-א בחשון '"א ביום הוןנ 'רושלים, נמת 'רושל'ס,30112

 לאההנמדות הסדר פקיד בישכת לעיון '~ס e'rT~T למשך)0.10.1990](
 תתקני

 ככתב רוגשה כן אם אלא תידון ולא
 .Inf~yw העוביות את דמאמת הצהיר ,בליוו' הנמקות במרוס מחלקת 'רושלים, בעירית .ר~של.ס, 6, הלל רח'המקרקעין,
 מסהמנת.היא 'רושלם, ;פת וכמינהל 'רושי'ס, 67, הנב'א'ס רח'ה1נס'ס,

 .רושלים. 1, המלכה שלויצ.~ןרח'
 1990( כס!סיכר )30 התשך'א בתשר''"א 1990( באזקסונר 301 התנשא בהשגןי"א

 סויטהאליהו לוייהורה
 למגור.ס לבניה הועדה ראש'ושב המקרקעין הסזרפקיד
 ירושי,םמהוו ידושליס המזדא.(זר

וש

 נ.13 1 1990, התשר'א,  בחשיז ה כ 3814' ם הפרסיםילקיט478
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 - רעות ומרומס: החכנ'ת בשינו' הכלויים השסח'פיעי" תל-אביבמחוז
 75, 64, 58, 54, 53, חלקות 5304 ווש 2-י1י ח"ח ן530,גוש

 76י 74, 68-65, 63, 2י, 60, 59, 57-55, 52-50, 46, 42, חה בת-ים מקומי הננוןמרחב
 1, ח"ח 2, חלקה 5307, גוש 17י 14, 13, 3, 2, ח-ח 5306,גוש

 7-5, 2, ח"ח 22, 20, 17-11, [, חלקות 5308, גוש 9: 8, 4, ז מפורטת תכנית שינוי הפקדת כרכרהודעה

 גוש [2: 9, 7, 5, 4, 2, ו, ח"ח 6, 3, תיקנת 5309, גוש8ו-[2י חנון הי'כ' יה~ק 315( לסעיף בהתאם הידעה, בנהנמסרת

 21; 9, 7, 4, 2, ו, ח"ח 3, 2, חלקות 5311, גוש 3; ח"ח 0,531 להוק 89 לסעיד ובההאם התש"ן-1999, שעה(, ,מודאתזבני

 [ז-ר8, 61-61, 54, 59, 49, 37-28, 26-1, תיקות 2[53,גוש לבן.ה הועדה במשרד' כי התשכ"ה-1965, והבניה,התכנון
 59, 55, 53-51, 48, 43, 38, 35-33, 28. 27, 22, 1גח"ח מחוו ולבניה לתכנון המהורת הועדה במשרד'למנור'ס,

 44-82 78, 77, 0ז, 62-69,68, בת-ים, ולבנ.ה יתכנון המקומ.ת הועדה וכמשרויתל-אביב,

 למנורים, א(וריס קכ.עת 1( התכנית: ש.נוי הוראותעתר. ש.נו' ב',במ-[-286א, מס' "תכנ.ת הנקרא תננ.ת ש.נו'היפקד
 ?יבור למסרות שסחים 'עיד 2( למ.בננים; וחלוקתם צפ.פותס, בי,286". מס' מפורסתלתבנית

 ציבורן ומבני ונופש ספורם א.זורי פתוח.ם, צ.בור.'ס שסחים- - בת-ים ומקומם: התכנ.ת בשינוי הנלוי'ס השסח.סורלה
 דרכ'ס, מערבת התוו..ת 4( ציבורי לצרני שסחים .עוד3( 77. 25, ""ח 7122,גוש

 1ןנ ומני 'עיד ש'נף א( התבנית: שינוי הוראותעיקרי
 ישי

קומי'ס ו ( ,! "ייכ

 מסחרי איגור כדרך, כי,De 286~ בחכנ'ה שנקבעומ"עוד'פ
 שי "חישיוקה ( קע' ק ג בץ םמוער

 יה.ה המני ה.ע,ד ב( פתר: ?יכ~רי ושסח תעשיה א.1ורס.וחז,
nuwבימ.ס בו לע..1 רשאי התכנ.ת כש.נ~י המעונ.יןבל 1.~ר למחוסרי ומנית מוור.ם שנורת להקמת (מג. מג~ר.ם 
 המעונ.'ן כל לקהי. פחוח.ס האמ~ריס שהמשרד.סובשעות 1בשכ.רוה(. הדש.ס~עוייס

 נ "בגנקרקע' D'C'a בו לע.ין רשאי החננית בש.נוי המעונ.יןכל

 בנתב הנשה כן אפ איא ת.ד11 ולא תתקבל לאהתנגדות מחוו למנור.ס לבניה הנעיה למשרדי בעתונות, ווה~זעה
 שעליהן שבבדוח אח המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבס.רוס חי-אב.ב 29090, ת-ד 9, העם אחד רח' שלום, מגזיחל.%ב.ב.
מסחמבת.היא 03-651941. טל'61290,

 990[( באוקטובר ,15 התשנ"א בתשריב"ו בכחנ הוגשה כן אם אלא ת.ז~ן ול% תתקבל לאהתנגז~ת

 ש.שרב שעליהן העובזות את המאמת ח?היר ובליווי הנמקותבפירוט
 למגזרים לבניה הועזה ראש'ושב מסתמכת.ה.א

 990[( באוקס~בר 161 התשנ"א בתשריכ"ז
 המרנומרח

 ,סקרשמאי
 הצפוןבנתוז ימג~ר.ם לבניה ריעוה ראש'~שב

 שמונה קרית מקוס' תכנוןמריב
 ותכנית משרטת תכנית שינוי האידת כדירהודעה המרכזמנזוז

 מקומיתמיתאר
 לודיס מקומי תכנוןמרחב

 בהתאם ה' :עה(, נבתובג. מיומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת כרכרהורעה
 לחוק לסע'ף'89 יסן'ף5'3(י

 לבנ.ה הועדה במשרדי כי התשכ'ה-1965, והבניה,התכנון חנטן הליכי לחוק 315( לכע'ף בהתאם התעה, בזהנמסרת
 צפון, מחוו ויבנ.ה לתכנון המחופת הועזה במשרד.למגור.ס. לשק 89 למעיף ובהתאפ החש"ן-י199, שעה(, )הוראתובניה
 הופקו שמונה, קר.ת ולבניה לחננון המקומית הועדהובמשרדי לבנ.ה הווזה כמשרד' כי התשכ"ה-,96[, והבנ.ה,החננון
 יתכנ.ות ש.נ~י ג',כמ,ז2, מס' "תכנית הנקרא תננ.תש.נ~י המרב(. מחוו ולבניה לתכנון המחורת הועדה במשרד'ימגור.ס,

 מקומ.ת מ.חאר ולתכנית ג,6492 ומס' ג'.4604 מס'מסורסות ש.נוי הופקד י,ד.פ, וינניה לחננון המקומ.ת הועדה ~במשרדי'ש4
 ג,3651".מס' ג1',במ;177'3". מס' יקומ.ת מ.תאר "תבנ.ת הנקראחכנ.ת

479 נ 3.1 ו 1990, התשנ"א, בחשיו ב"ה 3814, הפרסופ'םילקוט



 התער'ף-1990 שעה(, )הוראת ובניה תכנון הליכי חוק לפיהידעות1

 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוקולפי
מן - המעוני'1 כי לקהי. יתותיפ האמור.ם שהמשרד.ם~בשעות 13118, גוש החגנ.ת: בשינוי הכלוייפ השסח.סואיה

 להוק, 100 סעיף פ' עי לכך ה(גא' כל וגן התהנית, ש'נו''ד. גוש 4י 3, חלקות eu ,13183 25: 12, 11, 6, "יקצת 13148,' עי נפגע עצמו הרואה אחר תכנוני פרס ככל או בבנ.ןבקרקע, גוש ז4; 45, 43-41, 22, 14-י15, 11-10, 8, 5-3, חלקות1
 של פרסומה nT1a ימ'פ עשר'פ תוך החנגז~ת, להקשרשא' 11186, נגש 2: הלקה 13185, 11:7ש 5-1ן חיקות13184,
 מחוו למגורים לכניה הועיה למשרדי בעתונות, ווהודעה - 7 6, 4, 2, 1, חלקות 3193(, פוש 9: 6, 1,חלקות

 סל' e4loo, באר-שבע 68, ח"ו הנש.א'מ. זרךהזרום,.קרית-שיונה.

 31704.057 לש.מוש.ס א.(ור.ם קביעת התגנית: ש.נוי הראותעיקר'

 בכתב הוגשה כן אס איא ת.זון ולא תתקבל לאהתנגדות קב.עת כה;; השימוש ובסדרת וס.ו~גז דרכ'מ דת~וייתשומם;
 שעליהן הע~בז~ת את המאמת חצה'ר ובלטף הנמקות בפ'רוס בהמי השימוש והסזרת ציבור'.ם שסחים לפיתותהוראות
 מסחמגת.היא הסדרת לנך: ימ.ועז.ס גא~וריס למנור.פ בניה הוראותקביעת
 המות- הבנ.'ה 1את11י הבנ.1 קוף וגבולותיהם, מנוריםמגרשי
 אשקיון מקוס. חננ~ןמרחבר.ם.

 מקומיות מיתאר תכניות שינויי העקדת כרכרהודעה בימ.ס בו יע.ין רשאי התבנ.ת בש.נוי המעונייןבל
 תכנון הלוכי יתוק 315( לסע.ף נהתאס השעה, בנה;מסרת היע1נ-'ן גל יקהל. פתוח.ם האמור.ם שהמגרזיםובשעוה'
 לחוק 89 לסע.ף ובהחאס התש"ן-י199, שעה(, )הוראתובניה עי נפגע עצמו הרואה ארר תכנוני פרס בכל או נגנ.ןנקרקע.

 לבניה הועזה במשרו. כי החשכ"ה-1965, והבניה,התגנון לחוק, n'ya 100 פ' עי יכך ה~כא' כל זכו החננית, ש'נו''ד'
 הדרום, מתון ולגניה לחננון המחותת הועזה גמשרד'למנורים, של פרסומה ממם .ום עשרם תוך התגנזות, לינ'שרשא'
 ה1פקז1 אשקלון, ~לבנ.ה לתננ~ן המקומ.ת הועדהוכמשרו. מהוו ימנור.ם יבניה הועזה למשרזי בעתונות, 11הזיעה
 אלה: חכמותש'נ~.י 06-570510. סי' 17000, ע.לית ;צרת הממשיה, קר.חהצפון,

 מס' מקומית מיתאר לחננית ש.נני 4,במ,26, מס' -הגנ.ת)1( בכתב הוגשה גן אס אלא תייון ולא תתקבל לאהתבזות
 101,02,4'15". מס' ולתכנ.ת101,02,4 שעייהן העובזות את המאמת ת?ה.ר ובייוו. הנמקותבפירוט
 אשקלוה ומקריס: החננ.ח בשינוי הנלול'ס השטחיםואיה מסתמנת.ה.א
וף גוש 28ן 22, ה"מ 1466, גוש - ציון גבעת הפריים,)בעת 1990( באוקטובר )24 התשג-א בחשוןה'

י 16,15,13,12,11, 1467.10,9,7,6.חלקות5,4,3. גזענייעמרם
 ח"ח 68, 67, 65. 64, 40, 39, 38. 37, 36, 34, 32, 17,19, למנור.ם לבמה הועדהיושב-ראש

 גוש 67י 66, 62. 35, 33, 31, 29, 26, 20. 18, 14, 1.2. צניןמחת
 ח-ה 11, חלקותה. 55:נוש5ז14. 4, 3, 2, 1, ח"ח1474,

 16. 15, 11, 12, 9, 8, 1, 2,מ1ץוזהדרום

 של תנ;~נ.ת מסורת .צ.רת החננית: ש.נ~. הוראותעיקרי
 וקביעת לרקע ב..ע,ז' ש'נו"ס על"ד' מנורית א'(.ר אשד~ז מקומי תכנוןמרחב

 בסה.הנח'וח מקומית מיתאר תכנית שינוי הפידת כדכרהודעה

 מס' מק~מ.ת מיתאר לתננ'ח ש'נו' במ'.34, 5, מס'"תננ'ת )2( תנכן הי'כי לחנק 5)3( לסעיף בהתאם הודעה, בנהנמסרת
 162,03".י' לחוק 89 לסעיף וכהתאם התש"ן-ל199, שעה(, והוראתובנ.ה
 1. ח"ח 6, נוש - 1 ח11ר רמותשבע הזרום, מחוז ויננ.ה לתכנון המחוז.ת הועזה במשרזיימנ~ייס, גאר- ומקומם: התכנ.ח בשינוי הנלול'ם השסח.ס~אלה לבניה הועזה במזרזי כ' התשכ"ה-1965, והבניה,התגנון

 שינ,' היקז אשפוד, ולבניה לתגנון המק~מ.ת היעדהובמשרדי
 שגונת להקמת תכנ.ת ש.נוי התכנ.ת: ש.נוי הוראותע'קר' מ.תאר לתננ.ת ש.נו' 3,במ,17, מס' "תבנית הנקראמגנית
 בייעודי שינוי על-.יי וג.נוניות נמוכות בצפיפויותמנורים 31,101,02,3". מס'מק~מ.ת

 אשדוד, ומקומס: החכנ.ת בשינוי דכל~ל'ם a~nDenואלה
 ק קק

 ב.מ,ם בדם לע.'ן דשאי דתננ.ות גש.נוי' המ;~נ"ןבי 2071, גוש וי ה"ח 2021, גוש 28ן ח"ח 2020, ס.ס'-גושרובע
 המעונין כל לקהל. יתוח.פ האמור'ס שהמשרדים 1בשע1ת 2, הי17ת 2073, גוש ז3: ה"ה 2072, נגש 45ן ה"מ 9, 8,חלקות

 לחוק, 100 סע.ף פי עי לבך הגנאי כל ונן הבגניות, שינו"'ד' עי נסע עגמו הרואה אחר תגנונ' פרס בני או בבניןיקרקע, 84. 19, ח"ח 3,4,
 של ירס~מה מ.ום .~ס עשרים תוך התנגז~ת, יהג.שרשא. תגנונ.ת משרת יצירת התננית: ש.נוי הוראותעיקרי
 מחת למנוריס לכניה היעזה למשרד' בעתינוח, 11הגזעה ומגביות קרקע ש.מושי קב.עת על-יד' מנור.ם שנונותלהקמת
!4 הל' 84100, באר-שבע 68, ת"ו הנשיא.ם, רח'הדרום,בניה.
04ז057-31. ב.מ.ס בו לע.'1 רשא. החכנ.ת נש.נ~י המעונייןני

 1999.:13.1 התש;'.א. נדשין כ'ג 3814, "5יסימ'ס'יקי480
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 ציבור מבנ' פתוחים, צ'כוריים שסחים זרכ'ם,למגוריפ, בכתב מגשה כן אם אלא תייון ולא התקבל לאהתנגדות
 יעיצוב הנח.ות קביעת בנ.ה; הוראות קביעת מקומי;ויסחר שעגיהן העובדות את המאמה תצהיר ונל'וו' הנמקותבפירוט
 ומבנים.רחובות מסתמנת.היא

 ב.מיס בו לעיין רשא' ההבנית בשינ~' גמעונ"ןכל
 המעטיין כל יקהל. פחוח'ם האמורים שהמשרדיםובשעות

 על נפגע עצמו הרואה אחר הבנוני פרט בבל או בבנ.ן בקרקע, אפק'ס מקומי תכנוןמרחב
 להוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי גל ~בן התגרת, שינוי'1. מטורטת תכנית שינוי אישור כדברהודעה

 הליכי להוק 115[( לסעיף בהתאם הויתה, בזהנמסרת
 שי פרסומה o1'a '~ם עשר.ם תוך דתננד1ת, ש ירירשא

 מחח למגורים .בניה הועדה למשרד' בעתונות, ייהייתה התצתן-1,1990בגתאסלסע'יז[1חכנוןובניה)הוראתשעה(,

 סי' 00[84, באר-שבע 68, ת'ץ דנש'אים, יחהדייס' ש'נזי אשור כובר התשכ"רר1965, והבניה, התכנוןיהוק
 051'104[3 מפויסת לתננית ש.נו' 23,במ,1, מס' "הכנ.ת הנקראתכנית

 ככחכ הוגשה כן אם אלא ת.ןון ולא תתקבי לאהחננוות 120,03,23".מס'

 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובטווי הומקית -יםבפ אופדם ומקזמס: התבנית גשינד דכלזלים העסח.ם~איה

 מסהמבה.היא )בהסדרן. 2[1002 גוש-

 תננו;ית מסגרת 'צירת התדית: שינוי הוראותע'קר'
 שדרות סקומ' תכנוןמרחב ~קכ.עת הקרקע ב.יעוד' שינו'.ס על"די מנור.פ שכזנתלהקמת
 מיומית מיתאר תכנית שינוי אישור כדכרהורעה בנייה.מגבלות

 הליבי לחוק 1115( לסעיף בההאס הידעה, כוהנמסרת ביום בעתונות פורסמה התננ'ת ש.נ~' הפידח עיהשעה
 1 זו לסע.ף ובהתאר התש-ן-ל199, שעה(, )הוראת ובנ.ה תכנון 3661. עמ' החש"ן, 3790, הפרסומ'ס ובייקוס29.7.1990
 שינו. א.שור בדבר התשב"ה-1965, והבניה, החבנ~ןלחוק יבניה הועדה במשרדי נמצא האמור התבעתש.נו'
 מיתאר יתבנ.ה שינוי במץ", 21' מס' "תנכית הנקראתננ.ח הדרופ, מחון ולבניה להבנן המהווית הועזה במשרד.למזורים,

 03,21י,106". מס'  מפורטת ויתכנ.ת 101,02,21 מס'מקומית וכל אפקים, ובנץ לתכנון המקומ.ת הועדה במשרזי וגןוש
 שדרות ומקומם: התכפת בשינוי הכלוי.ם השסח'פ,איה הימורים  שהמשררים ובשעות בימים בו לע"ז רשאיהמברועץ
 11, 0[, 9, 8, 7. 6, 4, 3, 2, ח"ח 20. 19, חלקות [188,יוש יקהל.פתוחים

13. עובים מקומ' תכנוןמרהב

 תכנונ.ת מספרת יג.רת ההבנית: שינוי "יי"יתעיקי' מיומית מיתאר תכנית שינוי הסידת כדכרהודעה
 וקביעת הקרקר בייע,ד' ש.נ~.יס עי-ידי מדוריס שכזנחלהקמת

 בנ.ה. מנבלות תכנון הליכי לחוק 315( יסעיף בהתאם הויעה, ב1הנמסרת
 לחוק 89 לסע.ף ~בהמאס התש"ן-,199, שעה(, )הוראתובניה
 כ'ופ בעתונות פורסמה התננ'ת ש'נו' הכקדת עיהייעה לבניה הוגיה במשרדי גי החשכ"ה-י96[, והבנ.ה,התכנון

 3662. ענו גתש"1, 3790, הפרסומא וכ'יקוס 29.7.1990, הדרום, מחח ~לכניה יתחזן המחוסת ה,יןה במשרז'למגור'פ,

 לבנ.ה הועדה במשרדי נמצא האמור החזניתש.נוי שינו' היגלי סוכ.ס, ולבניה לתכנון המקומית הועזהוכמשרדי
 הדרוס, מחח ולבניה לתננון המחו1.ת הועדה במשרדי למגורים, מ.תאר יתכנ.ת שינוי 8,במ,22, מס' "תנ;.ת שקראתכנית
 האמור.ם שהמשרן.ם ובשעות בימים בו לע.ין רשאיהמעוניין קר.ת- ומקומס: התננ.ת בשינוי הנלול'ס השסח.םואיה וכי שדרות, ובניה לחבנון המקומית הירזה במשרזיובן שינוי'ג". עי 37,102,02,8 מס'מקומ.ת
 די 6, 5, ח"ח 309, גוש - כאר-טוביה אזורית מיקצהמיאכ',

 יקהי' םפתיח
 990[( באוקטובר )22 החשנ"א בחשוןג' 65[, 93, 80, ח"ח 154, 92, 91, 90, 87, 86, הלקות 311,גוש
 דננושיום 2. ח"ח 312, גוש73(ן

 לבנק nTylnושב.ראש תכנונית מסערת 'צירת התננ'ח: ש.נ~י הוראותע'לר'

 הדרופ מחווימנוריס קרקע ל"ע,ד' שטו"ב יד' על (ה ובכיי השכונהלהקמת

.ואי

481'לק~טהפרס~מ'ס3814,נ,הבחשתגתשך'א,1.90.[1,נ[



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 עי .tasv; pxcJ הדואה אחר תכנוני פרי ננץ אז נב;.(גקיקע, 'רושליםמחח
ין

 יצוק, 100 סעיף !י על לכך המגאי בי וגן התננ.ות, ש'נו.י'ד'
D תוך דח1גז,ת, לד;.שאשא. ירןשיים מקימ' תכנוןמרהב " C T n '  וו דיושה שי פרס,מד פרוס 

 שלומציון רי' דאמודוע דמ"חית ה1ע7ה ימשרד'ברשומות, מקומיות מיתאר תכניות שינוי. המידת כרכיהודעה

 העתק 'מצ'א המתנד 02-225211. טל' ירושלם, 1'המינה התגנון לחוק 89 לסע.ף בהתאם הרעה, כוהנמסרת

 23, היי רח' האמורה, המקומית הועדה ימשרד'התניזיחי לתכניו המחווית הועזה במשרז' ג' התש1"י-ל196,והבנ.ד,

 1"945. ם רישי ובניה לתכנון המקומ.ת הועדה ובמשרד. .רושלים, מחון~לציה

 נכתב הננשה כן אס אלא תי111 ולא תתקבל לאהחפוזות אלה: תנכיות ש.נוי' הופקזו.רושלים,

 שעליהן העובדות את המאמת חצה.ר וכליווי הנמקות בפ'ריס מיתאר לתכנית 6ש,1 מס' ש.נו' ב', "256 מס' "חננ.חי[(

 2560". מס'מקומ.ת

 יר~שי'ס מקוס. תכנוןמרחג 'רוש- ומקורס: ההננ.ת בש.נוי הגלולים השטח.סואלה
-ודעה שלני 6 מורש מרדניאיקח.. רח' מורח, תלפ.ות שכ'ליס,

-CIQ- 

 ממורטת תכנית שינוי השרת

 ידוק 89 יסי.י כדת"ם נייעד, מד שפית :ג:::ג:ב~ךגינתנצענן,ב:
 יתננון המיו1.ת דועזד במשרזי כי התשנ"ה-965(, ה'ידבנ בחוי. נקו בתשר.ס המסומנ.ם הכבנליתיי

 וכניה לתכנת המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים, מחוזובניה
 4062,ש'נוי ד71דא"תגניתמס' תכנ.ת ה,יקיש'נזי.רושי'פ, מאושר כינוי שינוי א( דהכנ.ת: שינוי הודאות;'קדי
 ;oa) יתנמת 89,ו ושתזי 3407 מס' ספ,רסת יתננ.ת 89,[יס' כשמה דוש בינוי קניסת ב( 2560י מס' תכניתשיפ'

nula~12074". בגל בנ.ה שסח' סה"כ קביעת י( בניוי ק11י. 
 ירוש- ומקומס: התכנ.ת בש.נו' הגלולים תשסת'סיאלה אחז. במגרש כנשים מספר בנ'.ת אישור ה(קומות: ,ין 5 של כנ"ניס גננן קבירת 7( מ-רי י-4503הננ"נ'ס

 יפ' 18 מס' מגרש ר~.אל, רח'.ז,ד יזרה, תי!.ות שכזנחלים,
 - 00[.172 אורך קואורד'נסות בין nDm 3407. מס'תננ'ת 39 88 מס' שינוי 3965, מס' מקימ'ת מ.תאר .תכנ.ת,2(

 הגל 128.100, - 128.175 רוחב קואורזינסות וב.ו172.050 לס' ושינוי וסב.בתה העת.קה לע.ר 9 עם מס'לחננית
ש4 גחול. בקו כתשריט המס~מנ.פ הנבילותעל.פ. oa ."2677' יתבנ.ת1,88
 מ-4 קוס. בנ.ן קו שינו. א( התנעת: ש.נ~י הורא,חע.קר. ירוש- ומקומס: ההגנ.ת בשינוי הגל~ל'ס השסחיפואלה
 לנספח בהתאם יום, ימעון ב'נ~. קביעת ב( מ', י-2 הסותרםמ' ראס-אל-עמ~י: צור-כאמר כב.ש עי סאים-א-ראםי"ס,
הב.נו.. ~בין 430.)12 - 129.340 רו"כ ק~אור7.נסות ביןשסה

 ב.מ.ם בו לעיין רשא' התגנית בשינו' 1 המעינכל כהול. בקו בתשר.ס הסס~מ;'סנבזיות י ;ל.!' הנל 173.265, - 75[.וז1 אזרךקואורן.נסות
 היעוניין כל לקהל, פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות

 על ע?מ11!נע הרואה אחר חננוני פרט בגל או בננ'ןנקרקע, משכת .עוד שינוי א( התכנ.ת: שינו. הוראותעיקרי
 לחוק, 100 סע.י פ' על לנך ד~כאי גל זנן התכנ.ת. שטוי,7. ע.רו:י מ.ם מאור עכור הנדסי למ.תקן לשם" !חותצ.ב~ר.

 זו הוןעה של !רסוסה מ.וס חושיים תוך החנוןות, להנ.שרשאי יחסות במחאם בשמה, וס.תוח ב'נו' קביעה ב(ולדרךי
 שי,יציון רח' האמורה, המח~1.ת הועדה למשרו.גרשוי~ת, חדשה. זרך התוייית נ(הב.נו..

 העתק .מצ.א המתנני 02-228211. טל' ירושל.ס, [,המלנה מ.חאר לתנות 1,89 מס' שסו. 3507כ', מס' "תננ.ת31(

 23, הלל רח' האמורה. המקומ.ת הועודה למשרן'התנוזותן 3507". מס'מקומית

 ירוש- ומקומס: התננ'ת גש'נו' הגיוי'ס השטח'סואלה
 נכתב הוושה כן אם אלא הנדון ולא תתקבל לאדתנגדות ימינן מצן,( ברנשס"1 פר, רח' מן. ב"ח שנונתל'ם,

 שעליהן העובזות את המאמת תצהיר וכל'וו' דנמקות בפרון קואור7'1סוח ב'1 שטת 34, ח-ח 30194, וגש -ה~י'ינז

 מסתמכת.היא רוהב קואורד'נטוח ובין 167.925 - 68.000[אורך

 המסומנ'ם הנכויות עי-פ' הנל 600.)12, -129.675
 בחול. בקובחשריס

 'רושלים סקומ' חננוןמרחב
 משרת יעוד ש-נוי א( התכנית: שינוי הוראותעיקרי

 מקומיות מיתאי תכניות שינוי' אישור ברנר הורעה ולשטח נוף עיצוב ואן לדרך ישטח לירך,למיונאות

 התננון לחוק 117 לסעיף בהתאס התעה, בנה נמסרת לזרך כהשלמה חושה ירך הת.1.ית ב( יתוה;צ.ב,רי
 אלה: תננ.ות ש.נו" אישור בדבר התשכ"ה-1965, יהכ;.ה, ברנשט.'ן(. פר, 1רח' 2022ב' מס' בחנניתהמאושרת

יש מ.תאר יתכנית 1,89 סס' ש.נו. ב', 96"3 מס' "תננ.ת ,1( ב.ן.ס בהט לע..ן דעא. דהנניות גש'נו.י המעונייןכל
 א'". 3096 מס. מקומית המעו;.'ן בל לקהל. פתוח.ם האמור.פ שהמשרד.סובשעות

 א11.11.1 התשניא, ג"שון ה ג 4יוו' ס ד!יסימיקיי482

-- 



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכמן חוק לפי טדעות.

 יני.['נ[ ובוית אי-ש'נף בניו הוראות קכ.עת ב( ר,שופ;י?רכ, נקו 3096א' מס' תכנ.ת בתשר.ס המס1מנ.סהנבולות מדוכה לתכנית והתאמתפ לע.ל המ?1..ניפ ושר.סהם עי-פי הכל 169.375, - 169.125 רוהבוקואורדינטות המנרשים שסח' תיקון א( החבנ.ת[ שינני הוראותשקי, 135.525 - 135.200 אורך ק~א~רדי1סוח גיןשסח 144-143. 139, 4-י, ח"ח 45, 7, חלקות 0141לנפש 3096, מס' חננית שעל-פי ת-1 מ.תחס ?ונזל, ורח'מא.ר - 3532 מס' תכנ.ת לפי 10 מס' ומגרש [353, מס'תכנ.ת גוליה ככ.ש יצומת שמזר~ס השסח רמות, שכונתליס, לפי 2 ח' 45א', מס' מנרשיפ 1940, מס' תכנית לפ. ר 4,5, .רוהר ~מקומפ: התבנ.ת בשינו' הכיולים השסרסעלה44.
ל הפ עיהידיה המגורים רצפת 'D~Da ש.נוי ההננ.ת; שינני הוראותע.קרי המנרש.ם. בשסע מש.נוי בתוצאה הנ"ל במגרשיםהבניה  665.5-1 667 יבץ :ג:.ב::ייישם:צ:ב::8:
 3527. עמ' הלש"ת 3788,מט

 מיתאר לתבנית 11,89 מס' ש.נו' eb ,4052'"תכנ.ת 51( הדיור ל.ח.דת 664.5-1 666 וב.ן הדרומית הדיורל'חיזת
 ל'רושייס".מקומ.ת המאושר.ס.הצפונ.ת
 'רוש. 1מ17מס[ התכנית בשנוי הבל~י.ם השסת'סואלה הפרסו- בילקוס פורסמה התבנית שינוי הפקדת עלהגזעה
 גוש - oa 16~ מודיע.ן רח' אברהם, נרם שכונתלים, 3470. עמ' החש"ן, 3786,מים
 מ'ח"י י"ינ'ת 89'י מס' ש.ייי ::::,,."'. De' :::::י2(

 המסימנים היבייית יי-י' היי::;ט::ך'כג,

 ירוש- ומקומם[ התננ.ת נש.נ~י הכלול.ם השסמםיה
 מאסיר 'עוד ש'נף א( האינית: ש'נו' הייאותע'קי'

 בחרה :OD8 בנין קוף קביעת ג( י י-1ו29ן המותר.ם 90%מ הנבולות על.פי רבי 30080, מגוש חיק - 3593 מס'תנחת
 ן . 1 ,ב [7[' נחול. בקו בתשר.טהמס,מנ'ס
 גנ'ן.הריסת המאושר הב.נ~י ש.נוי אן התכנ.ת: ש.נוי הוראותעיקרי
י בתוי וקביעת המגרש של המורחי שנחלק הבנ.ינ.םשל  3442. עמ' החש"ן, 85זג סס מספר הגזלת ג( מ"ר[ ל-8950 מ"ר מ.7(85 הבנ'השסחיוצן

 מ.תאר לתכנית 18,89 מס' שינוי oa ,4088)"חננ.ת 61( לנספח במאס קומש, ל.6 קומות מ-5 המרב.הקומות
 לירושל.ס".מקומ.ת ל-94. .חידות מ-)9 החיור .ח.זות מספר הגזלת ז(הב.נוי[
 אלפנזר' הרהוגות בפ.נת שסח מקור-ברוך, שכונתי"ס. 3375. עמ' התש"ן, 3782,מיס 'ר~ש- ומקומם[ החכנ.ת בש.נ~י הכלול'ס השוהיםואלה הפרסר בילקוט פורסמה החכ;.ה ש.נו' הפקיח עלהודעה

 פ' על הבל 75, חלקה 30072' דיש יהסור'ס 2מס' מיהאר יתבנ'ת 54 88' מס' שיניי 3992, מס' .תכנית31(
 לירושי'ס".מקומ.ת
 הכניה אחוזי הגדלת א( התכנית: שינוי הוראותעיקרי יןי

 30072, גוש [ז רש"' רח' בריך,ח"השכינת'"ור
 השלמה ב( 12.1[(ו ס מ 1ק .,22י ל י רביתי ין93מ

כחול.

 הפרסר לקיט ב פירסמה ת התכנ גי ש היקית עי דעהה מאיגור .עוד ש.נף א( התכנ.ת; ש.נוי הוראותעיקרי
' הבניה אחוזי הגדלת ב( ישיבה: - למוסד לשסף 3מגורים

 המחר הועדה במשרדי נמצאים האמורים התכניותשינויי בניה הוראות כינוי, קביעה ג( ל-150%; המותריםמ-90%
 בימים בנס לע..ן כשא' המעונ.'ן וכי 'רושל.ם,~לבניה ק~ו' קכ.עת 1( הב.נויי יוסח במאס קומה,ויתוספת לתגנ~ן המקומית שעדה במשרדי ~כן ירושייס, מחוו (.ת קומות שתי גן קי.ס בב;.ן .שיבה להקמת בניןוקנוי
 לקהל. פתוח.ס האמ~ר'ס שהמשרדיםובשעות הדרוס- נח1.ת נגיסה ולשערי מזרגות יגרם אפסבנין

 הדרומ.ת. בח(.ת תת.קרקעי ולמקלם והמערב.תירחית

 '~ה ג" מקומ' חניוןמיחכ "מסי ב'יקיס ייתמה:וףנך:::':ן::ב

 מסורית תכנית אישור כיכרהירעה 1,88 מס' ש'נו' 3995, מס' מקומת מיתאר "מנית;4(
 "תכנ.ת "נקיעת תכנית ישי מבי ' :מיי::: :: ב:- ב:: :ב::::גךב::"::*. התבנ~ן לחוק e'go~ 117 בהתאם הגדעה, ב1הנמסרת 532)". ~מס' 3531 מס' 1940, מס'לחבנ'~ת

483 וו.13 1990. התשנ"א, כחשון ס"ה 3814, הפרסומיפילקוט



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודשת

וש oa' מקומ.ת מ.תאר לתכנית ש.נוי מ.,611, מס' "תננ.ת 31( ב.ת נרם, ע.ן .מקומם: בתננ.ת הנל~ליס השפויסואלה
 מ.',200". - 164.800 אורד ק.אורזינס~ת נ.1 שסח הרים, ע.ן אזוריספר

 מוצא ומק~מס: החננית בשינוי הביוייס השסת'סואלה הכל 500.ן13, - 131.800 ר.חב קואורז'נסוח וכין164.500
 הנבולות על-פ' הכל 56-ז5, חלקות 30316, ;,שע.ל.ח כהול. בקו בחשר'ס המסומנים הגבולותעל-פי

 נחוי. בקו בתשר.סהמסומנים בחחופ ספר לבית שטח קביעת 1( התכנית: הוראותעיקרי
 56 מס' מיקות א.חת א( התבנית:  שינ~' הוראותע.לר. ב'נו', קביעת 2( מי,200י מס' הכנ.ת לכ' למוסוותשסח

 במן קן הקטנת ב( אחדי למגרש 30316 תוש 57ומס, זרך התוו..ת 4( בנ.ןי קנוי קב.עת 3( הב.נ~י; לתגנ.תבהתאם
 מ'. י-2 מ' מ.4 צדדי בנין 1ק1 מ' ל-5 מ' מ-6אחוריחזקה.

 ב.מים בהם לע.'1 רשא. התבני~ח בש.נויי המעונתןגל הירסומיב ב.לק~ס פורסמה התכנ.ת הפקוח עלהויעה
 הסעונ.'ן כי לקהי. פתוה.ס האמורים שהמשרז.ם~בשעות 3443. עמ' התש"ן,3785,

 על נפגע עצמו הרואה אחר חגנוני !רם בגל או בכנ.ןבקיקע, מחוז המחכית הועזה במשרזי נמצאת האמורההחכנ.ת
 יחק. 100 סע.ף פי על לכך הנבאי בי וכן התכנ.~ת, ש.נו.ייז' מסה ובנ.ה לחננון המקומית העדה במשרז' ~גןירושלים,
 שהמשר- 1בשע1ת בימים בה לע.'ן רשא. המעונ..ן וגל'הוזה,

 11 הגזיה של פרסומה מיום חדשים תוך התנגדות, להגישרשא.
 שלומצ.~ן רח' האמורה. המחווית הועדהברשומות,למשרד' לקהל. פתוה.ס האמורים1.ם

 העתק .מצ.א המחנני 02-228211. סל' .רושלים, 1,המלבה
 29, אהל.אב רח' דאמורה, המק~מ.ת הועזה למשרד'הה;גזותו

 551946. סל' 94467,.רושל.ם יהווה מסה מקימי חננ11מרתכ

 בכתב הוגשה גן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתננז~ת מקומיות מיתאר תכניות שינויי שידת מדברהודעה
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקיה ריסבפ החכנ~ן לחוק 89 לסעיף בהתאם הוזזה. nraנמסרת
 מסתמנת. אה לחגנון המחו1.ת הועדה במשרדי כ' התשכ"ה-1965,~הננ.ה,

 ( נ199 בא71סובר 211 ההשנ"א בחשנןב' ובנ.ה לתננון המקומ.ת הועזה וכמשבזי הירושלים מחווובנ.ה
 מ~.סהא..הו איה: הג:.ות ש.נו.' הופקדו יהווהמסה
,1 המחוו.ת הועדה'ושב-ראש Da' מק~מ.ת מיתאר לתעית ש.;:. 652 מי מס' "חכנ.ת11(  ירושלים מתוו ובנ.היחכנון גוש". אבומ.'113

 אבו-גוש ~מקומם: התבנ'ח בש.נוי הכלוולס השסח.פואלה

 גחול. בקובחסרים
 תל-אביבאחוז המסימנ.ס ה'בוי~ח עי-פ' יני 41'

 למרכז ב.נ1' קב.עת א( התג:.ת: שינוי הנראותע'קר'
 קוו. קביעת ב( הכינוין ישח בהחאס ~ארה..הכהרי

 תל-אב.ב-'!ו מקומי תגנוןמרהב
 קימת. דרך הרהבה ג(בניןי

 מס' מקומית מיתאר לתכנית ש-נ.' מ.,681, מס' "תכמת;2(
 בהתאם הוזעה, ב1הנמסרת 82)". מר מס' ולתכניתמ',200

 לסע'י
 החבנון לחוק 77

 ובנ.ה לחננון המחוו.ח השוה ני התשכ"ה-965(,והבניה,
 "תגנ.ת הנקרא חננ.ת ש.נוי הכנת על החליטה הל.אב.במהר מבוא ומקומם: החכנ.ת בש.נ~י הגלולים השסרסואלה
 מס' מפורטת לתגנ.ת 1988 לשנת 1 מס' ש.נו. 2065א.ים, אורך קוא~רו.נסות ב.ן - ב.תר מבוא למושב מזר~סביתר,

 מס' מפורסת יחננ'ת 1988 לשנת 1 מס' וש'נ~'"2oes'K - 125.550 רוחב וקיא.רד'נסות 159.850 -160.650
 347".תא, בקו בתשרים המסומנ'ס שבולות על-פ' הכל100.125,
כחול.

 ומקומם: המוצע התכנית בשינו. הניוי'ם השסח'סואלה
 229. 55, ח"ח 8)66, נושתל.אב.ב..פ. ירס' משטח יעוז שינו. א( התכנ.ח: ש.נו' הורא~חעיקרי

 שטח בעתיי, לתננון שסה בלבו, ~נס.ע~ת לג'ניןפתוח.
 מישי משרש הקרקע יענד ש.נו. המוצעים:הש.נו.ים ב( במ.1"1: פעיי נופש לאיזור - יספורס ושסחלמלונאות
 כהתאם ~ש.נוי, בו הבניה זכו.ות קביעת ?.בורי ב;.ינ'יאבור ושסח בלבד ונס.ע~ת לנ.נון !תור !רס' משסח 'ענדש.נוי

.
 פורסמה אישורה בדבר שהציעה 2065, מס' יחכניתיכך. ב' חקלאי משסח יענד ש.נוי ג( ספ~רס: לשסעמל~ןא~ת
 מס' מפורסת ולחננית 31.5.84 מ'וס 3095 הפרסומיםבפקוס דרך התווית ד( בשוחזן פעיל נגיש ~יא'(ור ספ~רסלשיה

 494 הפרסומ.ם ב.יק~ס פורסמה א.שורה בזבר שהוזזה47), של כינוי בסול ה( מאפשרותן ויכיס וביטולחדשה

 ש.נו.'הן. על 8.56.)2,מ.וס ו(דמסעזהבמגרש4לפ';ספחמס'3לחכנ.תמס'מ',2");
שי ב.נ~.. תכנ.ות חשה בזנך הוראהקג.עה

 11.11,1990 התור'א, בח117ן ר'ה ואן, הפרםומיסילקים484



 התשכ"ה-7965 והבניה, התכנון חוק לפיהודשת

 ובנ.ה יתכנון המקומ.ת הועדה ובמשרד' חל-אב.ב, מחחובנ.ה תל-אביב-'פו מקומי תכנוןמרחב14
 הר,(זז1, מס' "תכרת הנקרא תכנית נ~' ש שפקד "'ניצי מטורטות תכניות שינויי הטרדת כקטרהויעה

 הר/ ומם' הר/591א' מא' מקומיות מיתאר לתכניותשימיי
1419". התכנון יתוק 89 לסעיף בהתאם החשה, ב1ה נמסרת,

 לתכנון המחוויה הועזה במשרזי כי התשכ"ה-ל196,~הבניה,
 הרצ- ומק~מס: התבנ.ת נש.נ~י הכיולים השטה.ם ואלה , ובניה לתכנון המקומ.ת הועוה ובמשרדי תל-אביב, מהווובניה

 66. ה"ה 6663. גוש - האס'ד רח ה' י איה: תכניות שינויי 11polnחל-אביב-'פה

 בנ.ה תוספת א.ישור התכנ.ת: ש.נוי הוראות יר'ע לתבנית 1988 לשנת 1 מס' שינוי 2065א'. מס'"תגנית)1(
 ועי-'ד' צע.ריס לגונות בשיכון הקי'מ'פ יבנייניס ת סטנירט להננ'ת 1988 ישנת oa 1' ושינוי תא;2065 מס'מפורסה
 קבועת דיסתי ישתבח הנראית קרמות; ד.ר~ת דגללת -בך הא,347". מס'מפורסת

 התכנית. לביצועתנאים
 תל- ~מקומפ: התכנית בשינוי הכלולים השסהיםואלה_

 בימים בו לעיין רשאי התגנית בשינוי 1 המעוגכי 229. 55, ח"ח 6638, גוש -אב.ב.יפו
 המעוניין כל לקהי. פת~ה.ם האמורים שהמשיד.סובשעות

 על נפגע עממו הרואה אחר תכנוני פרס בכל או בבנין בקרקע, ממגרש הקרקע יעד ש.נוי התכנית: שינוי הוראותעיקר'
 לחוק, 100 סעיף פי עי לבך הככפי כי וכן התכנית, שינויידי בה הבניה גנויות קביעת ציבורי בנייני יא.וורמ.~חד
 זו הודעה שי פרסומה מיום הדשייס תוך התנגדות, להנ'שרשאי בדבר שהודעה 2065, מס' יתכנית לבך, בהתאםוש'נו',
 רח' שלום, מגדל האמורה, המהווית הועדה למשרד'ברשומוה, 31 5.1984. מיום 3095 הפרסומים ב,לקוס פורסמה%ישורה
 (03.65194. סי' 61290, תל-אביב 29090. ת"ו 9, העם%חד אישורה בובר שהותעה 347, מס' מפורסתויחבנית
 המקומית הועזה ימשרד' התננוותו העתק ימציאהמתנגד על 23.8.56, מיום 494 הפרסומים בילקוטפורסמה
האמורה.ש.;וי'הן.

 בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתננדוה להכנית 1988 לשנת 1 מס' שינוי תא'.2449, מס' "הגנית21(
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובייווי הנמקות כפירוט הא,66ד'. מס'מפורסת
 מסהמנת.ה.א תל' ~מקורס: התכנ.ת בשינוי הכלולים השסה.ם~%לה

 . ג : נ ומ ה.רקון לרה' המלון בין העצמאות לגן מתהתה.לסון רמת.ין מקומ' חניוןמרחב למיון ומקיט חנ.ון קביעת התננ.ת: שינוי הפראםייקריי 41. 39, חלקות 6966. גוש -אביב-יפו

 מטורטת תכנית שינוי הכנת כרכרהידעה ש.נוי'ה, על 766, מס' המפורסת לתכנית שינוי כךועל-ידי
 התכנון יהוק 77 לסעיף בהתאם הידעה, בנהנמסרת 986 הפרסומ.ס ב.לקוס פורסמה אישורה בדברשהוזעה
 ובניה לתבנ~ן המח~ו.ת הועדה כי התשכ"ה-י196,והבנ.ה, 27.12.1962.מ.ום

 "תכנית הנקרא: תגנ.ת שינוי הכנת על החלימהחי-אב.במהוו נימיפ כהפ יעיין רשעי התכניות בש.נויי המעונ.'ןכי
 ולתכנית רג,ז19 מס' מפורסת יתכנית שינוי רנ,36זא,מס' המעוני'1 בל לקהל. פתוחיפ האמורים שהמשרז.פ~בשעות
 ש.נו..ה". גל על רג,340מס' על נפגע עצמו הרשה אחר תכנוני פרס בכל או בבנקבקרקע,

 ומקומט: המוצע התכנ.ת כש.נוי הכלולים השסהים)איה לחוק, 100 סע.ף פ' על לכך הבכא. כל ~בן התכניות, שינ,.''ד'
 439, הלקוה 6157, פוש - תל'גנים שכונת לויטה, רח'רמת-גה 11 התעה שי פרסומה מ.ופ הדשייס תוך התננדוח. יהגישרשאי

 440.518, רח' שית, מגזי האמורה, המחוית הועדה למשרדיברשימות,
 03-651941. סל' 61290, חל-אב.ב, 29090, ת"ד 9. העפאחו

 רה' הרהבת ב( קרקען יעוד שיגף א( המ~?ע.ס: ס נו הש , המקומ.ת הועזה למשרדי התנגדותו העתק .מצ.אהמתנגד

 טה. לי 437162- סי' 64514, תל-אביב 68, בן-נור.11 שדרותהאמורה.

.03

 רמת-גן מקומי תכנוןמרחב בנהב הוחשה גן אס אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגזות

היא
 מפורמת תכנית שינוי הפ-דת ידיךה שעליהן העוביית את המאמת תנהיר ובי'יי' מסחמכת.ת

 התכנון לחוק 89 לסעף בהתאם הודעה, ב1הנמסרת
 יתכנון המתחית הועדה במשרד' כ' התשכ"ה-1965,יהבניה, הרצליה מקומ' תכנתמרהב

 ר:::ן2השיג מחחונ::~יצןךגנרךיליבנ'" מקומית מיתאי תכנית שינוי הפקדת כדברהודעה
 על רג,340 מס' ולחזנית רג,197 מס' מיורטת להגניתש'נו' ההכנון להק 89 לסעיף בהתאם התעה, ב1הנמסרת

 ש'נ~..ד".גי יתענין המחח.ת הועזה במשרזי כי ההשכ"ה-1965, חנניה, .ק4

485 13.11 1990. התשמ'א, בתשת ב"ה 3814, הפרסומיםילקוט



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 !8 בשב הוגשה כן DK אלא תידון ולא התקבל לאהתנגדות רמח.נן, ומקומט: התבנית בש'נו' הכלועס השסת.סואלה
- שעי'הן העובדות את המאמת תצהיר ובי'וו' הנמקות בפרוט 440, 439, הלקות 6157, גוש - חי-גנ'ס שנונת ימסה,רח'
 מסתמכת.ה.א518.

 ג( קרקע: 'ע"ז שינוי א( התכנית: ש'נו' הוראותע'קר'
 סמבה מקומי תכנוןמרחב לויטה. רח'הרהבת

 מפורסות תכניות הפקדת כדברהורעה נ.מים גז יעיין רשא' דתכן.ת גש.נוי דמעוני',בל
 התכנון לחח 89 לצעיף בהתאם הוזעה, ב1הכמסרח המעוניין כל לקהל. פתוהיס האמור'ס שהמשרז'ם~בשעות
 לתכנון המחותת בועיה במשרד' כי התשכ"ה-1965. והבנ.ה. עי נפגע עצמו הרואה אחר הגנוני פרס בבל או בבנ.ןבקרקע,

 ובניה לתבנ~ן המשמית הועדה ~במשרדי המרכו, מחוו~בנ.ה יה71, 100 בע.ף פ' עי ינד wJrn בל ונ1 התכנ.ת, ע.נו'יזי
 אלה: תננ.ות הופקדוס..בה. 11 הודעה של פרסומה מיום חזש.ים חוך התנגזות, יהנ.שרשאי

 רח' שלום. מגדל האמורה, המחו1.ת מועזה למשרד'גרשומות,
 סב,2,665". מס' מפורסה "תכנ.ת11( 03-651941. סל' 61290, הי-אב.ב 29090, ת"ו 9, העםאחד

 גוש - סי.בה ומקומם: בתבנית הבלולים השסח.ם~אלה המקומ.ת הועדה למשרד' התננז1ת1 העתק .מציאהמתנגי
 6. ח"ח 8, ז, חלקות7846, 03-7535555. סל רמת-גן, 25, ב.אליק רח'האמורה,

 לאהתנגזות
 תתקני

 לא.1ור והמרתו שביל ב.סול 1( החבניח: הוראותע.קרי בכתב הוגשה בן אס אלא ת.דון ~לא
 ג2,": מס' במגרש נפרזיפ בניינ.ם שנ' 7ב.עת ג'ומנורים שעליהן העובדות את המאמת תצהיר וני'וו' הנמקותב"ייוס
 קביעת 4( לופסי בהתאם בנ.ה, ואחוזי בנין קווי קב.עת3( מסתמכת.ה.א
 גניה.הוראות 1990( נאוקס~בר 251 התשנ"א בחשוןו'

 סב,2392". מס' מפורטת"תנחת,2( יסירשמיאי
 גוש - סיבה ומקומס: בתבנית הבלולים השטכס~אלה המחורת הועזה ראש'ושב
 י 12. חיקה049". תי-אג'כ מחח ובניהיחננון

 ,י:יגהבבגבן]%::ג::גג:ןעג:ן: המרכזמתת
 בניה. הוראות קביעת3( ס.יבה מקומי תכנןמרחב

 סב,2417". מס' מפורסת"תנחת 31( מקומית מיתאר תכנית שינוי הם"דת בדמךהודעה

 נפש - na"D 1מ17מס: בתכנית הכ.ול'ס דשסה'םואלה התגנון ישק 89 יסעיף בהתאס הידעה, ב1הנמסרח
 9. ח"ה7842. לחננון המחותת הועזה במשרד' כ' התשכ"ה-ע196.והבניה,
 והנ.ה מסחרית חו.ת קכ.עת 1( ההננ.ת: הוראות ר,ע ובנ.ה לתכנון המקומ.ת הועזה וכמשרדי המרכז, מחווובניה

 '".יק כהיי 2י ייינן ייריית :1: תיבבעך'ל:שבענן:שמש:ך"ג",
4 

 אחור' בנק ק11י קביעת 5( לקייטי בהתאם הו.ח, כנ.ןקוו.1111".
 בניה. הוראות קב.עת 6( 9,6: מס' במגרש5.85-6.00 - סי.בה ומק.מם: החננית בש'נו' הנלול.ם השסת'פואלה

 טב,2426". מס' מפורסת"תננ.ת41( 8. 7, 3, ח"ה 8048,גוש
 גוש - טייבה ומקומס: בתכנית כלוליפ השסח.םיה ואתוני גנ'ן קווי קביעת 1( התכנית: ש.נוי הוראות;.קרי

 '846 ור.מרתו פתוח ציב~ר' שטח נ'סול 3( לקומה דייר'חידות

 2( מסהרית1 הסת קביעת 1( התכנית: הוראותעיקר. בנ'ה. שדאות קביעת 4( ג'ז מגידיםיא.1~ר

קק,ק בימ.ם בו לע"ן רשא' התננ'ת בש'נו' המעונייןכל

 המעינת גל לקהל. פתותיס האמורים שהמשרז.ם~בשעוח
 טב,נ241". מס' מוורסח"תבנית 51( על נפגע עצמו הרואה אחר חננוני פרס בגל או בבנקבקרקע,

 גוש - ס"נה ומקומס: בתכנת הגלול.ם השסח'סואלה להוק. 100 סעיף פי על לנך ה1כא' בל ~כן התכנית, שינוי'וי
 3. 1, ח"ח7%42, 11 הונעה שי פרסומה מ'וס חיש"ס תוך התנגדות, להגישרשאי

 84, הרצי יח' האמורה, המחווית הועזה למשרז.ברשומם,

 בהסנמת מחוש, והלוקה א.חוז 1( התננ.ת: היראיתעיקר ההנגזותו העתק .מציא המהנגז 08-225577. סל' 72406,רמלה

 המגרש על נפרז.ס נני'ניפ שנ' קביעת 2(הבעיים: סל' ס.יבה, מקומ.ת מועצה האמורה, המקומית הועדהלמשרד'
.052-~Pzeo84 קו קנ.עת 4( בנ.ה: הוראות 7ב'7ת 3( א': באותהמסומן, 

 - לביימה. ~רק לסייס בהתחם קזמ',בטן

 א13.11.1 התשנ.א. נחשון נ-ה 3114, ה5יסיי'ס'יקים486
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 רח' פתח-הקוה, ומקומם: בתבנית הגלולים השסרסואלה ובשעות בימים בה לעין רשא' בחברת המעונ"ןגל*ן
 32. חיקה 6381, ווש - בהן תי.ם פ'נחגן-'התה בקרקע, המעננת גל לקהל. פתוח.ם האמ~ר'פשהמשרגים

בנני
 של בשסף הוי על הדרים הנסית התבנית: הנראותעיקר, יזי על נפסע עצמו הרואה אחר תגנוני פרס בכל או
 רבניה. לאחוזי מחו, מ.ר23 להנ.ש רשאי לחוק, 100 כע.ף פי על יכך הזנאי כל ~גותנחת,

 ברשומות, 11 הה-עה שי סרסורה מ.ום הזש.'ם תוךהלנזות,
 פת,22,1154". מס' מפורסת"תחית )2( 6י724, רמיה 94, הרצל רח' האמורה, המחווית הועדהלמשרו.

 פתח.תקוה, ומקורס: בתבנ.ת הכלולים השסה.סואלה למשרד' התנג11ת1 העתק ימצ.א המחננך 08-225577.סל
 12. חלקה 4042, גוש - הושע עוכז.ה, מוריה,רחבות 992808- סי' ס.יבה, מקומית מון?ה האמורה, המקומ.תהועזה
,052

 א' מגיר.ם מא.1ור .עיד ש.נו. א( החגניח: הוראותעיקרי
 שצ"פ ב'סול ב( מעברי שב.ל התוויית לצורך לשצ"פ בגבב הוגשה כן אם אלא ת.ד~ן ולא תתקבל לאגחננזות

 למנ~ר'ס. .צוךושצוי שעל.הן הע~בזות את המאמת תצהיר 1בל'11' הנמקותבפ.ר~ט
 מסתמכת.היא

 פת,14,1156,ב". מס' מפורסת"תגנ.ת)3(
 רח' פחח-תקוה, ומקומם: בתננ.ת הנל~ל.ס השסח.ס~איה

 47. הלקר 6409, גוש - נגר נתנ.ג מקומי תגנוןמרהב

 קביעת פתוח: ציבורי שטח ב'סול התכנית: הוראותע.קרי מקומית מיתאר תכנית הפקדת כדברהורעה
 רגל. להולכ' שביל - פתיח ביי צשסח התננ~ן יה,ק 89 לצעיף בהתאם שזעה, ב1הומסרת

 פח,56[1,ז[". OD' יפורסת"חכנ'ת )4( לחננכן המחוצת בועיה במירז' כי התשכ"ה-י196,והבניה,
 שכ' פתח-תקוה. ומקומס: בתכנית הכיוייפ השטפסואלה ובניה לתננון המקומית הועזה ~במשרדי המרכז, מחוווננ.ה
 oa' מקומית שתאר .'תכנ.ת הנקראת תכנ.ת הופקדהמהניר,

,ופפסי
 47. ח"ח 6400, נוש 5, מגרש - 29 בגר משה דח,

,,,,,., .,., . 
 כנ.ה. הנראות קנ'עת ב( א': מגור.פ קרית נתניה, ~מקמם: בתכנית הניוי.ס השסה'ם~איה לא.וור מסחרית חו.ת קב.עת א( התננ.ת: הוראותעיקר'

 פת',209[,34". מס' מפורטת-חנ;.ת51( 41. היקה 7,59,י4 גוש - 20',14'3( מס' כתרש"צ 601 ומירש 3 רובעתרואו.

 רח' פתח-תקוה, ומקומם: בתננ.ת הנלוייב ;alnDTnיאיה למנור.ס נ' ממניר'ם יעזי ש.;~י החננית: הוראותעיקרי

 82. חלקה 6404, נוש - 6[אצ"למ.~חד.

 אתתי קב.עת בנ.1: קוו. קביעת החננ.ת: הוראותעשרי ונשעוח ב.מ.ם בה לעין רשא' בחננ.ת המעוניןנל
ננ.ה. בקרקע: המ;,ני'ן גל לקהל. פתוח.ם האמוריםשהישרד.ס

 פת'224[,10". מס' מפורסת"הננ.ת )6( יז. על נפגע עצמו הרואה אחר תננוני פרס בגל אןבננס
 פ. על לבך ההגאי כי ~גןהתנסה,

 11 הוזעה של פרסומה מחם חדשיים תוך התננד~ח,להגיש יי, רשא. להוק, 100 בע.י
 רח' פתת-תקוה, וכקומם: נחגרת הניציים השסחיפואלה

 60. הלקה 6349, ויש ם רקינה 84. הרעל רח' האמורה, המחווית הועזה למשרדיברשימות,

 המניוחי העתק .מתיא המתנגד זז08-2255. סי 72406,רמלה
 בנ.ה. אניני קביעת החננית: הוראותעשר.

 המק55[053-603ךה

'1' ש רשוכזית את ר.מאמת תצהיר ובל'וו. הנמקותבפ'ריס

 בניינים רש.מת ער.נת א( התכנ.ת: הוראותע'קי' :מהמכת.היא
 התכנון לחק 1' פרק לפ' חורג שימוש בהם שישיקרקעות
 עיד מותר בה המקסימום תקופת קביעת ב(והבנ'ה;

 שימוש כאשר בקרקעות, או ככמ'נ'ם ולהשתמשיהמש'ך פח"-חקה מקומי חננ~ןמרחב

"ירג' מפורטות תכניות הסירת כרכרמדעה
 החננ לחוק 89 לסע.ף בהתאם הוזעה, ב1הניסרת סח,6,1241[". מס' מפורסת"תננית81(

 רח' פחח-חקוה, ומקומס: בתכנית הכלול'ס השטח.סיאלה לחננ~ן המחויית הועדה בסשרז. כ'  התשכ-ה-1965,~הבנ.ה,

 76. חיקה 6365, וגש -ג.ס.1 ובנ.ה לתכנון המקימית היעזה ~במשדדי המרנו, יחוו~בנ.ה

 ישסה תעש.ה מא.וור ש.נו' התכנ.ת: הוראותע.לר. איה: תכנ.ות הופקזו פהה.תקוג,י4,
 שב.ל. עבור פתוחצ'ב~רי פת:1,879". מס' מפורסת "תבנ.ת)[(

487 א1.[1.ו[ TfinI('-א. נחשון נ,ה ([38, ן5יסימ'ס.לניי
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,ש יאשן-יע.ון מקומי תכנוןכרהב ובשע~ח בימנם בה יע'.ן רעא' כתכנית המע1נ.יןכל
 מיומית מיתאף תכנית שינוי אישור כדבר _ודעה בקרקע, המעוניין כי לקהל. D'nlnb האמוריםשהמשרן'ם

 .ד. על נסע עצמו הרואה אחר חכנונ' פרס ככל אובבנין
 התגנון ירוק 117 יתעיף בהתאם הוזעפו, ב1הנמסרת להגיש רשאי להוק, 100 סעף פ' על לכך שנא' גל 1כ1תננ'ת,

 הנקרא תכנית ש.נוי אישור בדבר המשכ"ט-ע196, יהבנ.ה, ברשומות, וו בידעה שי פרסומה מיום הזש.'ם תוךהתנגדות,

 מקומ.ות מיתאר יחכנ.וה שווי יצ,1;ו,ו',ב', מס ת תיג 72406, רמלה 84, הרצל רח' האמרה, המתוו.ת שעזהלמשרגי
 רצ,1,1,ו',א'". ימם' יצ,1,1,ר מס למשרדי התננ11ת1 העתק ימצ.א המתנגי 08-225577.פל'

 ראשון- התכנ.ה: בש.נו' הכיולים השסחיס מקוס11ה סי' פתח-תקוה, יתם-תקוה, ע.ר.ת האמורה, המק~מ.תהועדה
 לצ.ון.9371234'03.
 בניה בדבר הוראות קב.עת התכנית: ש.נו' היאותע.קרי בגרב הוגשה כן אם אלא ת.ד~ן ולא החיבל לאהחננזות

 הבנ.'נ"ש גגות על שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובייווי הנמקותבפ.רוס
 הפרס~- ב.יקוט פורסמה התכנית ש.נוי הנקזת עיההיעה י, י מסתכנת.ה.א

 2520. עמ' החש'ץ, 3761, סמ פתח-תקוה מקומי חכן~ןמרחב

 נתד"מירנמצאבמשרזיהועדההמחוויתמחווה מחורטות תכניוה אייטור כרכרהודעה
 שהמשרד.פ ובשעות נובימיפ וכלהמעוניזרשאייעיין יצ'ון, התגנון להוק 117 לסעיף בהתאם הוועה, ב1הנמסרת ראש~ן- ובניה לתכנון המקומית הועדה  במשדדי וכןהירבו,

 לקהל. פתוה.םהאמוריפ אלה: השיות אישור בדבר התשכ"ה-1965,והכנ.מ,
 ראשון-יצי11 מקומי תכנוןמרהב פת,15,1156". מס' מפורסת "חגנ'ת11(

 מפורטות תכניות הפירת ברנרהורעה רח' פתה-תקוה, ומקומם: בתכנ.ת הכלולים השסת.פואלה
 320. חלקה 6325, גוש - 3 מס'דיגזכיץ

 התכנון למוק 89 לסעיף בהתאם הויעה, בזהנמסרת
 לחננכן המחווית הועזה במשרזי כ' התשכ"ה-ע196, ~הבנ.ה. צדד'. בנין קו קב.עת התננ.ת: הורשתעיקרי
 ובנ.ה לתכנון המק,מ.ת הנעדה וגמשרדי המרכך מחוווברה הפרסומ.ס ב.לק,ס פורסמה התכנית היקזת עלהכזעה
שי4 אלה: הגניות הופקזויאשכן-לציון, 1438. עמ' החש"ן.3734,

 י ר?,2,56,ב,1". מס' מפורסת "חגרת11( פת,2!12,ז2". מס' מיורטת "תכנית21(
 - ראשון-לצ.ון ומקומס: בתכנית הכלולים השסח.םואיה - פתח-תליה ומקומם: בתכנית הכיולים השסח'םואיה
 48. חלקה 6288.תיש 98. תלקה 6385,גוש

 )סע.ף השטה פ.הוח סע.ף ח.7ון התכנ.ת: הוראותע'לר' מ.תאר לתכנית פירוס,שינ~' החכנ.ת: הוראותעיקרי
 לתשתי~ח. ב.הס רצ,2,56,ב מס' חננית יתקנון12( אישור עי-'וי פתח-תקוה, פת,3,1002ב' מס'מקומ.ת
 רי,3,190". מס' יפורטת"תננ.ת21( ומא~גלס. גמור לבנ.ין מ"ר 3.80 שי בניהתוספת
 - ראשנן-לצ.ון ומקומס: בתכנית הגלולים השמחים~איה הפרסומ'ס בילקוט פורסמה החגנ.ת היקדת עלהוזעה
 20. ח"ח 98, 97, 67, 23, זו, 16, 13-9, ריקות 2)36,;וש 3796. עמ' ccrn'-ס,3685,

 לשם פתוח ציבורי שסח קביעת א( יחכנ.ת: הוראותעיקר. פת,10,1280". מס' מפורסת "תנ1.ת31(
 לצנרך רכב עם נ.שה יצירת ב( לתיעול: ראש' מאסףהנהח רח' פתח-תקוה, ומקומס: בתכנית הבלולים השסהיס~אלה

 התיעול. בקו וס.פולאתנקה חלקה 6388, בוש - 12 שפרינצק רח' פ.נת שלגהנר.אסה
 ובשעם ב'מ.ס בה לע..1 רשא. בתננ.ת המע~נ.ץבי3!2.
 בקרקע, הסעונ.ין בל לקהי. ותדחיס האמוסמסשהמשרז.ס עורת כולל ננסח. ב.ח הקמח א( התכנית: הוראותע.קר.
 'די על ניגע 1asp הרואה אחר תכנת. פרס בכל אובבנין ב( ביי מג~ר.ם באיסר קיים פרסי בכ.ת ~ש.רות.ם.נש.ס
 להג.ש רשא. לחוק, 100 סעיף פ. עי לנך הזכאי ני וגןתכנית. שרת הקמת לצורך נ"'ר ל-0.91 מ"ר מ-4 בנין קושינת
 ברשומות, 11 הוזעה של פרסומה מ.ום חדשיים תוךההתזות,נש.ם.

 72406, ימלה 84'מ-1~2:::1נ::;צי הפרסומים ב'לקום פורסמה התננ'ח הנקזת עיהודעה

 ראש~ן,ל?.ון, ראשון-לציון, עירית האמורה; המקומשהועזה 1220. עמ' התש"ן,3728,
 1 :עבר ."_"י"יף'::הנננשיג', 03-9,82333.סל' מחיו דמחו1ית הועזה במשיזי נמצאות האמורותהתננ'ות

 .13 נ ,1 1990 התשג"א, כחשק ב"ה 3814, הפרסומםילקוט488
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 על '~YXD עמו המאד אדר חנווני פרס גנל אז בבנ.1בקרקע. ר"זבות tpa~' תננזןסחב14

 להוק, 100 סעיף סי על לכך הזכאי כי יין החננית. שיש'יי מקומית מיתאר תכנית שינוי הסלדת כרכרהודעה-
 (1 הודעה של פרסומה מיום הדשי'פ תוך התרדפת. להמישרשא'

 84, הרצל רח' האסורה, המחוו.ת הועדה למשדזיברשומות, התכנון לחוק 89 יסעיף בהתאם המעה, ב1הנמסרת
 התנגדותו ימצ.א"עתק המחננו 08-225577. הל' 72406,רמיה לתכנון לשחו1.ת הועדה במשרו' כי התשג"ה-ל196,והבניה,
 רהובוה, רחובות, ע.רית האמורה, המקומ.ת הועדהלמשרד' ובניה לתבנך המקומית הועדה ובמשריי המרנו, מחווובניה

 08-446161.סי מקומית מיתאר "תבנית הנקרא תבנית שינני הופקדרינות,
 רח,0י4'22".מס'

 שעייהו העובדות את המאמת תצהיר וכליווי הנמקות כפ.רוס רח' רחובות, ומקומפ: בתכנ.ת הכלוליפ כשסריסואיה בנתב הוגשה בן אם אלא ת.111 ויא תתקבל יאהתנגזות
 מסהמכת.היא 280. 151, 103, 102, היקית 3700, גיש - הפלמ"ח רח'הי"ש,
 99.ח"ח

 רמלה מקומי חננכןמרהב 90 חלקה יעוי ש.נוי 1( התננ'ת: ש.נף הוראותעיקרי
D"ST~מפורטת תכנית הפקדת בדברהזרעה מאיזור 'עוד שינני 2( ושב"?: א' מגור.ם לא.1ור ידרך 
 משצ"פ 'עוד שינו' 3( מיונז; א' מגור.ס יא'(~ר א'מגורים
 החננון לחוק 89 יסעיף בההאס התעה, בנהנמסרת 151, בחלקות והלוקה איחוד 4( ב'; D'17SS ולא'(ורישב"צ
 יתכנ~ן המהוסת הועזה במשרז' ג' התשכ"ה-י196, והבניה, 99. מתלקה והלק103

 ~לכניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרזי המרנו, מהבוננ'ה
 לה;260, מס' מפורסת "תכנית הנקראת תכנ.ת הופקדה רמלה, בימים בו יעיין רשא' התבנית בש'נו' המ11נ"1בי
18". המעוניין כי לקהל. פהוחיס האמורים שהמשרייפובשעות
 ויש - רמיה ~מקומם: בתכנ.ת הגלוי'ס השסמםיאיה לחק, 100 סעיף פי עי לכך הינאי גל ~כן ההננ.ת, ש.נ~י'וי עי נפגע עצמו הרואה אחר תננונ' פרס ככל או בננ.ןבקרקע,
 ז5. 51, 50. היקות "444, גוש 8ן 5, ח-ח 7,6, חיקית4439' (1 הודעה שי פרסומה מיום הזשים תוך התנגזות, להנ'שרשא'

 א( שניס: ל'5 חריג שימוש מתן ההננ'ת: שראותע'קר' 84, הרצי רח' האמורה, המחוצת הועדה למשרז'ברשומות,
 - אליהו למורד התנגדותו pnsnI ימצ.א המ,ננד 08-225577. סי' 72406,רמיה

 מנכש שסח 53 חיקה 4440, בגוש מון ס.סונא.
 נ( לתכניתי כנספח המבנה חשר.ס מפורף דונם. 0.307,יננה( רחובות, רחובות, ע.ר.ת האמורה, המקומ.ת הועזהימשרזי

 הלק 4439, גוש שמש, ד11' להרגבת מלאכה בית - חראישמש 08-446161.טי '81,
 ב.ת של וההפעלה השימוש דונה. 0.225 - שסח 5'מחיקה בכתב הוגשה בו אם אלא ת.וון ולא אתקבל יאהחננז~ה

 יא.ג~ת היח.דה יחנאי בנזוף .ותרו שמש יייןהמיאנה שעליהן העובדות את המאמת תבהיר ונל'וו' הנמקותבפ.רוס
הסב.בה. מסתמנת.ה.א

 ובשעוה ב.מים בה יערן רשא' נהכנית המע,נ.יןכי
 בקרקע, המעושן כל לקהל. פתוחים האמור.םשהמשרדפ רחבות מק~י' תכנוןמרחב

 רשא' להוק, 100 סעיף פ' על לכך הונא' כל 1ב1 "חננ'ח, מפורסת תכנית שינוי המדת בדכרהודעה 'וי על נפגע עצמו הרואה א"ר תגנ~נ' פרט בכל אובבנין
 וו הויעה של פרסומה מיוס הדשים הוך התנגוות,להנ'ש התכנון להוק 89 לסעיף בהתאם הויעה, כוהנמסרת

 84, הרצל רח' האמורה, המהו1.ח הוערה ימשרז.ברשמות, יתכנון המחו1.ת הועזה במשרדי גי התשכ"ה-י196,והבניה,
 התנגו~תו העתק .מצ.א המתנגד 08-225577. סל' 72406,רמלה ובניה לחנון המקומית הועזה ובמשרדי המרכו. מחויוגניה

911~08-22. רח,8,135,א, מס' רה,135, מס' מפחסות לתכניותשינקי סי רמלה. רמלה, עירית האמורה, הממימית הועזהלמשרד' רה,550,ג,7, מס' "חננית הנקרא תכנ.ת ש.נוי הופקורחובות,
 לאהתננז~ת רח,19,135". ומס' רח,14,135מס'

 חתקכי
 בכתב הוגשה נן אס איא הידון ולא

 שעי.הן העובדות את המאמת תצהיר ובי'ווי הנמקותבפ'רוס רחובות, ומקומם: החזנית בש'נף הגי~ליס השוהיםואלה
 מסתמנת.היא 3703, גוש - אי'מלך שאזי בר הרב ולנר, ויצמן,רה~בות
 1138-(114, 1079, 1078, 1017, 1016, 924-921,צלקות

 הירקון אפ'ק' מקומ' תגנוןמרחב 4(10. 834. 833, 243, ח"ח176!,1177,
 . מפורטות תכניות הטרדת כדגרהודעה גניה הוראות קכ'עת א( התכנית: ש'11' הוראותע.קר.

 התכנ11 להוק 89 לצעיף בהחם השעה, בזה נמסרת ו( פתוחן צ'ב~ר' לשטח מגרשים 'עיד ב( ב"י מנור'פלא'(ור
 לחנחון המחזית הועדה במשרד' ני התשב"ה-י196, והבניה, משולבת; ודרך קימות דרכ.ם והרחבת "ושות דרכ'פהתוואת

 המעונ.ין כל לקהל. פתוה.ם האמור.ם שהמשרזיםובשיות אפ',2,924". מס' מפורסת "תננ.תt~a'a )11 בו לעיין רשאי החננ.ת בשינני המעונתבלי4ג אלה: תבניות הוגקזו הירקון,אפי' 833. 834, מחיקותוחלק ובניה לתננון המקומ.ת הועדה ובמשרדי המרכו, מחווובניה 924-921 הלקות 3703 בגוש ירפרציצ.ה מ.חהס קבעתד(

489 ;ו.13 1910. ההשנ.ח, בחשת מ'ה 14ש3, גןרס1מ'ס'יקום
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 רח' האמורה, המחוו.ת הועדה ימשרדיברשומות. - קאסם כפר ומקומם: בתכנית הכלויים השמחיםואיה
(8 84. הרצי

 ההנגדותו העתק .מצ.א המתנתז 08-225577. סל' 72406.רמלה 69. ח"ח 8862,גוש

 י'נ'מאל', מ"ת ,ריחב:נ'ן,'אח~ן'יבנ'ה
יי052-4484. לפי'ר.ק'.:וי'

 סי' 40600' מל"ל' נפר הא"ייה' המקימ'ח ה

 יאהתנניית אפ,2,1258.. מס' מפורסת "תכנית21(
 בכתב דיגשה כן אס אלא היזון ויא תתקבי

 מסתמנת.היא - קאסם כפר ~מקומט: בתכנית הכלוי.ם השטחים~איה
 29. 28, 27, 26, 25, 24. 21, ח"ח 8864.גוש

 שטח חל~קח 2( בשמחי הקמם ל"י קיימ.פ,ימבניס השרנן דרוס מקומי הננוןמרחב נניד ואהח' בנין ק11י קביעת 1( התכנ.ת; הוראותע.קרי

 ט,,; ,פ:, ,וכנ'ן, ,ן "_.,, כן _ו ע,,"11 4( שב'ללירךי התוו"תשב'לחושוהר'כת 3(ללנרש'םי
 דחכנ,ן לחוק 89 לסעיף בהתאם nyvln. ב1הנמסרת מגורש. לשטח והשכתו ציבור לננ"נ' משסח חלקב'סול
 לתכנון המחותת הועדה במשרד' כי התשכ"ה-י196,יהבנ'ה, וכשעות בימים בהן לעש רשא' בתננ'ות המעוניןכל

 וכנ.ה יתכנון המקומית הועזה ונמשרז. המרנו, מתוויגנ'ה בקרקע, המעונין כי לקהי. ית~ח'ס האמור.פשהמשרז'פ
 אלן: חכנ.ות התקזו ושרסן,זרום 'די עי נפסע עצמו הרואה אתר תכנוני פרס בכי אובבנ.ן

 פ' על לנך הזנאי כל וגןהתכניות,
~1so 

 ש6,1002,1,א". מס' מסורסת "תכ;.ת11( רשאי להוק, 100
ת ל י .פ.חלה 11 הודעה של ירסומה מ'וס חוש'.ם תוך התנגדות,להגיש  84, הרצי רח' האמורה, המתוז'ת הועזה למשרו.ברשומות,

 העתק ימצ.א המת1נד 08-225577. סי' 72406,רמיה 6. 5. ח-ח7576
 חקלא.ת מקרקע 'עוז ש.נוי א( גתננ.ת: הוראותעיקר. 40800, העין, ראש שבז', האמורה, המקומית הועזהלמשרד' התנגזות~

 וכו' מסעזה מוסכים, ולק, תחנת זרך, ש'רות'יאביר ז03-936108.סל'

 לאהת;גד1ח
 תתקבי

,י מסתמנת.היא הוראות לפי גניה התרי מתן 1( ~ש.מוש'מיאיורים שעי'הן העובזות "ת המאמת ה?ה.ר 1בי.11י הנמחתבס.רוס -ן:::'ןשנ תכנ ל! OTD" 7 טיתחנתלהיייק ננתב הששה כן אס אלא תידון ולא  שז'.;21,א,1". מס' מפורסת "תכנית 21( השרון זרום מקומי הננוןמרחב
 גוש - עם גני ומקומם: ברננית הכלול.ס השסרסיעיה מיומית מיתאר הכנית שתוי הסידת כדברהודעה

 התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, ב,הנמסרת 202. חלקה6449,
 בר.כת להקמת הוראות קנ.עת התנ;.ת: הוראותעיקר. לתכנין המהו1.ת הועוה במשרד' נ. התשכ"ה-1965.~הבניה,
 חקלא.'ס". "מנורים בא.יור ה;-ל כחלקה פרס.תשת.ה ובניה לחכנון המקומית הועזה ובמשריי המרכו, מהווובניה
 ובשעות ב.מ.ס בה לעיין רשא' בתננ.ח המעונ.יןכל מס' "תננ'ת הנקרא תכנית ש.נ~. הוזקן השרון,דרוס

 בקרקע, המעונ.ין כל לקהי. יתוח.ם האמור.סשהמשרדים שד,1000',8". מס' מק~מ.ת מ.חאי יתבנ'ח ש.נוישד,9,1000,
 יר' על ;פגע עצמן את הרואה אחר תננונ' פרס בגל אובבנין מי"י. כפר התכנ.ת: בש.נוי הכלטייפ השסחיס סקופו1ה

 להניש ישא לתיק' 00י ף סע ס עי ינד ר"גא כי ינו ת'חני תננ.ת plw11nei חל, ש.נוי החננ.ח: שינו. הוראותעיקרי
 'ימשרד. שי נוספת ארכה קביעת א( להלן: כאמור שד'0"8,10מס'

 ל היתר לתת ובנ.ה לתננון המקומית הועזה רשאית בההתקויה 72406 רמיה הרצל84, רח'ה, ע
''

ל 0י"ל מפורטת, ותבנית מיתאר תננית הבסריס ל"שוביסבניה ל  הבחנה שי בסיס על ח'נתן הארגה ב( כויוי לישובשאושרו.
052

' 

 מ~שב.ם מפורסת, תכנ.ת חסרי סהס מושב.ם סוני שניבין
 בכתב הוגשה כן אס אלא ת.זון ולא תתקבל יאהחנ;ןות ויבנ.ה לתכ;11 המח.ן.ת לוועודה מפורסת חננ.ת הנ.שושסרס

 שילדן העובז~ת את דראמת הצהיר וכירו. דנמי,ות גפ'רוט יתננין דמדו(.ת יעזה מפ1דסת תננ.ת הג.ש!  שכברומושב.ס
 מסתמנת.היא מצורפת ב'נ'הם, ההבחנה לפ' היש~ב'ס רשימה נ(ובניה:
 ממנה. נפרי ביתי חיק ומהווה 11לתננית

 1990( באיקסובר 171 התשנ"א בתשר.כ.,ח כ.מ.ס בו לע..1 רשאי התכנ.ת בש.נוי המע1נ.י1כי
 ראש,זהב עי ;פגע עצמי הרואה אחר תכנוני פרס בכל או בבנ.ןבקרקע, ש.שדב המעונ.'ן כל לקהי. פהוח.פ האיור.ם שהמשרד.ם~בשעות

.ש4 המרנו מחוו ~בניהלחינין יצוק, 100 סע.ף פי עי לנך הזנאי גל ~גן התכנ.ת, ש'נ~.ידי
 וו הוזעה שי פרסומה מיום חזש.יס תוך התננדוח, יהגישרשאי

 13.11 1990. החשנ"א, בחשון כנה 3814, הפרםומ-ם'לקוסל,49
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 נכתב הוגשה גן אם איא תץון ולא תתקבל לאהתנגדות הצפוןמחוז4ג
 שעמהן העובזות את המאמת תצהיר ~בל.11. הנמקותגפייוס

 מסתמכת.ה.א הכורחי הגליי מקומ' הננוןמרחב
 מפורטת תכנית הפקדת כרכרהודעה
 המרנ41 הגליל מקומי תנגיןמרחב התגנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הויעה, ב1הנמסרת

 מפורטת תכנית הסלדת כדכרהודעה לתכנון המחוו.ת הועזה במשרד' כי התשכ"ה-1965,~הבניה,
 ההכנון לחוק 89 יסעיף בההאם הידעה, ב1הנמסרת ובניה יתכנון המקוס.ת הועדה ובמשרז' הצפוין מחםובניה
הגליי

 ובניה יתבנון דמקומ.ת היעזה ובמשרזי הצפון, מחוו~בנ.הנ,6756". יתננון המנחית כיעזה במשרד' כי התשכ"ה-1965. ודכנ,ה מס' מפורטת "תנית הנקראת תכנ.ת הופקדה המורחי,
 מס' מפורסת "תגנ.ת הנקראת תכנ.ת הופקזה המרכני.הגליל גוש - סורעאו ומקורס: בהכניה הכלולים השסח.סואלה
ג,6266". 21. הלקה16622,

 - נ'ולסירכא ומקומם: בחננית הגלולים השסהיםואלה זלה לתחנת בנץ אתוני תושת התגנית; הוראותעיקרי
 31. ח"ה18885,גוש רכב; לרחיצת ומוסך שמחות אולם מסעפה, הקמתיצורך
 ~ש.רותי דיק לתהנת קרש יעוו התכנ.ת; הוראותע.קר, בניה. והגבלות בנ.ה הוראותקביעת
 תזוקק תהנ~ת 18 ת,מ,א מס' ארצ.ת מיתאר תכנית לפ'דרנ'פ, ובשעות בימ.ם בה לעי'1 רשאי בתכנ.ת המעונתןכל

 סכל לרכב דלק יספו נועדה נ' מדרנה חזלוק תחנת ג',מזרנה בקרקע, המעונ.'ן כי לקהל. פתוח.ם האמוריםשהמשרד'ס
 ולהפעיל להקיפ ומותר יהא, אשר הרגב של משקלו יהאסוג, 'די על ניגע עצמו הרואה אחר תגנ~ני פרס בגל אובבנ.1

 ימ1נון לקיוסק, רכב, ההנקת ש.רותי לגל ומ.תקנים מבנ.פבה רשא' להוק, 100 סע.ף פי עי לנך הכא. כל וכןהתנניח,
nlpoc1. 11 הודיה שי כרסומה מיום ידש.ים חוך ההנגזות,להגיש

 ובשעוה ב.מים בה לעיין רשא' גחכנית המעונ,.ןבל הממשלה, קרית האמורה, המחו1.ת הועזה למשרד'ברשומות,
 רשאי לחוק, 100 סע.ף פי על לנך הונא. כל ~כןהתנקית,8, יד' עי נפגע עגמו הרואה אחר תננונ' פרט בכל אזגכנ.ן הגליל 453, ת"ד האמורה, המקושת התזה למשרדיהתנגדתו נקרקע, המעונתן כי לקהי. יתוח.ם האמור.ם שהמשרדים העתק ימצ.א הכמגד 06-570510. סל' 0(110, ע.ייתנצרת

 וו הודעה של ירסומה מיום חדשתם תוך ההנגזות, להנ.ש נכתב הוגשה נן אס אלא ת.דון ולא חתקגל לאהחונדות
 הממשלה, קרית האמורה, המחופת הנעדה למשרד'גרשומות, שעליהן העובדות את המאמת חצה'ר ובל'וו' הנמקותבפ'רוס
 העתק 'מצ'א המתהד 06-570510. סל' 17000, עיליתנצרת מסתמכת.היא

 עכו 3220, ת"ו האמורה, המקימת הנעדה למשרדיההננדותו

 04-919339. טל'4ו243' הורגני הגליי מקימי הננוןמרהב

 יאהתנגיית מיומית מיתאר תכנית שינוי הסקדת כדברהודעה
 תתקבי

 בגחב הוגשה נן אם אלא ת'ד11 ולא
 שעי'הן העזבזות את המאמת ת?ה.ר ובייוו. הנמקותוגעירות

 מסתמכת. ה.א התכנון יחנק 89 לסע.ף בהתאם הוזעה, בנהנמסרת
בה יתכהן דמח~,ית nTyln במשרזי כ. התשכ'ה-1965,נדבניה,

 תיעאי'ם מקס'11
 מקומית מיתאר תכנית שינוי הפקרת בדברהודעה 1;194". מס' מקומית מ.תאר לחנניה ש'נו'ג,6371,
 התכנון לחוק 89 יסעיף בההרס הוזעה, כוהנמסרת סה'1'ן- בשינויהחנ1'ת7:1ימם: הנל~ל'ס השסח.סואיה

 יתכנון המחח'ת הועזה במשרד' כ' החשכ"ה-ל196, והבניה, 19279.גוש
 1"קימ.ת ו' ן :! למגור.ם. יעוד טינף התכנית: שינוי דוראוחעיקרי

 ג,4503, מס' "תגנ.ת הנקרא תבנית ש.נוי הופקדי1רעאלים,
כל

 המעוני
 שק מנית".::י:וב::ן:::ד'יי ייהי.י:נו:נ: בה::י::והנםנ:: 194". מס' מקומית מיתאר לתכניתשינוי בימים בן לעין רשאי החזנית בש'נ~'

 המסומנ.ם השסחיס 'עת התנניח; שינוי הוראותע'קר' 11 הודעה שי פרסומה מיום הדשייס תוך התנגדות. להגישרשא'
 גשרים, להקמת המותחם השסח .עוז כביש; ויסי.לת לייך הממשלה, קרית האמויה, המחווית הועזה למשרד'ברשומוה,

 גל לביצוע וכן ת~מכ.פ קירות גזרות, העלות,גשרונים, העתק 'מצ'א המתנני 0510ז06-5. סל' 0(170, עיליתנכרת
 חפ.רה.שנוזות עכו 3220, ח"ד האמורה, המקומיה הועזה למשרזי התננווהו,4ג

 04-919339. סל'24314,

491 או.;1.,ו התשג-א. נעשון נ-ה %%14.'יווסיןרס~מ'ס
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 הש.ר~ת.ם. כל עט ת.ולוק המעו:.ין בל לקהל. פח.ח.ס האמ1ר.ם שהמשרז.סובשעות :י תהית להקמת קרקע יעיד שינוי החננית: הוראיתע.קרי ב.מיס בו לעיין רשאי החננית בשינני המעוג-1כי

- 4  נש~נמ
 מסתמכת.ה.א 06-570510. סל' tlTWOנצרת-ע.ל.ת שעי.הן העובזות אח המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבשרוט הממשלה, קרית האמורה, המקומית הועדה למשרז'התננז~תו בנתב הוגשה כן אם איא תיזון ולא תתקבל לאהתנגדות

 שעליהן העובדות את המאמת חציר ובל'וו' הנמקותבפ'רוס
 מסתמכת. היא יורעאייפ מקומי חנחוןמרחב

 מפורטת תכנית ריקדת כרכרהודעה
 מטורטת תכנית "פיית כיפיהייעה ::נ:ינכגי:: ף::נ:ןג:ן::מ::י."1ן'! דנל'ל מעלה מק.מ. חגנ~ןמרחב החננון להוק 89 לסעיף בהתאם הידעה, ב1הנמסרת
 לתכנון המחון.ת הועזה בישרזי ב' התשכ"ה-1961, ,הבניה,נ,4206". התכנון לחוק 89 לסע'ו בהתאם הודעה, ביה;מסרת מס' מיורטת "חכנ.ת הנקראת תגרת הנפקדה.1רעאל'ם,
 - 'עקב שזה ומקומם: בתננ'ת הכלוי'פ השסת'סואלה

 י ובניה לחננ~ן המקומית הועזה ~כמשרז' הצפון, מחח היבנ
 מס, מפירמת .,"ינ.ת הנקיעת "יףח התלי" ךץ'י,מ,"" :,," 1%%, ביש זזן ן, ח,." 0%1ן, גיש 10י ת," ~laeoo)וש
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 * גוש - לפידות ומקימם: בהגנת הגלולים השטחיםואלה ח'נוג'. למרגז שטח קכ'עת התננ'ת: הוראותעיקרי
 בקרקע. המעוגלן כל לקהל פתותם האמור.םשהמשרד.ם 3-1. חלקות 6)189, גוש - 27 26, 5, 4,היקות ונשע.ת ב'מ.ס בה לע..ן רשא' בתננית המעונייןכי
 מושב שי פ.תוה שסח ת.חופ ההינית: הוראות קרע .ד' על צינע עצמו הרואת אחר תננונ' פרס בכל אובבנין

 שונ'ס לשימוש.ס קרקע ועתויות ס אציי עת קב יותן יי רשא' לת~ק, 100 סע.ף !' על לנך הזנא' כל וכןהחננית,
 1סייוג11 למ';'הן גורבם רשת גח~ו"ח ח: החביגתח'ם וו רישעה של פרסומה מיום תדש'ש תוך התנגדות,להתש

 סנני אזם, מנורי המסו.יות שוות ננ'ה הוראות,קביעת הממשיה, קר.ת האמורה, המחוו.ת הועזה למשרדיברשומות,
 דבנ.ה: מותרת בהם באזור.ס משק וננ..ני ש.רות.ס כיי'צ העהק ייציא המתננו 06-570510. סי' 17ooo,נצרת-שלית
 ציבורכם ובשסח.ס בהס והשימוש נוי לשמחי הייאית עתקב יזרעאל, ו"נ האמורה, המקומית הועזה למשרז'התנהגותו
 ניקוב, לכ'וכ, בנבג; התשתית !'חוח הנח'וח קביעתאחר.סי 016)06-59. סל' 19315,תל-עוש.ס

 לאהחנגד~ת ~חומי.מ'ס
 כנהב הוגשה כן אס איא תידון ~לא תתקבי

 ובשעות בימ.ס בה לע.'ן רשא' נחבנ.ת המענניוגל שעליהן העובזות את המאמת ח?ה'ר ובל'וו' הנמקותבפירוט
 בקרקע, המע1ני'1 כל לקהל. פת~חיס האמ~י.סשהישרד.ס מסתמכת.ה.א

 ידי על V1D1 עצמו הרואה אחר מגנוני D~D בבל אובננ.ן
 הממשלה. קרית האמורה. המחתית הועזה למשרדי בדש~מות, משורטת תכנית הם;דת כרכרהודעה 11 הודעה של פרסומה מ.ום חזש.'ם תוך התרגזות,יהניש רשאי לחוק, 100 סע.ף פי על לבך הכא. כל וגן התננית, הציון מחר מקומי תכנוןמרחב

 ~pny .מצ.א המתנגד 06-570510. סל' 000~1. ע.ליתנערת ההגנך לחוק 89 לסע.ף כהתאם הצדעה, בצה;מסרת
 הגליל, מעלה האמורה, המקומית הועזה למשרייהתננוותו להננ'1 המחח.ת הנעוה כמשרוי כי התשכ"ה-1965,~הבנ.ה,
 04-807571. סי' 24920, מעונהמושב ובנ.ה להננון המקומ.ת הועדה ובמשרזי הצפון, מחווובניה
 שעל.הן הרבוות את המאמת חצהיר ובייווי הנמקות בפירוסנ,5875". בכתב הונשה כן אם אלא ת.דון ולא תתקבל לאהתונזות מס' מסרסת "חגנ.ת הנקראת תכנ.ת הופקדה הצפון,מחוו

 מסתמכת.ה.א - ברוו עמ.עד ~מקומם: גנבנית הכלול.ב השמחיםואלה
וא 1. ח"ח 587)1,מוש

 ו.13 ו 1990. התשניא, בחשק ב"ה 3814, הפרם1מיס.לקוס492
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התשכ"ה-1965
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 כתי-אנ.כ-פו הטחוו' המשפטכבית חרמון מעלה מקומי הכנוןמרהב

 494,90 א(רח'חיק מיומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת כרכרהורעה
 התשמ"ג-1983, חדש[, ]נוסח החברות פקידתבענין התכנון לחוק 89' לכעיף בהתאם הידעה, בנהנמסרת
 בע"מ, אופנה אקס5שיין חברת פירוק~בענין לתכנון המהווית הועזה במשרדי התשכ"ה-1965,-כיוהבניה,
 ובניה לתכנון המקומ.ת הועדה ובישרד' הצפון, מחוזובניה
 שמואל עו"ד כ"כ ע"' ואח/ גורמן יצחקיהמבקש.ס: ג;6009, מס' "הכנית הנקרא תכנית ש.נ~י הופקד חרמון,מעלה
 65211. חי-אביב 29, כיפור רח'סנ~כוים, 344". מס' מקומית מיהאר לתכנ.תשינוי

 בקשה דרגשם 990( במרס 5 ב.~ם כ' הודעה, בידנמסרת שמס. מג'דל התכנ.ת: בשינף הכלולים השסח.פ מקוםוזה
 הנוכרת ההברה את לפרק בחי-אב.ג-יפו המחוו. המשפטיבית

 י'יעדים הש.מוש.ס קביעה התפנית: שינוי הוראותעיקרי
 לע.י

 היושב המשפם בית בפנ' תישמע 11 פירוק בקשת וב,
 09.00. כשעה 1991 ב.נואר 17 ביוםבדין ציבור. יצרכ' והפרשההשונים
 לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או נושהכי בימים בו לעיין רשא' ההכנית בשינוי המעונייןכל
 בשעת להופיע רשאי לכך. להתנגד או הבקשה נענין צו במתן המעונ.ין כל יקהל. פת~תיס האמורים שהמשרדים~בשעות
 מן העהק שלו. הדן עורך באמצעות או בעצמו אםהבירור, על נפגע עצמו הרואה אחר תננוני פרס בכי או כבניןבקרקע,

 בעדה הקבוע התשלום תמורת מטה ההתוםמן 11 שלהודעה פרסומה מיום הושי.ם תוך התנגזות, להגישישאי זאת שידרוש ההברה של מסתחף או נישה לכל "נתןהבקשה יפוק, שן סעיף פ' על לכך הזכאי כי וכן התכנית. שינוי'וי
 הממשלה, קרית האמורה, המהחיה הועדה למשרד'ברשומות,

 עו"ד הנבנים,שמואל העתק 'מצ'א המתנגי 06-570510. ט* 17000,נצרת-עילית
 המנקש'ס כנחבא חרמון, מעלה האמורה, המקומית ה1ע1ה למשרד'החנגדוחו
לל 06-981677. הל' 12435,מסעדה

 על הודיה לעיי לחתום הזואר, 'ד' עי לשלוח או למסור,מ"ב כבהב הוגשה כן אם איא תידון ~לא תתקבל לאהחננדות-
 הפירמה או האיש של ~המען השם כצ.ון ההודעה, זה.רצונו שעי'הן העובדות את המאמת תצהיר ובל'וו' הנמקותדפ'רוס

 'ום של 13.00 משעה .אזהר יא לעיל החתופ אל שתגיענאופן? לה'שלה או יה'מסר צריכה כוחם. בא בחתימת או.בתת'מחם מסחמכח.היא.
 1991. כינואר6(

 מרש מק~מ' תכנוןמרחב
 הפליי
- 

 ממורטת תכנית אישור כרכרהורעה

 807,90 א~רהית.ק "תננ.ת הנקראת תכנ.ת א.שיר בדבי החשכ"ה-ל96ן,והבניה,
 התשמ"נ-י198, חדשן, לנוסח ההברות פקידתבענין ג,4592". מס'מפורסת
 בע"מ, בע"ח להנה ציוד רודן חברת פירוקובענ.ן - חנניה כפר .מקומם: בתכנ.ת הכיוי'ס השסח.סואיה

 ער'ד ב"ב ע"י בע"מ, גשק"ה מוצרי נען חב',המבקשת: . 18182,גוש
 טל' 52521, רמת-גן 19, היצירה רח' לויס,איישר והסדר' ה.שונ שסח תיחום התכנ.ת: הוראותע.קרי

-7522988 
 536((75-נ0. פקס'03, בו.הבנ.ה

 הוגשה 1990 באפר.ל 19 ביום כי הוזעה, בנהנמסרת הפרסומים כייקור פורסמה התכנית הפקות עלהידעה
 החברה את לפרק כתי-אביב-יפו המחוו' המשפט לב.תבקשה 704. עמ' התשי"ה,3133,

 00'" בשעה 1991 בינוארי 21 ב.וס בז.ןהיושב מרום ובנ.ה לתכניו ר.מ217ית ה1ע1ההצןוהתינןתבמשרדי
 המשפס ת

 לתמוך הרוצה האמורה ההכרה של משתתף או נושהכל שמהשר- וכשעות כ.מ.ס כה לע"ח רשאי המעוניין ~כלדחליל,
 בשעת להופיע רשא' לנך, להיענד או הבקשה בענין צובמחן לקהל. פתוח.ם האמ~ר.ם1'ם

 מן העתק שלו. הד.ן עורך באמצאת או בעצמו אםהב.רור,
 ואת דרוש ש החביה שי משתתף אי נושה יני נתיהבקשה 990ן( באוקטובר )24 התשנ"א בחשוןה'

 ערוד יוים,אייעזר המחווית הועזה ראשיושב
 המבקשת כוחבא הצפין מחוו ~יבנ'היתננון '14

 :493 [(.13 1990. התשנא. גחשין נ-ה 4(8), ה5רסימ.ם.יקים
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וא. בשעת ~s'eln דשא. יכר, יההנגז או הבקשה בענק יןבמתן דאמ~רד בבקשה בירור בשעת יה1פיע הרצה כיהערה:
- מן העתק שלו. הדין עורך באמצעות או בעצמן אסהבירור, עי הוזעה לעיל להתזם הדואר, יזי על לשלוח או למסור,חי.ב
 1אה שידרוש ההברה של משתתף או נושה לכי יינתןהבקשה הפירמה או האיש של והמען השפ בצ.ון בהודעה, זה.רצונו

 בעדו. הקבוע התשלופ תמורת מסה התחוסמן יה.שית או להימסר צריכה כוחם, בא בהת.מת או~בחתימתם
 עו"ד סייכיטן,דור 'ום של 13.00 משעה יאוחר לא לןיי החת~ס אל שתגיעבאופן
 המבקש'ס כוחבא 1991. בינואר20

 האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה בלהערה:
 על הודיה לעיל לחתום הדואר, 'ד' על לשלוח או למסור, ת'.ב בתל'אכיכיפו המהוזי הטיבטכבית

 הפירמה או הא.ש של והמען השם בציון ההידעה, 1ה.רעונו 2,90)9 אורחיתיק
 לה.שלה או יהימסר צריכה כוחם, בא בהת.מת או~בחת.מהם

 יגס של 13.00 משעה יאותר לא לע.ל שהום אל שהנ.ע באופן התשמ"ג-י198, חדשן, ]נוסח ההברות פקודהבענ.ן
 1991. ב.נ~אר13 7, השל~ס דרך כע"מ, לימור ז'1 חברת פירוקובענ.ן
 67892,תל-אביב

 רח' שכסר, סאן עו"ד ב"ג ע"' איייך, סויגןהמגקש:
 כתי-אביב-'פ~ שחפוי ההשפטבכית 62095. תל-אביב 168,אריוו~רוב
 1167,90 אורחיתיק בקשה הוגשה 1990 במאי 8 ביום כי הסיעה, בנהנמסרת

 החשמ"ג-1983, הזש[, ]נוסח ההברזת פקוזתבענ.ן הנ1נרת ההברה את לפרק בתל-אב.ב-יפו rln~n? המשחסלב.ת
 .הלומים להספקת חברה פ.1.ל הברת פ.רוק~בענין היושב המשפס בית בפני תישמע זו פ.ר~ק בקשת ~כילע.ל.
 בע"מ. 19881(~תכש.ס.ס 09.00. בשעה 1991 בינואר 24 ב.וםבז.ן

 ושות', וולף 'pns עו"ד ב"כ ע"' פרור, גמראוהמבקש: יתמוך הרוצה האמורה החברה שי משתתף או נושהגל
 65273. תל-אביב 68, החשמונאיסרח, בשעת להופ.ע רשאי יכך. להתנגד או הבקשה בענ.ן צובמחן

 מן העתק שיו. הדין עזרך באמצעות או בעצמן אםהבעור,
. בקשה הודשה 990( ב.וני 10 במם כ' הויעה, בזהנמסית ואת ש.זרוש החברה שי משתתף או נושה לכי יינתןהבקשה

 'ץ4' דנונרת התבדה את יפרק בחי-אב"כ-'פן המדחי דמשפסינית בעדו. הקבוע התשל~ס תמורת מטה החתוםמן

 היושב המשפס ב.ת כפני תישמע 11 פירוק בקשת ונ'לעיל,
 09.00. בשעה 1991 באפר.ל 8 ב.ופבז,ן עו"ז שכפר,סאן
 המבקש כוחבא

 לתמוך הרוכה האמורה ההברה של משתתף או נושהגל
 בשעת להופיע רשא' לכך, להתנגד או הכקשה בענין צ.במתן האמורה הבקשה גירור בשעת להופיע הרועה כלהערה:

 מן העתק שלו. הן.ן עורך באמצעות או בעצמו אסהב.רור, על התעה לע.ל לחתום הדואר, 'די על לשלוח או ימסור,מ"כ
 ואת ש.דרוש התברה של משתתף או נושה לכי יינתןהבקשה הפ.רמה או הא.ש של והמען השס כצ.ון ההודעה, 1ה.רצונו

 בעדו. הקבוע ההשלופ תמורת מטה החת~פמן לה.שלת או לה.מסר צר.כה כוחם, בא בחת.מת אוובחתימהס
 יום של 13.00 משעה יאותר לא לעיל החתום אל שתג'ןבאופו

 עו,,1 11,ף,צתי
 המבקש נוחבא 1991. שנואר)2

 האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה ביהערה:
 יל הודעה לעיל לתת~ס הדואר, יד' על לשלוח או למסור. ח..ב כתי-אכ'ב-'פו המחווי דגשיםבכית

 הפירמה או האיש שי והמען השס בציון ההודעה, (ה.רצינו 90;1150 א1רח'תיק
 להישלח או להימסר צריכה כוהם, בא בתת'מת או~בחת'מהס

 ]נוס" החברות פקוזתבענק
 7 של'ופ 13.00 משעה 'אוחר לא לג'ל החתום אל שתגיע באופן התשמ"נ-1983, חדשן,

 חברת פירוק~נענין
 סקוסי

 (199.באפריל בע"מ, מערכות

 ס'לברמן 711 ע1"1 ב"כ ע"' ואה', נתיאפיוהמבקשים:
 'רושל'ס. 13, בן-'הוזה רה' באום, ח' קאו יוגב א'קאו

 כת.-אכ'ב-פו דמה~1' כמשפםככיח
 כקשה הונשה 1990 ב'ונ' 7 בתם כ' הידעה, בנהנמסרת

 הצנרת החכרה את לסרק בתל-אביב-'פו המהא' המשפטלבית
 1285,90 אורחיתיק

 התשמ"ג-1983, חדש[, ]נוסח החברות פקודתבענ.ן ה.ושכ המטס כיח כיני תישמע 11 פ.רוק בקשת וכ'לעיל,

בד'ו
[4 בני-ברק, 5ן, נגרת רח' ;-51-072405(, לתמוד הרוצה האמורה דוזברה של משתתף או משה גל

 11.)1 0)19. ןתשנ-א. בהש11 ג"ה 814), ד;רסומ.סיכייס494
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-
 כתי-אביכ"פו המחג' המשפט בכית ע"' ב', יונה כפר 31, קוק הרג מרה' נאמו, עץן-%קש;

 1570,90 אורחיתיק 139, ארלוזורוב רח' קורן. צ' ו,או והני מחם עו"ד ב"גש
 64922.תל-אביב

 התשמ"ג-1983, חדשן. ונוסת החגרות יקירתבענ.1
 בקשה neun 1990 ביוני 25 ניוט כי הידעה, נוהנמסרת

 בע"מ, anc פו הברת פ.רוקינענ.ן הנ1נרת הנרה את יפרק כתל-אביב-יפו rinonI' המשיטלבית

 רח' פלו, נעה Y'1p ב"כ ע"י שכרוב, רינה~המבקשת; היושב המשפם בית ביני soe'n 11 פירוק בקשת ~כילע"י,
 e9.oo. בשעה 1991 בינואר 17 כ.וםבדין

 65223. תל-אב.ב 74.שינקי

 הוגשה 1990 כאוגוסט 2 ב.וס כי הודעה, בנהומסרת לתמוך הרוצה האמורה ההברה של משתתף או נשהכי
 החברה את לפרק בחל-אביב-.פו המחוזי המשפט לב.תבקשה בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בענין צובמתן

 המשפט בית בפני תיטמע 11 פירוק בקשת וכי לעיל,הנוכרה מן העתק שלה הד'1 עורך באמצעות או בעצמו אםהבירור,
 09.00. בשעה 1991 בפברואר 6 ביום בדןה.ושכ ואת שידרוש החברה של משתתף או נושה לני .ינתןהבקשה

 לתמוך הרועה האמורה ההברה שי משתתף או ;ושהכל בעדו. גקב,ן התשיוס תמורת מסה הפת"ממן
 בשעת להופיע רשאי לכך, יההנ;ו או הבקשה נעתן ציכמתו יריד והבקמריכי
 לאחר שלה הדין עורך באמצעות או בעצמו אסהבירור, המבקש כוהבא

 זה. רצונו על הודעה למבקששימסור
 האיורה הבקשה בירור בשית להופיע הריזה כיהערה:

 בדואר לשלמה או ימבקשת, ימסור .ש ההידיהאת על הודעה לעיל לחתום הדואר, ידי על ישיוח או למסור,"ייב

 של 13.00 משעה .אוהד יא הנ"ל המען לפי יידיה שתנ.ע באופן הירמה אי האיש של והמען השם בציון ההויעה, ,ה.רשנו
 1991. ביגואר 6יזם להישיה או לה.מסר צר.נה כוחם, בא גהת.מת אוובהתימהם

 המבקשת, תמסור ואת, ש.גקש ימשתתף אוינותה משעה13.00שי.~ם לע.ליאיאוהרבאופושתניעאיההתופ
 הפ.רוק. מבקשת העתק תשים, חמרת 1991. בינואר16

 ער'ד פלד,;עה

 המבקשת כוחיא כת..אכיכ-י:1 המהא' המשםכבית

 90',1313 אזרח'ה',י*;

 כת.-אגיב-יפ, דמר.,' דן':פ:כי'ת התשס-נ-1983, חדש[, כוסח החברות "קידתכעניןי
 גמא צברת פירוקובענ.ן

 אינסרנשיוני
 'DID(" אנו טרייד

 1692,90 אזרחית.ק

 הת,:מ"נ-1983, חושן, לנוסח החכרות יקודתבענין 51-078104-0(, החברה 1מס'בע"מ

 בע"מ, ופלססיק מתכת תעשיות ת.ס.' חברת פירוק~בעפן ב"כ 1"י אנגליה, - קיי( ויו אנרקוס הגרתוהמבקשת;

 היושמץ נ' יי: כ"י :ני": ריידינייןכ:ש:_סטל י , ס" י6י64, חי-"יב י5,ב:%עכ::ץ:::נב::ן

 61140. הי-אכ.ב 14112, ת"ד 127,ב1-.ןווה בקשה הוגשה 1990 ביונ' ז2 ב.ום כי הורעה, כוהנמסרת
 היישב "משם י:ן::ב::. :ש:::םעין,:: נוגשה 1990 באוגוסט 23 ב.ופ כי הוגעה, נוהנ-טית הנוכרת החברה את לפרק בתי-%ביב-'פו המהוו. רמשפטלבית

 י:'ת;:'ייטבקש"
 יתיק בתל'ןביכ-יפי נמת:

 של משתתף או נושהכל
 החבר"

 09.00. בשעה 1991 ב.נואר 21 ב.וס בזיןהיושב לתמוד הרוצה האמורה
 לתמוך הרוצה האמורה ההברה שי משתתף או ;ושהגל בשעת להופיע רשא' לכך, להתנגד או הבקשה בענין צובמתן

' יאחר שיו, הדץ עורך באמצעות או בעצמו אסהבירור,

 בשעת להופיע רשא' לבך, יהה1וד אוה
 מן pnyn שלו. הדיז עורך באמצעות או בעצמו אסהבירור, 1ה. רצונו עי הודעה ימבקששימסור
 ואת ש'דרוש החכרה של משתתף או ננשה יגל ";תןהבקשה בדואר, לשלגה או למבקשת, למסיר יש גגידעהאת
 בעדו. הקבוע אחשלום המורת מסה הגדםמן של 13.00 'אוהרמשעה לא המןןה;"ל לפ' ל'ד'ה שתרעבאופן
 ער'ד הורושט'יו,נהמן 1991. בפברואר 17'ום

 המכקש.ם כוהבא ממבקשת, תמסור nwr. שיבקש למשתתף אוינושה
 הפ.רוק. מבקשת העתק תשלום,תמורת

 האמורה גבקשה בירור בשעת להריע הרוצה גיהערה;

-
 הפירמה או האיש של מעןהשטה ו,מבקש,1 כווובא*ן, על הודעה לע.ל לחתום הדואר, ,ד. עי ל ליל עו"ד ברנרויהמשה

495 1 11.ן 1991. התשג-ן בתשיו נ-ה ~ווט, גפרס,מ.סולקוי

- -
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 בדואר, לשלחה או למבקשת. למסיר יש ההתעהאת למשלח או לה'מסד צר.כה פוחס, בא בחממת אוובחתימתה

 וש של 13.00 משעה נאוחר לא הנ"י המען לפ. ליזיה שתג.עבאופן ייס של 1 3 00. משעה יאוחר לא לעיל האתוס אי שתגיעבאופן
 991(. במרס 5יום 1991. ב.נואר20

 המבקשת, תמסור זאת, ש.בקש למשתהף אןלנושה
 הפירוק. מבקשת העתק משלוס, תמורת בתי-אביב-פן דמח1(י המשפטככ.ת

 ער'ד ס-יימן,ואב 3,90י16 א1רח'תיק
 ו התשמ"ג-1983, חדש[. ]נוסח החברות פקודתבענין המבקשת כנחבא

 בע.'מ, ממתקים אושי חברת פירוקובענין

 כח.-אכ.ב-'פן דמדו~' היש-ט בכיח הורנשס.'1 נ' עו"ד ב"כ ע"י החברה. עובדיוהמבקשים:
 1826,90 א(רח'ת.ק רח' לוי-סנייזר, ב' ו,או סרלובסק' ל' ו,או ה~רנשס.'ן ג' ,אן1

 התשמ"נ-1983, חושן. ונוסח מברחת פקידתבענ.ן 61140. תל-אב.ב 14112, ת"ד 127,בן-'הווה
 החברה את לפרק בתל-אביב-'ין Tlnan' המשגס לביתבקשה בע"מ, י"ס דריליה 1.רות הברת פ.רוק,כינ.ן דוושה 1990 באוגוסט 23 ב.1ס כי הוזעה, בנהנמסרת

 ער'ד ב"כ ע"' אריה, גור 'וסף 2. א'ל"ןי 1.והמכקש.ס: דמשנס נ.ת JDQ~ ת.ימע 11 פ.ר1ק בקשת 1כ' יע.י,דנונרת
 46290. היוליה 6. תור רח' קוי.שמנאי 09.00. בשעה 1991 בתואר 23 ביום כדיןמושב

 הוגשה 990( בס:סמבר 17 ב.ופ נ. הודעה. ב1הנמסרת לתמוך ירוצה האמורה החברה שי משתתף או נושהכי
 החברה את יפרק בתי-אביב-ייו המחו. המשפט יביהבקשה בשעת להופיע רשאי לכך, להחרז או הבקשה בענין ?ובמתן

 המשיט ב.ה בשי תישמע (1 ס.רוק בקשת וכי יעיל,הנונרת מן העתק שלו. דלין עורך באמצעות או בעצמו אסהבירור,
 09.00. בשעה 1991 ב.נואר 28 ב.~ם כן'1ה.ושב ואת שנדרוש החברה של משתתף או נושה לבי יינתןהבקשה

 לתמוך הרוצה האמורה ההברה שי משתתף או נושהכי בעזו. הקבוע החשלוס המורת מסה הפחוסמן
 בשעת להניע רשא. לנר, להתנגד אן הבקשה בענין צובמתן עז-ד הורנשס"ן,ניייה

 לאחר שלו, הדין עורך באמצעות א. בעממו אםהבירור, המבקשים בוםבא

 ,:1:גגשע:נעננ:::,'יל.
 ן;:ןן~2-'"י"".ג'י.,:,ן%:;,"ן"

4 
 יה'שלח או להימסר צר.נה כוהם, בא בחת.מת אןובחתימתם 1991. בינואר 27 ,וטשל הפייסה א. האיש של והמען דשם בצ'11 ההויתה, זה.רצונן
 המכתשים, 'מסרו (את, שיבקש למשתתף אוינושה 13.00של'ום משעה לעיילאיאוהר שתניעאלההתוםבאין
 הפירוק. מבקשת העתק תשלום,תמורת 1991. בצואר22

 ער'ד קי,שמנא.
 בתי-אביב-יכו המחרזי ממשפטבכ.ת דמבקשיס נוחנא

 1775,90 אורח'ת"ק
 התשמ"ג-1983, הדשן ]נוסח החברות פקידתבענין בת.-אסב-.סו המחוי. דמשסטבבית

 לתקשורת הבעלאומי המרכז ק.ש.ק, חברת פירוקובענין 90~841נ אזרחיחיק
 התשמ"נ-נ198, חושג מוסח החגרות יקוזת בעדן 12608ו-(5ג ח"פ )מס' בע"מוהשקעית

 בן'מ, מקס יכרת פ.רוקובערן ואב עך'ז ב"כ ע"י t"ya אצרכן ייסעג בייודמכקשת:
 הור;שס.ין נ' עו"ד ב"ג י"' ההברה, ע~כדיוהמבקש.ס: הל-אב.ב. 5, דרו.אנוב רח'פר.זמן,

 רח' ל~.-מניזר, ב' ו,או סרל~בסק' י ונא. הורנשסייןג'ו,או התשה 1990 בספטמבר 12 נ.~ס בי ד~דעה, בזהנמסרת
 61140. הי-אביב 14112, ת"ז 127,בן-יהידה התברה את לפרק נחל-אב.ב-'פן דמהווי דמשפס לניחבקשה
 . הוגשה 990! גסיסמבר 18 ב.ום בי דויעה, בנהנמסרת המשפם ביה בינ' ת.שמע (1 י.רוק בקשת וכי לעיל,הנוברת
 החברה את לפרק בתל-אביב-יפן המחוני דמשסס לכ.תבקשה 09.00. בשעה 1991 במרס 6 כיוס בז.ןד.ושב
 המשפס ב.ח בפנ' תישמע זו פירוק בקשת וכי לע.י,דנוכרח לתמוך דרוצה האמורה החברה שי משתתף או נושהכל
 09.00. בשעה !99( בינואר 27 ביום בו'ןהיושב בשעת להופיע רשא' יכך, להתנגד או הבקשה בענת צןכמהן

 בשעת יהזפיע רשא' לבך, להתנגד או דבקשה בענין צו במתן זה. רצונו על דמיעה למביששימסור י4 יתמוך דר1זד דאמורה דיברר שי משחתך או nvTJכל לאחר שלו, דדיי עורך באמצעות או בעצמו אםדב'רור,

 13.1 1 1990. התשנ"א, בחשון דיה 4ו%, הפרסזמיסילקוט496
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 בע"מ, במיס וס.פול כימית הנזמה טר.יטל פ'והמבקשת: מן העתק שלו. הזין עורך באמצע~ה או בעצמו אםהבירור,44
 53, גבירול אבן רח' חדש, הינם ו,או עמיר ג' עו'ז ב"כע"' ואת ש.דרוש החברה שי משתתף או נושה לכל י.נתןהבקשה

תל-אביב. בעדו. הקבוע התשי~פ תמורה מסה יחתופמן
 דוושה 1990 באוקטובר 1 נ.ום כי הודעה, בנהנמסרת עו"ד הורנשטיין,גיייה

 החברה את לפרק בתל'אביב-יפו המחווי המשפם לבית בקשה המבקשים כוחבא
 לתמוך הרוצה האמורה ההברה שי משתתי א: נץ" כי:::י:::ו::ו::ן::::::נן:ן:::ן 09.00. בשעה 1991 בינואר 30 ב.וס בד.1 ה.ושב האמורה הבקשה בירור בשעה להופיע הרוצה כלהירה: המטס בית בפני תישמע 11 נירוק בקשת וכי לעיל,הנזנרת

 בשעת להו5.ע רשאי יכד, יהתנגז או הבקשה בענף צובמחן להישלח או להימסר צריכה כוהם, בא בהת'מת אוובחתימתם
 יאחר שיו, הייו עורך באמצעית או בעצמו אםהג'ייי: 13.00של.ום משעה לעיללאיאיהר שתגיעאיהחתוםבאופן
 1991. בינואר24

 זה. רצונו עי הידעה למבקששתסיר'
 או המבקשת, כוח בא ימשרי למסור 'ש ההוסעהאח
 'אוחר לא הנ"י המען לפי לידיו שתגיע באופן בדואר,לשיחה

 1991. נינתר 29 .ום של nyma 13.00 בת.-אכ'ב-'פו המחוז' המשפםכבית

 תמורת המבקשח, תמסור ואת שיבקש למשתתף אולנושה 1842,90 אזרחיחיק
 ה5.רוק. מבקשה העתקתשיים' החשמ"ג-1983, חישן, לנוסת החברות וקזזתבענין

 בע"מ, 19781( ס5ורס מקט מברת פירוקובענ.ן
 ער'ד ימיר,נ,
 ממבקשת כוהבא

 הורושס.'1 נ' עו"ד ב"כ ע"י חברה, עונדיוהמבקשים:
 בתי-אב.ב-יפו המחוזי המשטבבית 61140. תל-אב.ב 2!141, ת"ו 127,בן-'הודה. רח' לוי-סניייר, ב' ו,או סרל~בסק' ל' קאו ה~ר1שסי'ן ג'ו,או

 דתשמ"ג-983(, חדשן, ]נוסה ""נרות פקדותבענין ""ביה "ת יפי"*::ןן::ג:ןבי:::ר: 2720,89 אזרחיתיק הוגשה 1990 בסיסמבר 18 ב.וס כי הודעה, בנהנמסרת

 ב.ש- צמיגים יש'ווק והברה חמץ חברת שרוקובענק -- 09.00. בשעה 1991 בצואר ז2 ביום בדקה.ושב
 מ' בעראי( לתמוך הרוצה האמורה ההברה שי משתתף או נושהכל
 חקלאית ש.ת~פית אגירה - ההבור קואו5רס.בוהמבקשת: בשעת לה51יע רשא' לכך, להתנגד או הבקשה בענין צובמתן

 רכס, את קנט עו"ד ב"כ ע"י בע"מ. לתוביה העוביים משקישל מן העתק שלו. הד.1 עורך באמצעות או בעצמן אם הבירור,=:לן
 69~30.'פעת זאת ש.דרוש התברה שי משתתף או נקשה לגל 'עיןהבקשה

 ההברה את לפרק בתל.אביב-יפו המחוו' המשפס יביהבקשה עו"ד הוינשמי.ן,ניייה הוגשה 1989 בנובמבר 22 ביום כי הודעה, בזהנמסרת בעין. הקבוע התשלופ המורת מסה הההופמן
 המשחס בית בפנ' תישמע 11 פרוק בקשת וכ' יעיי,הנוברת היבקש'פ כוהבא

 09.00. בשעה 1991 בפברואר 4 ב'וס ביין היושב~
 האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה כלהערה:

 לתמוך הרוצי מאמורה החברה של משתתף א: ישהכי על הידעה לע.ל להחוס הזואר, זדי על לשלוח או ימסור,הרב
 בשעת להופיע רשא' יכך, להתנגז או הבקשה 1 בעג יי ימת! הטרמה או הא"ש של והמען השם בצ'11 ההודעה, זה.רצונו

 יאחר שלו, הז'1 עורך באמצעות או ועצמו אם ייי'הב להישלח או להמסר צריכה כוחם. בא בחתימת אוובחתימתם
 זה. רצונו עי ימבקש-גידעה מסייש יום של 13.00 משעה יאוחר לא לעיל החתום אל שתגיעבאוזן
..י בדואר, לשלקה או למבקשת, ימסור. יש ההוסעהאת 1991. בינואר24

 של 13.00 משעה (אוחר לא הנ"ל המען י5י יידיה שתגיעבאופן
, (199. נינתר 31יזם

--,,- 

 תמורת המבקשת, תמסור זאת ש.בקש למשתתך אולנושה כתי-אביב-יפו המהצי המשפטבבית
 הפירוק. מבקשה העתק תשלום, 1909,90 אזרהיתיק

 עו"ד שגם,יורם התשמ"ג-1983, חדש[, ]נוסת החברות פקודתבעניו

 המבקשת כוחבא ומערכות שחיה כריכית 'zeoo סיבר הברת פירוקובע1.1

 בע"מ, )1989( מים4

497 י13.11.199 ההש;'", 1"ש~ן נ"מ 3814. הירסומ'סייקנס



 הרשמי הכונס מאחהודעות חברות לפירוקבקשות
% ראשזנזת ואורסות פייותצ11י המשפט ניח ידיעל - התשמ"ג-1983 הדש[, ]נוסח החברות פקודתיפ, בחתה המרני המשפטנבית

פח,5452. 607,90 אורחיתיק
 חפ,8-ל51-10244. החברה:מס' התשמ"נ-1983, חזקן, לנוסת החברות פקידתבענין

1'JPQTשנס ,צור מיה הזברה:שם בע"מ, ור.ן חברת פ.ר~ק e"y~ - .בפ.רוק 

 תל-אביב. 4, השחר רח' הרשום: המשרדמעןיי
 947,90. ת"א חי-אביב-'פו, של: המחוני המשסטבית הרצי גבאי, נעמי גיר, צבי 1.זן, יורפוהמבקשים:

 )30.9.1990(. התשנ"א בתשרי '"א הפ.ר~ק: צותאר.ך את פ.נגרר פ.נגרר, רן ע~"ז ב"כ ע"י בוכב';דר, נ.צןשפ'רא,
 )990,.19.5(. חש"ן בא"ר ס"1 דבקיה: דנעתחאר.ך 33032. ה.פה 14, 'רושיים רח' עו"ז,ריינפלז,

 התשנ"א בסבת כ"ד ראשונות: לאס.פ~ת והמקוםה.ום בקשה הוגשה ב.וני1990 כיביוסי2 הודעה, בזה;מסרה

 14, בן-יהידה רח' הרשמי, הכונס משרד10.1.19911(, לע.ל, הנוכרת החברה את יפרק בחיפה המחוזי המשפםיביה

תל-אביב. ביום בדין ה.ושכ המשפס בית בפני תישמע 11 פ.רוק בקשתוכי
 בשעה משתתפיפ 2( 10.30ן בשעה נוש.ס 1( האסיפות:שעת nP~a .08.30 1991 כינואר24

 13'45 לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או נושהכל

*212":'-"2':יב'"':י;:י  _י,, - e"yn 5!ע:~מנ 
 רחובות. 1.?מן, קר.ת הרש,ס: המשרימען בדואר, לשלחה או למבקשים, למסוי יש ההידעהאת
 90,י26. ת"א תי-אביב-'פו, שי: המחוז' המשפטבית 12.00 משעה 'אזהר יא הו"ל המען לפ' י'ז'הפ שתנעבאופן
 )16.9.1990(. התש"ן באיול כ-ו הפירוק: צותאריך 1991. בינואר 1 '~סשל

 31.1.19901(. התש"ן בשנס ה' הנקשה: הגשתאאריך חמרת ואת'מסרוהמבקש'ס, שיבקש ימשתתף אולנושה

 התשנ"א בטבת נ"נ ראשונות: לאס.!.ת והמקוםה.וס היירוק. מבקשת העתקחשיוס,
 14, בן-יהדדה רח' הרשמי, הכזנם משרד)נ199.ו,9(,

 בשעה משתתן'ס 2( 3.00וי בשעה נ~ש.ס 1( דשס'פות:שעת כשנשקשקבא
.13.15

 -- כחיט. המחוזי "מששטבכית
פח,5451, 617,90 אזרחיתיק

-
_ 

.. 

.י_.- חפ,074-8!51-12. החברה:מס' התשמ-ג-1983, תושן, לנוסח החברות פקוזתבענין
 מדפקי גת החברה:שס

 .. בפ.רוק. - בע"מ
 תי-אציב סנטר, 1.1;נ~ף הרסיס: המשרומען בע"מ, למשקאות סוכנות מ.מ. חברת פירוק~בענ.ן

 עו"ד ב"כ ע"' ואח', ~נ'סז שלמהוהמכקש.ם:
 שמיאי

 2909,89י ת"א תי-אב.ב-יפו, על: המחוו. המשיםב.ת
 )17.9.1990(. התש"ן באלול כ-ן הפ.רוק:תאריהו 33134. חיפה 11, י..ם רח'אימן,

 -"ב'ב'
- 

 יי- 'י- -1 י'"י"ייג'"1 י "'
 -'ך' 'ף '"י

13.45. לתמוך הרוצה האמדים החברה של משתתף או נושהכל
 כשעת להופיע רשא' להתננדללך. או הבקשה בענין צןבמחן

פח;5449. לאחר שיו, הד.ן עורך בע?מו.או-בא"צעוח אםהבירור,
 דפ,,68-2י51-125. דהכרד:מס' זה. רעונו על ימכקש.,ןדעהשימסור

 בפ.ר~ק. - בע"מ פריס החברה:שפ באופן בזואר, לשלחה או ימכקש, למסור יש את"ה~דעה..
 בנ"י המען לפ' לידיו שתנ.ע.--

 תי-אביב. 6, קרסמן רח' הרשש: המשרימען 10 של'וס 12.00 'אוחרמשעה לא
 2552,89. ת"א תי-אב.ב-'פה שי: המהווי המשפטב.ת 1991.ב.נ~אר

 )9.9.1990(. התש"ן באיני '-ס הפ.רוק: צומאריך
 )9.11.1989(. התש"ן בחשנן י"א הבקשה: הגשתהאריך חמורת המבקש, .מסנר ואת שיבקש למשתתף אולנושה
 התשנ"א בטבת כ' ראשונות: יאס.פות ודמק.םפיוס הפירוק. מבקשח העתקתשיוס,

 ונ 14, בן-'הידה רח' הרשמי, הבוסס משרז1.19911."(, ע"ד אמון,שמנא.
תל-אב.ב. המבקשיה כוחבא

 ו.3! ו 0ל9נ. החשנ"א, בחשון ר'ה 3814, הםרסום-ם'לקום498



 הרשמי הכונס מאתהודעות
 תל-אביב. 20, הרכר רח' לקוסמטיקה,עסק בשעה משתתפים 2( 13.30; כשעה נושים ו( האסיפות:שעת

 908/90. ת"א תל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפט תב45'13.או-

 )1.10.1990ג התשניא בתשרי י"ב כינוס: צותאריך
 )76.5,1990. התש"ן באייר י"א הבקשה: הגשתתאריךפח,5453.

 החייב. בקשת חייב: או נושהבקשת חפ/3-י51-10702. החברה:מס'
 התשמ'א בסבת י"ח והמקוב: השעה הראשונה, האס.פהתאריך בפ.רוק. - D"PJ סס'יל סינ'מה החברה:שם
 בן- רה' הרשמי, הכונס משדד 9.30, שעה)4.1.1991(, תל-אביב. 65, די1ינגוף רח' הרשום: המשרדמען
 חי-אביב. 14, יהודה 0י;243. דד'א תל-אניב"פה שי: המחג' המשפםביה

 )27.6.1990(. התש"ן בתמוז ד הפירוק: צותאריך

 11195.פר' )29.1.1990(. התש"ן בשבט ג' הבקשה: הגשתתאריך
 סופר, 16448789, ת"ז נ'ודוף. 117 ~מענו: תיאורו החייב,שם התשניא בסבת "'ח יאשונות: לאסיפות blpan1היום

 תי-אביב. 44, סוקולוב רח' נאמן, רחיאצל 14, בן-יהודה רח' הרשמי, הכונס משרד4.1.19911(,
 2973,89. ת"א הל-אביב-'"ה שי: המחחי המטפסביתחל-אב.ב.

 10.30י נשעה נושים 1( האס.פוה:שעת
 5.9.19901(. התש"ן באלול ט"ו ב.נוס: צותאריך בשעה משתתפים 2(

 )28.12.1989(. החש"ן בכסלו ל' הבקשה: הגשתתאריך10.45.
 המ"כ. בקשת ח"ב: או נושהנקשת

 התשנ"א בסבת נ' ~הסקופ: השעה הראשונה, האסיפהתאריךפח,5438.
 רח' הרשמך הכונס משרי 13.00, שעה20.12.19901(, חפ,7-ל51-11292. החברה:מס'
 . תל-אב.ב. 14,בן-'הודה - בע"מ 19861( ולביצוע לתכנון חגרה רוניה ההברה:שס

בפירוק.
 11196.פר' תל-אביב. 11, מפרארה אליהו רה' הרשום: המשרדמען
 א.ש 48(5675, ת"ז בן-זוד, עמ.ה ~מענו: תיאורו החייב,שס 554,90. ת"א תל-אביב-יפק שי: המחוזי המשפטג'ת

 פתח.תקוה. 13, פוגל רח'מחשב.ס, 24.6.19901(. החש"ן בתמוז א' הפ.רוק: צותאריך
 866,90. ח"א הל-אביב-יפו, של: המחדי המשפסב.ת 12.3.19901(. התש"ן באדר ט"ו הבקשה: הגשתתאריך
 16.9.19901(. התש"ן באי~ל כ'ו כ.נוס: צותאריך התשנ"א בסבת '"נ ראשונות: לאס.י~ת ~המקוםהיום

 החייב. בקשת ח"ב: או nTTJבקשתהל-אביב.י*- 26.4.19901(. התש-ן גא.יר א' הבקשה: הגשתתאר.ך 14, בן-.הודה רח' הרשמי, הבוקס משרד)30.12.1990(,
 13.00י בשעה נושים 1( האס.פות:שעת

 התשנ"א בסכת 1' והמקור: השעה הראשונה, האספהתאריך בשעה משתתפיס 2(
 רח' הרשמ', הנונס משרד 10.30, שעה21.12.19901(,13.15.

 הל-אב.ב. 14,בן-'הוזה 1990( בא~קסוכר 301 התשנ"א בחשוןי"א

 194(1.פר' כיםח'
 סומי, 4789071, ת"ו סאן, מרדכי ומעע: ת.אורוהמ"כ,שם הרשמי הכונססנן

 הל-אביב. 22, הבושפרח'

 גכ ש , "מח המשפס תב ראשונות ואסיפות כיפםצווי
 ,2.9.1990(. התו1"ן באיול '"ב כינוס: ?ותאריך

 30.1(. )1990. התש-ן בשבט ד' הבקשה: הגשתתאריך התש"ם-ל198 חדשן, ]נוסח  הרגל פשיטת פקידתלפי

 החייב. בקשת חייב: או נושהבקשת  11199.פר'

  ההשמ"א בסבת ד'  והמקום: השעה הראשונה, המסיפהתאריך חייט,  051854826, ח-י ג'אי, רוד ומענו: תיאורו  הח.יב.שם.

 רח' הרשמי, הגונם משרד י9.3, שעה)21.12.1990(, רמלה. 5, יחזקאלרח'

 תל-אב.ב.  14,בן-יהודה, 962,90. ת"א תל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפםבית

 )2.9.1990(. התש"ן באלול י"ב כ.נ~ס: צותאר.ך

 11198.פר' 10.5.19901(. התש"ן באייר ט"ו הבקשה: הנעתחאר.ך

nc~aומינו: תיאורו הה.יב,שם החייב. בקשת חייב: או נושה pns~ ,042018325, ת"1 שר-שלום . 

 בת-ים. 11, גכעת' ד"' מזנית,בדג התשנ"א בטבת כ"א ~המקום: nPTn הראשונה, האסיפהתאריך

 1542,88. ת"א תל-אב.ב-יפו, של: המהוו. המשפטב.ת רה' הרשמי, הכונס משרד 13.00, שעה)7.1.1991(,

 )26.9.1990(. התשנ"א בתשרי ז' כ.נוס: צותאריך תי-אביכ. 14,גן-'הידה
 9.8.19881(. התשמ"ה באב כ"1 הבקשה: הגשתתאריך

 הה.'ג. בקשת חייב: או ננשהבקשת 11200.פר'
 נ.הי 08481053. ת"ז גדל'הה דוד ומענו: ת.אורו החייב,שם

 התשנ"א בסכת ח' והמקום: השעה הראשונה, האס.פהתאר.ך

 -י
499 (1.נ1 1910. דתשנ.א, נתשת מ'ה 3814. ה5רסומ.ס.יקש



 הרשמי הכונס מאתהודעות
 11204.פר' תל-אביב. 14,בן-יה~זה אך ראשונה אסיפה רגל, פיטיטת והכרזת כינוסצו רח' הרשמי, הכונם משרד 3,30נ, שעה)990נ.2נ.25(,

 רח' נגר, 4496103, ת"ז מועלם, דוד ומענו: תיאורו התייכ,שם
 חי-אביב. זו, איטי 97[11.פר'
 1156,90. ת"א תל-אביב-יפו, של: המחווי המשחסכ.ת קטב, 07411291, ת"ו רהבני, יה'אל ומענה תיאורו החייב,שפ

 התשנ"א בחשון ס: רגל: פשיטת ~הכרוה כ.נוס ?1תאריך תל-אכזב. 21, המען.ל'סרח'
28.10.19901(. ' 998,90. ת"א תל-אב.ב-יפה של: המחוי המטפסב.ת

 7.6.19901(. החש"ן בסיון י"1 הנקשה: ענשתתאר.ך 26.9.19901(. התשנ"א בחשרי ז' כינוס: צותאריך
 החייב. בקשת ח.יב: אן נושהבקשח 17.5.19901(. החש"ן בא.'ר ב"ב הבקשה: הגשתהאר.ך
 התשנ"א בסבת ס"ז והסקוס: השעה הראשונה, האס.פההאריך החייב. בקשת חי.ב: או נושהבקשח
 רח' הרשם., דגונס משרד 13.30, שעה2.1.19911(, התשנ"א בסכת י' והמקוס: השעה הראשנה, האסיפהתאריך

 תי-אב.ב. 14, גן-יבוזה רח' הרשמי, הכונס משרד 13.30, שעה27.12.19901(,
 1990( גא1קסיכר 301 החשנ-א בחשוןי"א תל-אביב. 14,בן-'הידה

 כרםחי. 1990( כאוקטוגר )30 התשנ"א בתשתי"א
 הרשמי הכונססגן

 [[.)1 נ99[. התש;-א, מש11 מ" עתןס4[%,""500

 ירושלים הממשלתי, במזפ'ס והודפס במזר-צ'לוססויר ח55[ 4))29800 הדשים שקליפ 4 96.המחיר




