
שי
רשותות

 הפרסומיםילקוע
 1990 בנוכמכר381515 התשנ"א בחקוכ"ז

עמי
עמוד

 503 .................._ המכם תקנות לפיתיאוםסכומים 502 -...., בלתימותרות,....:,.הכרזהעלהתאחדרות

 503 . . .. . . . . - , . שלאיגרותחובהודעהבדברהוצאתסורה. תקנות לפי עליונה רפואית בועדה נוסף חברמינוי

 504 ............... התעבורהאע,לתסמנויותלפ'פקידת502 ..... רפוא'תעל,ונה( )ועדההננ'םן

 504 . . . . . . . . חומרארכ'ונ. לביעורהרעיחעלהנשהבקשה ה,דזם שעת תקננת יפי קרן מ.נר,ת חבר מ'נף ,'

502 . ........הרכבהמועצהגדהיתביה-שאן*
 504 תונויותנפס................... ההייעהב

"592:גיתדלגעיאתמדירבירג...........
1ך503 .....היתרלהעלאתמהירידשניםכ.מ"ס

505

 506 והבניה....................ה,דעיתלפ,הוקהתכנון503 המנהלהנלל'שימשרדהתיירוה.....מינויממלאמקוס

 503 . .. . . "סטן תכניות של הנזילות שיעורי על ההודעהתיקון



 זזתן אמנון את מנית. המלס. תעשית בענד היצרניםנ?.)' מותרות כלתי התאחדויות עלהכרנה

 1945 ת'רוס(. ושעת השנה תקנותיפ'
 הקרן(, - ולהלן המלס לתעשית מחקר לקרן במינהלהיחבר

'8ש,,, ושעת ההנה לתקנות ,ב( ( 1184 תקנה לפ' סמכ~ח'בתוקף
 או אזם בנ' חכר גי מכרת אג' התקנות(. ,להלן- ' 1945חירום(.

קן 1יק

 1990( בנובמבר 41 התשנ"א בחשוןס"ה אם בהם, שיגונו אחר שם בבל או להלן. המפורס'פארגונ'ם

 נסיםמשה 3-395(1חמ או נוספים תיבות בראש' %ס ;פ לנמן, מנמן ואם קבעזרך
 ה'נר צ'רופ.הפ, וע. פלכיהם על ובן אחרת שפה לגלבתר)ומ'פ

 והמסחר החעש'השר_
 ועמ' 683 עמ' התשמ"ח, ,2130(: י128 עמ' התשמ"ל, ...פ, בתקנות: נמשמע~תה מותרת נלת'החאחזוח

 3515. עמ' החש"ן. 4260ן עמ' התשמ"ס.3099ן אל-א'סלאמ'(ן ואי-ו"האז הא'סלמ'הג"האןא.

 אל-איסלאמ' ואל-ג"האד הפלשח'נ' הא'סלאמ'הג"האןב.
 פתח' עומדים: שבראשם הפל)'פ לרבותאל-פלשח'נ'(,

_.,_._
-_-_ 

____ _....__ _.___ _._ ._.., 
 --' - -- -- --- - -- ;'ברעמאר, חמ'מ', אמען עוזה, אלעו'1 עבושקאק',
 התשי"א-1971 משולב,, לנוסח היהודים הדת ש'רות' חיקלפ' ;ס 'ז~ע'ם ואשר טאהר מעין שפיק, מונ'ר מהנא.אחמז
 שירות. להוק 16א( סע.ף לפ' סמכות. בתוקף כ. מוזיעאג' נזלהלן:בשמות

 קבעתי התשל"א-1971', משולבן, :נוסח ה.ה1ז.יםהזח וחרבה אל-מקדם ב.ת הא.סיאמ. הג"האז תנועת11(
 דבד'ם חשד ש.זשד בת תן'ה שאן בית דזח'תשדמ11עד אי-מקזס(י ב.ת - א.-א.ס.אמ.אי-נ"האז

 ייהרבמרגב אי- א.-ג"האז 1סראיא הא'סלאמ' הו"האז יל~גות21(
 ובטסלר יהושעאב.סןאיסלאמי(:

 י-י:י'הו -a"r לאב2! אי- ,אל-אתראה הג"האייח הא.סלאמ.ת המגמה31(
 'ת"איו' זודאדר' אל-מ;'אהז(:א'סלאמ'

 שמעוןעמור '!רםאהרונ'
 חיאלסו.סה אלברטאס.אס בצ.- 1לעית.ס בפלשה.1 האיסלאמי הג"האד תנועת41(
 'וסףשואע. יצחקאליס. פ. אל-א.סלאמ. אל-ג"אהז ,הרנת אל-מקרס"( "ב.חריף

 ראובןזרע' אי-מקוס(. בית -פישתי
 1990ן בא71סובר ,22 ההש:"א בחשון;, 1990( באוקטובר 291 התשניא בחשון.'

 שאתי ד'אבני 3-140(,הס אינסטשד 3-1080(1חמ
 יתות לענ'נ'השר- הבטחוןשר-

 130. עמ' התשל"א. מ"חי 855. עמ' 2. תוס' 1945, ע"ר'

 עליונהיפואית כועדה נוסף חכי מינוי כרכרהודעה
ה.ת_

 כירה מדיר להע,את
 שעה(, 1הוראח ,בודרות'ס במצרנים מחירים .צ.בות תוקלפ. התשכ"ז-1964 עלמנה(, רפואית תעדה הנכ'ס תקנותלפי

התשמ"ו-1985 הננ'ם לתקנות 1 חקנה ין' סמגות' שבתוקף יודיעאג'
 מח.ר.ם ~rTals לחוק 17א(21( סעיף לפ. סמנ,תנובתזקד יצלב ז"ר את סינ.חי החשנ"ז-1964', עי'1נן(. רימזתיעזה
 אנו התשמ"1985-1'. שעה(. ,הוראת ובש.רות.פנמצר-,פ 1990(. בא~קסובר 251 התשג-א בחשון ו' מיום להיתפע.ל
 משקה למעט בירה של המחיר את יהעלות מותר נ.קובע.ם האמורות. התקנות לענין הרופא.ם', ברש.מת נוסףתבר
 הראשונה גתוספח 22.03 מנס בפרט המספונת 1מאלס(.לתת 1990( באוקטובר 301 התשנ"א בחשוןי"א
 התש"ן- סוב.ן. על קנ.ה ומס והפסור.פ המבס תער.דלצו איםמשד 3-183(,חם

 26.2 על עולה שא.נו בשיעור הקובע', המח.ר מעי1989'. הבטחוןשר-
אה.1.ם. 870. עמ' התשכ"ז,ק-ת

 .חולו באמור, מנס פרט של לצ.דו ש~נ.ס מצרכיםצ..,נ1 1793. עמ' התשב"ע, '"פ'
 כלבז. בו שצו.'נו המצרכ.ם אותם לגב. זה היהרהוראות

 יחולו לא מרב'. מחיר זה בהיתר שצרו ימצרךנקיע ירן מינהלת חכר מינוי עלהודעה
 לקמעונא' יס'סונא', במגירתו מצרך אוהו לגב' ההיחרהראות החש'"ח-1958 חובהן, 1תשלומ. תירום שעת הקנותלא'

 י?יבאי שעת לתקנות 28 תקנה לפ' סמכותי שבתוקף מוז'עאנ'
 עט התיעצות ולאחי ', התש'"ח-1958 תובה(. 1חשי~מ'ת'רום

 2. עמ' התשב"ע.ס"ח

וג 33. עמ' החש"ן. 749, מק"ת ק"ת-ש.עור'' 192. עמ' התשמ"1, עמ'י17י התשנ"ד. ב"ח'
 3645. עמ' החש"ן.""פ

 15.11 990ג. התשנ"א, כחשון כ"ז 3815, הפרסומיםילקוט502



 חסכון תכניות של הנזילות 'טי:ויי החוד:ה:לתייון 11 התשנ"א בחשון ."; ב.ום 1ה ה.תר שלתחילתן
 התשי"א-1971 נזילים(. 1נבסים 'שראל בנק הוראית לפ' 1990(.בנובמבר

 'C'OQII 'שראל בנק להוראס 11 סעיף יפ. סמכותיבתוקף 1990( כא~קסובר 311 התשנ"א בחשוןי-בי44
 האוצר, שר עם התנעצות ~לאחר התשל"א-1971'.נ1.ל.ס(. 1979-)(1חמ

 Yv-1C 'צחק C'C1משי
 קובע: אני

 האיצרשר והמסחר התעש.השי
 הסנון. חברות של הנ1'.ות ש'עור' על להודעה 2ב נסעיף1.

 'בוא: 11( פסקה לאחר ההוזעה(. - ,להלןהתשל'.ה-977['

 ,תגנ.ת התסגנן עידוד תקנות לפ' חסנון בגניות "11( כימיים רשניס מרירי להטלאתהיתי
 התש"ן- הבנסה(, ממס ~פטור -לזיוור"חסכון שעה(. ,הוראת ובש.רוחים במצרכים מחיר.ם יצ.בות חזקלפ'

 '-ג מ.ום בהן שהפקדו סנ~מ.ם לפג. 1990'.ןתשמ-ו-י98!
 1990(; בנובמבר 11 ההשנ"אבחשון

 מחירים יציבוה לחוק 7)א,)2( סעיף לפי סמכדתנובתוקף
 1תבנ.ת החסגון עיווי תקנות לפי חסכוןחכנ.ות1ח( אנו התשמ-ו-1985', שעה(. להוראת ובש.רות.סבמצרנים
 התש"ן- הננסה(, ממס ופטור "לרגב"הסבון נימ..פ. דשנ'ס של מח'ר'הפ תל לתעיות מותר ב'קובע'פ

 י-; מיש בהן שהופקזו סנומ.ס לכב'1990', בתוספה ו-05.[3 31.04 31.03י 02.[3: מנס בפרט'המסו~ג.ם
 1990(." בנובמבר 11 החשנ"אבחשון סובין, עי קנ.ה ומס והיסור.פ המגס תער.ף לצוהראשונה

 11 התשנ"א בחשון י"; ב.וס 11 הוזקה שי תח..תה2. בש.עורשאינועולה הקובע.ס', מעלמח.ריהסהתש-ן-.1989',
 1990(.גנ~במבר אח11'ס. 6על

 990[( גנ,במבר 11 התשג-אבחשון...ג 'חולו באמור, מבס פרט' שי לצ'ןם שונ'פ מצרג'סצוינו
 ברפנומיכא.16(1-)(1חמ בלבו. בו שק"ן מצרך אותן לגב' ההיתרהויאות

 'שראל בנקנגיד- 181 התשנ"א בנמלו א' בתם 1ה היחר שלתחייתו
 295[. עמ' התש"ן, )(69ן עמ' התשל"א. תק 990[(.בנ~גמבר

 156. עמ' התשנ"א, 319; עמ' התשליח, ,,,פ2
 785. עמ' החש"ןק..ת, 1990( באוקטובר 281 התשנ"א בחשוןט'
 788. עמ' החש"ן,7,.ת. 3-1979(1חמ

-- 
 מודעייצחר C'C1מיטה

 האוצרשר והמסחר התעשיהשר,44
 סכומים תיאום כדכההודעה

 התשכ'1965-1 המכס. תקננתיפ' 2. עמ' החשמ"ו, מ"חי

 לתקנות 16וא(,2( תקנה לפ' האגרה מבום גי Y~ITOאג' 33. עמ' החש-ן, 749, מק"ח ש'עור' - ק"ת'
 בהתאם "nKT התקנות(, - ולהלן החשנ"ו-ל196' המכס. 278. עמ' החשנ"א. '"פ'

 11 החשנ"א בחשפן ה' בזפ החל והא יתכנות. 141ב(להקנה
 שקל'ס זז1,1 במקום חיש'ם שקלים 1.396 1990(,בנובמבר

 חזשיפ. התיירות משרד של הכללי המנהל מקום ממלאמינני
 1990( בנובמבר 11 החשנ"א בחשון,.; החש."ס-י195 ומינויים(, המדינה שירות חוקלפ'

 בייתמריב. 3-1464('חם המזינה שירות לחוק 12 סע.ף לפ' סמג~ח'בתוקף
 ומע"מ המבסמנהי- שירוה נציב עם התיעצות ולאחר '. החש."ס-959[1מ'נ~"ם(.
 405[. עם. החש"ן, י"פ 274, עמ' החשג"1, ק"ת' לש.~וק בגיר סמננ"ל מינאלי. ע11. על מס'ל אניהמז.נה,

 של הבללי המנהל תפקיד שלוי אח הת.'רות, במשרדח.יר~ת
 1990( בנובמבר )4 התשנ"א בתשוע ט"ז מידם התיירותמשרד

 חוב איגיות של סדרה הוצאת כדכרהודקה 1990(. בנ~גמבר 81[ התשנ"א בגמלו א' יוםעד

 התשל-ם-1979 המזינה. מילווה ה71יר' 1990( באוקטובר 311 החש;-א בחשוןי"ב
 ינ' האוצר שר ממנות בתוקף ג' הוזעה, ב1הנמסרת פחגדעון 3-56(1חמ

 אלי, שהועברה '. התשל"ס-י197 המתנה. מ'י11ה לחוק 6סע.ף התירותשר
 התשל-ט-י197, המדינה, מילווה חוב אמרות לגב.קגעת'-

 אלה: ענ"נ'מ 7[82. מס'כדרה 86. עמ' התש'"ס.ס"ח

. ש, 12!. עמ' התשל-ס. ס"ה'-

503 ל99[.15.11 התשנ'". בגשת כ'1 815נ. הפרסומים.לקוי



 דרג'פ, בתאווית כרוכות שא.נו הנועה עבירות ת"ק. 21( בתקנית נקגעו תנאיו אשר "מירון-, סוג המזרה:סוג1.
 2"9[-985[.מהשנ.ם התש"ם-ל95['. "מירון"(. מסוג 1סזרות המוינהסיונה

 1990( באיקס,בר ,1 התשנ"א בתשר. י.ב ,(99((. באוקסובד 1[ דתשנ-א נתשר. '-ב ה"ועאד:'וט2.

 .יון-,' 82-)(,חם a'vln. שק.'ס מיליון ~עשרה מאה הנקוב: שוו.ה כלסך3.

הגנז חג' בשיעורים תשולם הריבית הריבית: תשלוםמועד.4.
 הה. שנה גל של באוקטובר [ וב- באפריל [ ביוםשנת"ס
 1991(. באפריל 1[ התשנ"א בנ.סן ."1ב.וס

_-_.__- __.._ 
-..__ 

 י_יעו_
 איכיוני חוס.

.5

כוןי:1:נ,בנ:ע."ממ"גב::גשיךמשש;:י]י
 בר'-משפס תיק. של וי.ע~רפ 'שמייתם ""ינ'יי'ם תשיתיי.

 התשמ"1986-1 7ת"ס(,ונת'-י'1 811 שנה גל "פדו 999[-2008 בשנ'ס 999[(:באוקסוגר

 וכיעורם ,שמ'רתס הארב'ונ'ם יתקנות 4 לתקנהבהתאם מסכום 0%[ ..!זו 9)ר2 בשנת האוב, איגרותמסכום
 אני התשמ"ו-986[', זת.ים(. ובח..ןין בת.-משפס ת.קי שי אמרות סכום .חרת ת.!זה 2010 ובשנת ההנבאיגרות
 חומר לכ.ע~ר בקשה הנ.ש ח.!ה הרבנ. אביב נ.ת כ.מ.7.עהחוב.

 להלן: כמפרסr"crrn-התשכ"ס 990[( באוקטובר ,25 החשנ"א בחשון1'

 1.ר~ש.ןי תב.עות תיק.וו( כיידמןמא.י 3-950(1המ
 מנונותי ת'ק'21( ההון, שוק על יממ,נההמשנה

-
ב'סוח

 ~חסני
 r~a; טייפ ת'ק'ו3(

 רדית: ב ק ח,4( 764[. עמ' a"mrn, ק"ת'
 ע.קול.סן תיל.,5(
 ר1711"י א.שיי תיק.71( סמכויות אצית עלהודעה מהארלי .ציאה עיבונ ת.קי61(

 חליצה: בענת. תיקים91( י'שיא'וי היתר ק' ת81( התעבורה פקודתלכ'
 הצהרת.. 1.1 !סק למתן ת.ק-פ (101 - ,להלן התעבורה' ליק,זח [ סע.ף יפ. ממגותיבתוקף
 רישוי כרשות סמכ~.ות. את אציתי בי מוז.ע אנ.המקודה(.
 בתש- י' התשג-א- ההעבורה, ובתקנ,ח לנקודה, השני הסרקלענ.ן

 1990( באוקטוגר ,2 התשנ"א

1חמ השני הירק שי 1' סימן א', בחלק השנ' הזרק לענין[96['.
8י 'יפיי' 82-)י )''" לנני הרג, לגדעון 575, עד 573 צחקנות ז', הלק נ'.בחלק

 42)[. עמ' החשמ"1. ק..תי והצחון. התהמת111ת

 1ה. יני תתוקן ס:נו'ות', אצ'לח עיההוןעה

 כ,-דנייפי 3-214(1תמ :פט זכויות תעכית כדברהודעה 990[( באוקטובר 1[3 התשו-א בחשוןי"ב
 התשי"ב-952[ הננס. חוקיפ. הר'שו'רשות-

 ל!. סמבות.בתוקף 73[. עמ' 7. חוש נוסח ישראי. מן'נח ז.ני'
 כיום הרשיתי המ"1?ה, המניצה ;ס התיעצות ולאחי)195'. 35[. עמ' החשנ"א, 1425: עמ' התשנ-א. ק..ח: התש'-כ- הנפם, לחוק 76 סע.י

 נחלק נפט 1נ1'1ת העברת )(199( ב'.ל' ,Trn ]2'-1 בחמיו ..'ס. 2821. עמ' התשם-ח,'"פ
 1א"'. .עלים הר כ"מובלעת היזיע מ,רח', ערד י22 רשיוןשל

 הוא: ~שת.א~רו דרס ג-1(6.90ששמחו
 מורחה 1?!ון 176.8 070.0 צ'11ינקיית בת.-משוס ת.ק' של וב.עורם ,שמירתם הארכ'ונ.ם חקנ,תלפ. ומורחה 74.8[ 1(.070 ציוןמנקודת ארכיוני תומר לביטור בעשה הגשת עלהודעה

 ויערבה 75.8[ 073.4 צ.וןי:קודת התשמ"ו-6"19 זח"פ(.ובת'-וין
 מערבה ודרופ 177.6 073.4 ציוןינק,וח וג'עורס ושמירתם הארג'ונ'ם יתקנ~ח 4 לחקנהבההאם

 בחורה וורומה 174.8 4.[07 ?'11ייקייח אנ. התשמ"1986-1י. דח..פ(, ובת.-1.ן בה'-משפס ת.קישל
 4.8;[. 070.0 צרןיניקת לביעור בקשה הנ.ש עפולה. השיופ משפס ב.ת בימויין

 להלן: כמפורס הארג'1נ.החומר

 29. עמ' התש"ן, 322: עמ' החש.-ב. סיח ' החוב(. 1ס.ל~ק היעולה Q,,Q לאחר לפועל הוצאה ת'ק'1[(
 4י38. עמ' c"cfrn, י-ם' 983[-1986ן מהשנים מ11נ,ת, בענ'נ' ת.7'םלמקס

י4.- 1342. עמ' התשמ"1, ק"תי
 או.[[.5[ נחש,ןהתשנ"א, מ'1 1[35. הןרסימ.ס'לקין504



 רשמיים בתקנים שינויים נדבךאכךזה כדלקמן: הם יבויותיהם והרכב למובלעתהשותפים

 התשר'ג--1953 התקנים, חיקלפי '-6'
 ' מ-392(1מ 392,נןעו

 התשי"ג- התקנים, לחוק ו-8)ה( 6)ב( לסעיףכהתאם
 ששר התקינה על הממונה באישוך החוק(, - )להלן 1953ן 50.00-1 4"49.00 בע"מ לנפט ישראלית חברהנסטא

 8)ה( סעיף לפי סמכויותיו את לו העכיר והמסחרהתעשיה15.00.115.31% בע"מ המלח יםפריקלאס

 התקנים את שינה הישראלי התקנים מכון כי מודיע אנילחוקי,10.00%10.20% בע"מ לנפט זיקוקבתי
 . שלהלן:הרשמיים%)(%10.2מ(.10 בע"מ ונפט גז משאבימ.ג.ן.
 984[ מאוגוסט מ,ו.'ן ומבסון מבסון 1לייי'ם צ.)ורות - 27ת"'00%5.10%_5 בע-מ ופט היפוש'פו
 )9%ן. מספטמבר [ מס' ת.קון גליון "רסופעל-'די5%3.8371ז.3 בע"מ )פט rle'n'1ל7

 נ28%. נ25%. הישראלית הדלק תכרתולק-
 בדבר בהודעה המפורסמים במקומות יופקד התיקוןגליון נפט ומחפשי חוקריפדאויל

 הפרסומים כילקוט שפורסמה רשמיים תקנים להפקדתמקימות2.00%2.04% בע"מלישראל
 1871. עמ' התשל'ו,2223'1.00%1.02%לפ.דות

מנזר
 אי)סר)ש.וני

 1990( כספטמבר 161 התש-ן כאיולכ"1-(ל2.00 כע"ס
 י3-9(וחץ11.02%'00.[ בע-מ ל)בס.ם חביהסיבר

 הדראי.הו00.00%100.00%[מה-כ
 הישראלי התקנים מכוד של הבלליהמנהל 1990( באוקטובר )21 התשג"א בחשוןב.

 34, עמ' התשל"ט, 30: עמ' התשי"ג, ס"ת' נ41רכרגמשה 13-429)חס

 719. עמ' התשי"ג, י"פ2 הנפט ענ'ני עלהממונה-

 5( )מס' נפם למוצרי מרביים מריריי עדכון כרכרהודעה

 התש"ן-"199 נפט(, למוצרי מרביים )מחירים שעה( )הוראת ובשירותים במצרכים מחירים יציבות צילפי

 לפס(, למוצרי מרביים )סחירים שעה( )הוראת וש.רותים במצרכ'ס מחקרים יצ.בות יצ, 4 סעיף לפי ססנות'בהנקדון

 כמסורס הם הנפט מוצרי של המרביים המחירים 990!( באוקטזבי )17 התשנ"א בתשרי כ"ח ביום החל כי חובע אניהתש"ן-י1199,
להלן:

 מע"מ(: כולל )לא הלקוח מכל לתוך ואספקה הובלה כולל המפורסות, בכמויות )קרוסיז( והנפט הסולר מהירי1.

 חדשיםבשקלים
קרוסין.סולר

גא'ית הארץכיבאיית וארץגני

114,07 ליטר 999 עד ליטר ס-250א.

96.2196.41113,97 ליטר ל-00!המחיר

1,125.74 ליסר 1999 עד ליטרמ-1000ב.

 ,1 69124. 63947, 63945. ליסר ל-1000המחיר

1,119,54 ליטר 2999 עד ליטרמ-0)(20ג.

 110,[31,118.4928[.940.13942 ישר ל-000[המהר

931.10933,101,109.23 ליטר ל-3000 מעלה

 שינוי. ללא בתוקפם ישארו נפט למוצרי מרכחם מחירים עדכון בדבר בהודעות שנקבעו הנפט מוצרי יתר של המחירים2,

 990[( בא~קסובר )ז[ התשך'א בתשר'כ"ח

 נלבזעשמעת 3-2152()חמ
 הדלק מינהלמנהל
 והתשתית האנרגיהבמשרד

 988. עמ' החש"ן, ק"תי

1

505 15,11 1990. התשך'א, בחשון ב'ץ 3815, הפרסומיםילקיט



 התשכ"ה-1965 והבטה, התכפן חוק לכ'הודעות

שי  המופיע בנ.ן קו השנת ג( מנרשי עי י.ור .".זיתימספי המרכזמחוז

מרהב
 תגני

 יעיל( 1לא קברות לבית סמ'בות ל:ב' 9[ מ.א בת יס'נתינת ראש11-יצ'ו1 מקוס.
 רוויה. בניהיצרכ'

 ממורטות תכניות אישור כדטיהודעה
 ובשעות בימים בה לע..1 רשאי בתכנית המעונתכל

 בקרקע, המעונ.ין כל לקהל. פתוח.פ האמוייס שהמירן-ס התכנון יחנק ז[[ לסעיף גהתאס הוטעה, בנהנמסרת
 'וי על נפגע עצמו הרואה אחר תבנוני !רם בבל או.בנין איה: תנניוח אישור בדבר התשב-ה-1965,והבניה,

 רשא. לחו,, n'yo 100 !. ;ל לנך הוגא' כל 1ב1החמ.ת. רצ,[,2,29". מס' מפורטת "חכנ.ה11(

 ק",ן"נ5 5.ן,.:.י,,,ת5שננ
 [08-2279. [ מקומ.ות מ.תאר תכניות ש.נו. א( התבנ.ת: הורא~חעיקר.
 בכתב התשה גן אס איא חידון ולא ל ק ת לאת שבהיקשי רצ,2000 ומס' רצת,[ מס' רצ,29,1,מס'

 קטעת ג( וש'מ~ש'ם, תכליות קרקע. 'עמ'ב(דגזרת
, 

 שעליהן העובדות את המאמת צה.ר 1 בי
- מפורסת יתכנית בס.ס יצירת ד( בניה: והוראותהגבלות
 מסתמנת.ה.א חושה.לחלוקה

 ד'רקון אפ.קי מקומ. תכנןמרהב הפרסומ.ס ב..קוט פורסמה התכנ.ת היקדת עלהיזעה

 מפורטת תשיח אישור כדביהודעה 16[4. עמ' ההשב"ס.3696.
 התגנון לחוק 117 לסע.ף בהתאם הוזעה, ב1הנמסרת רצ,[,2;3,א". מס' מטרסת"תננ.ת)2(

 "תננית הנקראת חכנ.ח א.שור בדבר התשכ"ה-965[, ה'יהב' - ראשון-לצ.ון ומקומם: בתגנ.ת הגלולים השסחיסואיה
 'א". '55 א! מס רטחמפ' 24. ח"ח 25, תיקה 3946,גוש

e - ג'לג'ול.ה ~מקרנס: גחכנ'ח הכלול.ס השסחתיאלה ב( למגור.ם: Q~-TIN קב.עת א( התבנית: הוראותע'קר' u -  

י14 38. 8[,37, 17, 1[. 2[, 6, חיקית7506' למסחרי אווריס קכ'עת ג( צ'כ~ר: לבנ"ו' א~ור.סקביעת
 רגלי הולכ' ושב.ל' פתוח צ'בור' לשמח א~ור'ס קביעתד(

 ק"ל-זה-סק. וקכ'עת דרך הרהבת התגנית: הוראותעיקר.
 הירסומ.פ ב.לקוס י~רסיה ההננ'ח היקזת עיהייעה 1כ1.1ח קביעת ו( בתוי ,11' ~קב.עח זרכ'ס התוו.'תה(

 בדסבמת יהוה, 1' סמן יפ' דזשה ח.71ד ((בנ.די
הבעי'ס. 2667. עמ' התשמיח,566י

 מחוו המחוסת שעיה במשרד' נמצאת האמורההתננ'ת
 אפיקי וכניה לתכנון המקומית הועדה כמשרז' וכן המרב, הירסומ'ם נילק~ס פורסמה התבנית הפקות עלהגזעה
 שהמשר- ונשעות ב.מיפ בה לעיין רשא' המעונ.ין וכלה.רקוה 2908. עמ' החש"ן.3770.

 לקהל. פתות.ס האמור.םזים מחון המחוו.ת הועדה במשרו. נמצאות האמורותהתבנ'ות
 ראשוו- ~בנ.ה לתכנון המקומ.ת הועזה כמשרד. וכןדמרכז,
 הדרים מקומ' נץ תמר שהמשר- ובשעות בימ"ס בהן לעיין רשאי המעוניין ובללצ'ון.
 לקהל. פחותים האמור.םדים

 מיומית מיתאר תכנית הכקרת כדבייודעה
 התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בנה נמסרת רמיה מקמי תגנוןמרחב

 לתכנון המחוו.ת הועזה במשרז. כ. התשנ-ה-1965,והבנ.ה. מפורטת תכ:ית העירת כדברהודעה
 ובניה .תגנון ממקומית י71זד ~במטרז' דמרנו, :ח11יברד התגוון להוק 89 לס;.ף בהתאם הוזעה. ב1הנמסרת
 מס' מקימית ייתאר -תבנ'ח הנקראת חכנ'ת השקדההזרים. לתכנון המחו~.ת שעזה במשרד' כ' התשב"ה-1965,,הבניה,

הר,60". ובתה לחבנון המקומ.ח הנעדה ~במשרד' המרנו, מחג,ובניה

 - השרון הוד ומקומם: בתבנ.ת הנלול'ס השסתיסואלה לה,180, מס' מגירסת "תכתת הנקראת חבנ'ה הורקדהרמלה,
 גוש 143י 149, 142, 38[, ח"ח 6448. נפש מגדיאל, זרךרח'1".

 465. 462, 457, 463, 448, 234, ח"ח6455, ,וש - רמלה ומשמם: בהבניח הגיול'ם השסח.סואלה

 דרך הרהבת ההבנית: הוראותע'קר' 0[. ח"ח 4356, גוש 67י 36, 22, [2, 9, ח"ה4355,
 מגד'אי

 של לרוחב
 מ'.י2 מגרשים לאסור השתת 'עיד התנוח: הוראותע'קר'

% ובשעות בימ"ס בה לע.'ן רשא' בתנות המעוניןגל קב'עח א( רוו.ה: ובניה לשגרים בכוהה בניה ללרג'מ'וחד'פ
 בקרקע, המעוניין גל יקהל. !חוחים האמור.סשהמשרז.ם בינו., הוראות קכ.עת כ( מגוריסן לאצור ממחוותהוראות
 ידי על נפגע עצמו הרואה אחר תננונ' פרס בבל אונבנ.ן קומות מספר מבניב, ב.ן ירחק בנ.1, קוו. בניינים,העמזח

 15,113990 התשנ"א, בחשת ל"ז 3815, הםרסומיםילקיט506



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 מחוו המחווית הועדה במשרד' הופקדה האמורההתננ.ח רשא. לחוק, 100 סע.ף פי ?ל לכד הגנאי בל וכןהתבנ.ת,4י
 וגל הדרית, ובניה יתכנוו המקומית הועזה במשרו. וגןהמרנו. וו הידעה של פרסומה מירס חושיים חוד התעזות,להנ.ש

 האמור.ס שהמשרז.ם ובשעת בימים בה לע.'1 רשאיהמ?ו;.'ן 84, הרצל רח' האמורה. המחו1.ת הועזה למשרו.גרשומ~ת,
 לקהל.פתוחים התנדותו העתק .מצ'א המתנד 08-225577. טל' 72406,רמלה

 השרין הוו 285. ת"ד האמורה, המק~מ.ת הועזהלמשרדי
 המרבי מקומי תגנוןמרחב 052-21178. טל'45100.

 שעליהן העונדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבי.רוט מפויטות תכניות הטרדת כרכר_ודעה נכתב הוגשה גן אפ אלא ת.דון ולא תתקבל לאהתנודות
 התבנתן יתוק 89 לסעיף בהתאם ngvTn, ביהנמסית מסתמנת.היא

 לתכנון המחוזית הועזה במשרדי כי התשכ"ה-1965,והבניה,
 ובניה לתכנון המקומית הועזה ובמשרדי המרכו. מחיי היבנ הדרים מקומ' הננוןמרחב

 איה: הגניות הופקדוהמרנו,
 מפורטת תכנית הסידת כדכרהודעה

 ממ;2/1004". מס' מפורטת "תכנית)ו(
 התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת
 - באר-.וקב DQT~C1: בתנניח הכלולס השסח'סיאיה לתכנון ין"ווית הועזה כמשרז' כ' התשכ"ה-1965,והבני,
 26. ח"ח TT~,4537 ובן.ה לתננון המקומ.ת הועדה ובמשרד. המרכן. מחוןובנ.ה

 צ'בור' משסח קרקע 'עזי ש'נו' התבנית: הוראותע'קר' הר,198, מס' מפורסת "חגנ'ח הנקראת תננ'ת הפקדההורים.
 ציבור. לבנ'.נ. לשמחפתוח4,ב".

 ממ'.3059". מס' מטרסת"תכנית 21( הוי-השדת, ומקומם: בתכנית הנלוליס השסחיפואלה

 ינן:ן:ןננ:%:ש1ויעח-שמואל,יש"יו;מק הבד בית ר", ימל", בן נ:ית30.;;היש? :ת6.4..ן::גש:
 להרהבת בנ.ן 117' קב.עת 1( התכנית: הוראותעיקר, ציבור: לגנ.ינ. שסחים קב.עת א( התנ;.ת: הוראותעיקרי

המ;רש.ם,_..
 קי.מות,זרית א'חיד ד( כמהי היראות גד,סנמת'ר,בעל'ם.קביעת

 לפ..
 זירה ;חי קביעת 2( התשר.סי

 המרת 3( ~מדרגותי מרפסות בולל מ"ר 107 עדמורחבת'*
 ג'. מ;ור.ם בא.1ור פתוח צ.בור.שטח ובשעות בימ.פ בה לע.ין רשא. בתבנית המעונ.'1כל

 ממ',eb ."4085' מ"ירסת"חזנית 31ן נקרקע, המ?ונ.ין נל לקהל. פת~ת.ם האמור.םשהמשרדים
 ידי על נרע עצמו הרואה אחר תבנני פרט כגל אובבנין

 הזזן רח' סב.ון, ומקומט: בחננית הבלולים השסת.סיאלה רשאי לחו;, 0,(1 סע.ף פי על יבך יונא. בל 1ג1החננ'ח.
 188. חלקה 6722, גוש -14 11 הודעה של פרסומה מ.ום הדש.ים תוך התנגדות,להג.ש

 התשריט. לכ' הברינה. לצ.יד~למחסן התנגדותו הכחק 'מצ'א המחרז 08-225577. סל' 16(724.דייה שח.ה לכר.בח בנ.ן ק.1. קביעת התבנית: הוראותע.קרי 4". הרצל רח' האמורה. המחוו.ת הועדה למשרדיברשומות,
 השרין הוד 285, ת"ד האיורה, המקומ.ח הועדהלעשריי
 ובשעות ב.מיס בהן לעסן רשאי גתבנ.ות המעונתןנל 052-21178. טל'4,100,

 בקרקע, המע~נ.ין בל לקהל. פתוח.ם האמור.סשהמשרז.ם
 רשאי לחוק. 100 סע.ף פ. על לנך השא. בל וכןהתבנ.ות. שעל.הו העובדות את המאמת תצהיר ובליון. הנמקותבי.רוס 'די ?ל ;פגע עצם. את הרואה אחר חננונ' פרס בכל או בבנין בנתב הוגשה כן אס איא ת.דון ~לא תחקבל לאההנגזות

 11 הגדעה של פרסומה מ.וס ידש.יס תוך התנ;ןות.להקש מסתמכת.היא

 84, הרצל רח' האמורה, המחווית הועדה למשרי.ברשומות.
 הח1;דותו העתק .מציא המתנגד 08-225577. סל' 72406, רמלה הדרים מקוס. חננוןמרהב

 פחח- 10. וולפסון רח' האמורה. המקומית הועזהימשרי' מיומית מיתאר הכנית אישוי כדכררודעח

 התגנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הוגעה, ב1הנמסרת
 02053)03-9. סל ה'תק

 בכתב הוגשה כן אם אלא ת.דון ולא תתקבל לאהתנגדות "תכנ.ת דנקראת תכנית א.שור בעבר התשכ"ה-1965,והכנ.ה,
 שעליהן העובדות אח המאמת תצה.ר ובליון. המקות בפירוט 1". הי,5,329,ד, מס' מקימ.תמיתאר

 אה הוד-השרון, ומקורס: בתנ;.ת הכללים השסח.ם~אלה

 468-466. חלקות 6412, גוש - הרצל רח' מנד.אל,שכונת

 שתך 2( בנ.הי הוראות קב.עת 1( התננ.ת: הוראותע.קר.
 מפורטת תכנית שינוי הפידח בדברהודעה המ)רש'ס.בהל~קת

 החתון לחוק 89 לסעיף בההאס הודעה. ביהנמסרת הפרסומ'ס ב'לקוס פורסיה התבנת הפקדת עיהתעה*
 לתכנון המחוטת הנעדה במשרן' ב' החשכ-ה-1965,יהב;'ה, 3680. עמ' התשמ"ס.3680,

507. 11.י1 1990. "תשונא, נ..1ב"שןן י381, הןרס~מ'םייקיס



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

ל4 ~בשעות ב.מיפ בהן יע..ן דשא. כחנניות היעונייןבל ,בףה לתכנון המק,מ.ת הועדה ובמשרדי המרכו, מחחובניה
 בקרקע, המעתהו כל לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים כס. מפורטת "תכנית הנקרא תכנית שינוי הופקדהמרכז,

 ידי על נפגע עצמו הרואה אחר תשוני פרט בכל אובבניןממ',31%3".
 רשאי לחנק, 100 סע.ף פ. על לכך הזנאי בל וב1התנ.'ית' )בעת- ,מקומם: התכנ.ת בשימו. הביניים השסחיסואיה
 11 הידעה של פרסמנה ממס חזש'.ס תנך המנזיית. שיהל 913. חלקה 6189, )וש - טרוספלדור רח'שמואל,

 84, הרצל רח' האמורה, המחוזית הועדה למשרדיבישועות,
 התחזותו העתק ייצ.א המתנגד 77!!08-22. סי' 72406.רמלה למחס:.ס שסח הוזית החננ'ח: שינוי הוראותעיקר'

 רחובות 6, הפועלים כיח האמורה, המקומית הועדהלמשרדי 20.40 - א' בקומה כביסה וחדרי מ"ר, 31.40 י קרקעבקומת
 98-462297. טל'76261, רבניה שטח סה"כ הגדלת - כך ועל-ידי התשריט, לפימ"ר,

 עזר, מבנה לרבדת הקומות, בכל מ"ר 527.40 לכדיבמגרש
 בכתב הוגשה בן אס אלא ת.זת ולא תינקבי לאהחנוזיח כחנק. סותרותוהקלות

 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר וכליות הגמקיתבפיריט
 מסתמנת. היא בימ.ס בו לע.'ן רשא' החננ.ח בשינו' המ11נ"ןנל
 המעוניין נל לקהל. פחותים האמורים שהמשרדיםובשעות
 על נפגע עצמי הרואה אחר תכנוני פרס בכל או בבניןבקרקע,
 השרנן חנף מקומי תגנוןמרחב ישק. 09ן סעיד פ. עי ינד שנאי כל ונף התננ.ת, עינוי.וי

 וו הזעה שי פרסומה מירס חזשי'ם חוך התנגדות, להגישרשאי
 * א' *'-" * ;-" ' " '=',' י *' *' ש" י'י' 84, הרצל רח' האמורה, המחוזית הועדה למשרדיברשומות,

 התכנון לחזק 89 לסעיף בה"אפ הידעה, כוהנמסרת התנג7יתו המתגגדימעיאהעתק 08-225577. טל' 72406,דמיה
 לחכנון המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניד, מתח- 10, וולפסון רח' האמדרה, המקומית הועדהלמשרדי
 ובניה לתכנון המקומית הועדה וכמשרדי המרכז, מחוזובניה 03-9302053. סל'תקוה,

 מס' מפזדסת מהכלם הגקדאח הכניח דופקדה השדזז'חיף בכתך הוגשה כן אם אלא חידון ולא תתקבלהתגגדות,לא

 2". 13חש שעליהז העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפירוט

 מיעצה רשפון, ומקומם: בתכבית הכלדלים השמחיםואלה ~ מסתמכת.היא
 6674, 6673, גושים חלקי 6678: גוש - השרון חוףאתרית

.6675,6676 ,6677 .6680 ,7663 .7664 %
 למגורים בניה שטח הטלת התנחת: הוראיתע.קר. זמורה מקומי תגנוןמרחב

 עזר. וכמשקי מקצועלבעלי מפורטות תכניות הפרדת בדברהורעה

 יכשעות בימים בה לעיין רשאי בתכנית המעונייןכל התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת
 בקרקע, המעוניין כל לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,והבניה,
 ידי על נפגע עצמו הרואה אתר תכנוני פרט ככל אוככניו וכניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז, מתוווכניה
 רשאי לתוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכןהתכניה, אלה: תכניות הופקדרזמורה,

 11 הגזעה שי ירסומה מחס חזקתם תוך התנגדית,יהי.ש 1,313,01-. מס' "nD~lD -תבנית11(
 84, הרצל רח' האמורה,  המחוזית  הועדה למשרדיכרשומות,

 התנגדותו העתק ימציא המתנגד  77יי22-"ן. מל' ,ף24ן,רמלה קרית-עקרון. ומקומם: בתכנית הבלולים השמחיםואלה
052-580551. 3829. 3828,גושים סי 60990. שפיים דאר האמורה. המקומח העזהלמשרד' 688י ח"ח 827ן. טוש - הרעל י.נת ולויות. ק-בוזרח'

 שונייהן העובדות את המאנח תנהיר ובי'ווי הנמקותבפ,רוס בהתאם קיימות. מ)ור.ם ז.רות הדחכח התשרים,לפ. בנתב הנגשה גן אפ אלא ח.דון ולא תחקנל לאהתנקזות או מ' 5 - לחוית בנין קוני שינני החננ.ח: הוראותעיקר.
 מסתמכה.היאלתשרים.

 ו.'. זמי,598,.45, מס' מפורטת"תכנית)2(

 ט.רה מקומי תכנוןמרחב גוש - גן-יבנה ומקוסם: כתננ.ת דכלוייס השיחים,אלה
 211, 209, 62-60, 6, ח"ח 108-96, 25, 5, 4. חלקות557,

 מפורמת תכנית אישור בדברהופעה 31, 8, חלקות 558, גוש 256-254; 218, 215,216,
 התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, כזהנמסרת 35. 34, 30. 11, 10, ח"ח62-39,
 "תכנית הנקראת תכנית איעדר בדבר התשכ"ה-י196,והבניה, וקביעת המיתאר תכנית שינוי התכנית: הוראותעיקרי
 טר,2117", מס.מפירמת ציבדר לבניני שטחים קביעת מפורטת: תכנית שלהוראות

-
"4 גוש - סירה ומקוסם: בחננ'ח הנלול'ס ושסחים,אלה ובישל חדרנית דרכים החווי.ת פתוח.ם: צ.כורי'סושסחים
 23. ח-ח2,  גוש773ן. 39י 12. 11, 9, 7. 6. 5, 2. 1, ח-ח5"77 לחלשה והוראות א' מרורים א'1,ר קב.עת קיימותיזרנ'פ
 4. 2, ח"ח 7774, גוש ד36,3 וחלוקה. איחוד תכנית להכנת  שסחים  קביעתורישומ

 15.11.1990 החשר'א. בחשת כ', 3815, הפרם1מיםייקום508



 התשכ"ה-1964 והבניה, התכטן חוק לפיהודעות

ין
 - אח.סמך ומק~מס: בתבנית הבלולים השסהיסואלה ושבילם דרדס התווית (( התכנית: הוראות;'קר'
 ב.סוי 2(חדשים,

 ושניי מדרך ~חלק סק זה מקיל חלק
 5(40. 4014, 4007,ג~ש.פ והמרתם

 יקב';ת קימת הוראה ש'נו' התבנית: הוראותע,קר' לשבילי והמרחו פתוח ?'בור' מאגור חיק ב'ס~ל 3(למגורימי
 מותר א.וור יהיה 24-20 מס' משקים לגבי חישה:הוראה בהתאפ קיימ.ס, יבנ'.ניס בתה ואחוו' בנ.ה קווי קביעה4(

 קדמ'. מגרש מגבול מ' 120 מגורים בת'יבעית ו-11,1. 11,2 במגרשים 6( בניה: הוראות קביצת 5(לק"פ:
 הק.'ם. יפי ק"מיס, יבנ'נים ב;'1171'

 גז,10/416י', מס' מפורטת "תכנית)2(י
 הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת עלהודעה

 - זנ'אל כפר ~מקומם: בתכנית הביול'ם השסח'םיאיה 1712. עמ' ההש-3739,1,
 4461. 4460, 4458, (445, גזש'סהלק'

 מחוו המחימת ההנדה במשרד' נמצאת האמרההתכסה
 וכי סירה, ובניה יהבנון המקומית השדה במשרז' וכןהמרב!,

 פתי" פרס' משסח חלק הסרת התננ'ת: היראית קרע
 פעיי. ונופש ספ.רס לא.(ור קיימת מדרךיחלק האמ~ר.ם שבמשרייך ובשעות בימ.ם בה ל;.ין רשאיהמעוניין
 ובשעות בימים בה לעי'1 רשא' בתכניה המעונ.'ןכי לקהי.פת~ח.ס

 בקרקס, המ;1ני'ן בל לקהי. פתוחים האמוריפשהמשרד.ס
 'ד' וי דיג; ;צמו הרואה אחר תבנונ. פרט בגל אןבבנין

 להגיש רשאי יהוק, 100 סחף פי על לכך ה!נא. בל 1ב1 תבנית, סירה מקום. תכנוןמרהב

 ברשומות, וו התעה של פרסומה מיום חיש"ם הוךההנגדוח, מפויטת תכנית הפידח כדברהודעה
 72406, רמלה 84, הרצל רח' האמורה, המהח.ת הועדהלמשרדי

 ימשדד' התנגדותו תתק 'מצ'א המתנגד 08-225577. סי, התבנתן לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, ב1הנמסרת
 סל' רמלה. ו, סשרניחובסק' רח' האמורה, המקומיתהיעדה לתבנן המתוקת הועיל במשדד' ג' החשכ"ה-1965,,הבניה,
08-241312. ~בניה יתכנון המקומית השדה ובמשרד. המרב(, מחו(ובניה
, סר, מס' מפורסת "תכנית הנקראת תכנית הפקדהסירה.
 בכתב הוגשה גן אס איא תידון ולא תתקבל לאהתנגזיח46(2".

י
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר  ובליווי הנמקות בפירום

 מסתמכת.היא גוש - ס.רה ומקומת: בתכנית הבלויים השסה.םואלה

 20. היקה 7782'41)
 בניה ואהודי כנין קווי קביעת 1( התכנית: הוראותעתר.ן

 השרון צפון מקומ' תכנוןמרחב 3( במגרשי קומות שה' קביעת 2( לקי.סי בהתאם קים,לבדו

 מפורטות תכניות הסידת כיכרהודעה בנ.ה. הוראות קביעת 4( ה17מהי 'ח'11ת שת'קבעת

 התכנון להוק 89 לטי'ד בהתאס הוילה, בדהנמסרת ובשעות בימ"ס בה לעתן רשש בתבנית המעוניןכי
 לתכנון המהווית הועזה במשרד' כי החשנ"ה-1965,~הבניה, בקרת;, המע~)י'ן כל לקהי. פתוחים האמוריםשהמשרז'ם

 ובניה לתכננן המקומית הועדה ובמשרדי המרבו. מחוו~בניה 'ד' על נפגע עצמו הרואה אחר תננוני פרס בכי אובבנ.ן
 אלו: חננ.ות ה,פקזו השרון,צפון רשאי יהר, 100 סעף פי על יכך הזכאי בל וכןהתכנית,
 !ו הזיעה שי פרסומה מיום חדש"פ חוך ההנגזות,להגיש

 צש,121-7ז". מס' מפורטת "תכנ.ת)1( 84, הריי רח' האמורה, ימתו!יח הועזה ימשרד'ברשומות,

 7830, גדש ומקומם: בתבנית הכלויים השסופםואלה התנגדותו הרתק ימצ.א המתנגד 08-225577. סי' 72406,רמלה
 בריאי. - 59חלקה סי' ס.רה, מקדמית מועצה האמורה. המק,מ.ת הועזהלמשרד.

 הקסם לפי צויי בנ.ן 17 התאמת התכנית: הוראותע.קרי '052-938792.

 מגוריס בת. בין ימירווח מגורים בת' בין מ.ר~וח ~ש.נו' בכתב הוגשה נן אס אלא חיז~ן ולא התקבל לאההנגרות
 הליס.יפי שעלמן העובדוה את המאמת תצה.ר 1גלי11י הנמק~חבפ'רוס
 צש',2-נ6,2". מס' מפורסת "תכנית)2( מסתמת.היא

 גוש - הדר גנות ומקומם: בתכנית הכלולים השטחיםואלה

 4נ-י0ו. חלקדת 8141, לובים מקומי תכנוןטרחב
 40 - א' מגורים איחר קביעת א( התכנית: הראוהעיקרי מפורטות תכניות הפידת נרכרהדדעה

 סמגרש התגנון להוק 89 לסע.ף בהתאס הודיה, בנהנמסרת

-
 יבני'ני שסח :::גת ,: ן

 ק ( ' בי לתכנון הסחו!.ת התזה במשרי. כי התשנ"ה-1965,והבניה.
 1'םען ,1'.ה

 ק י(בית' ובניה לתכנון המשמית הועדה ~במשרד' המרב(. מחו(ובניה
 :י'מ'נ 1 ב ה ר,

 אלו: תננ'וח הופקזו לוד'פ.שי
ק

 הםיי ג(,6,393". מס' מפורסת "תכנית)1(

. 1.1990(.15 התשו-א, נהשח נ-( 3515. ה5רס~מס'יקיר
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 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 !4 משם" .ע11 שינו. א( התבנ.ח: שינו. הוראיתעיקרי בקרקע. המער"ן בל יקהל. פתזה'ם דאמור'סעדמשרז'ס
 לאיזור i(1ATt ודיור ציבור. למוסן לא.1~ר בעת.ד לתננון יד. על PJDI עצמו הרואה אתר תכנונ. פרס גבי "ובבנין
 באיור ל,ש.ש ~?a מרכו והכללת  פתוח צ.נ~ר. אשסהמנ,ר.ס ידג.ש דשא. ל"ש, 00; סעיף פ. עי לנך שנאי כל ,כ1תכנ.ת.

 לאתור ביה"ס עבור חקלא' מא.וור  .עיד שינוי בןהספ,רס:  ברשימות, 11 הידעה של  פרמזמה מיים חדשיים תנךהתנגדות,
 אורחי. ולמרכז ספ.רס לאיזור תחומיםשצויי למשרן. "ח;גדוהו העהק ימציא המתנגד  225577-"0.ס.' ןן מ.וחז( מ;ור.ם לא.[ור חדשות זרב.ס י( מ'וחזןמ;ור.ם  רמ.ה72406. רח'הרצל84.למשרריהוןדההמחו~יתהאמורה.

 סי' 42402, נתניה 5. שטמפפר רח' באמורה, המקומיתהזעוה
 2087. עמ' החש"ן,374%,מים36576ן-053. הפרמו- בילקוט פירסמה  התכנ.ת שינוי הפקדת עלהוןעה

 לאהשגיות
 ההקבי

 מתח המחוו.ח הנעדה במשרו. ;מצא הממזר  התבניתש.... בטחב הוגשה בן אם אלא תידון ולא
 שורקות. ובנד לתכנון הכקומית הועזה במשרז' 1.ןה"יב1 שעייהן העובדות את המתמת חצה.ר ובליווי הנמקותבפ.רוט
 מסתמכת.היא

 שהמשרז.ס וכשענת ב.מ.ס בו יעין רשאי ימע,נ"וכי
 לקהל. פתוה.סהאמ~ר.ס

 שורקות מקומי תבנתןמיחב

 מיומית מיתאר תכנית שתוי הפרדת כדברהודעה
 שרונה מקת. תב;.1מרחב

 התכנון יחוק 89 לסעיף בהתאם הורעה, בנהנמסרת
 לתכנון המחו1.ת הועדה גמשרד' נ' התשנ"ה-ל196,והב;'ה,

 ע---
 מקומית מיתאר ת ,-: -' ש שי' א -' -'

 החניון לחוק 7[[ לסעיף בהתאם ה71עה. בזה נמסרת ובניה לתכניו המקומית הועדה .במשרד. המרכז, מחוזובניה
 הנקרא חנית ש'נו' א'שוי ברבר החשנ"ה-19,5. והנתה, בר'4,437, מס' "חננית הנקרא תבטח שינן' הויקדשורקות,
 הן,96,1-4". מס' מקומית י.תאר"תנחת בר,437,[". מס' מקומית מתאר לתכניתש.נו'

 י - קד.מה ומקומם: התכנ.ת בש-נוי הכלפייס השסהיםואלה שורק גן ומקומם: התבנ.ת בש.נ~. הנלוליס משסחיםואלה
-Q'V~JD ,'3. תלקה8038.;וש גושים 1001. 104ג', 04וב', 04[א', 04[, 53נ 

 מגור.ס א.1~ר .עוז שינוי התכנ.ת: שינוי הוראותע.קרי 4069.4070,
 התלקה. חלוקת בניהן הפראות קביעתושב'ל'סו לבנ"נ' חקלא' מאבור 'עוז ש'נו' 2( חקלא., לא'(ורציבור * ציבור בנ"נ' א', מנורים א11ר'ס: קביעת א'ן למגוריפהקיא' מב;.יני .עוז שינוי 1( התנניה: שינוי הוראותע.קרי

 הפרסו- ב.לקוט פורסיה התכנית ש.נו. הפלית עיהוויה ק'.מת. דרך ובפיסול הדשה דרך התוויית 3(ציבור,
 440. עמ' התשמ.ס."319.מ.ס כ'מיס בו לע.'ן רשאי דהכנ.ת בשינוי דמעונייןבל
 מחת המחו~.ת ה.עדה במשךי. נמצא הי-.ר החכ..ח ..ש. המעוניין בל לקהל. פתוחים השיזרים שהמשיריםובדיעות
 שרונים, ובניה לתכנון  המקומית הוערה במשירי וין  המרבו. על נפגע עימו הרואה אחר תכנוני פרס בבל א. בב;.ובקרש,

ל להוק. 100 סעיף פי על לכך הנבאי כל וכן התכניה, ש'נ.''ד
' 

 שהמשרדית ובשיות ם ב, 1 ליי.ר
 לקהל. פתוחים  האמורים הורע::ן של פרסומה מ.ום חרשןים חיך התנגדות, להג.שרשאן

 הח;גדותו העתק 'מגיא  המתעד 225577-ץ0. טל' 72406.רמלה
 שרונים מקוס.  תכנרומרחב הימורה. המקומית הועדהלמשרר'

 בכתב הוגשה בן אלוחם תידון תתקבלול, לאהתנגדות
 א.שן_ ____ה._ע_

 ."._טות ת_.יי-
  שעי'הן העובדות את  המחמת תצה.ר ובליווי הנמקותבפירוט
 התגנון לחוק 7[[ לסעיף בהתאם היועה, בנהנמסרת מסתסנח.ה.א

 אלה! תהיות א.שור בדבר התשכ"ה-1965.והבנ.ה.

 ה1-1,1'50". מס' מפורסת -חכנ.ת,ו( שורקות מקומ' תבנומרחב

 גוש - פרדסיה  ומקומס: בתכנית הנל~י.ס השסך'סואיה ממומית מיתאי תמית ש.נוי אישור כרכרהודעת

 96. חיקה2"ף"' התכנון לחזק  117 לסעיף בהתחם הורעה, בורנמסרת

 ?רדי.  בנין קו שינוי התכנ.ת: הוראותע.קרי הוקרא תב:.ת שינוי אישור בדבר  התשכ"ה-ל196,והבניה,
 הפרסומים ב.לקיס  פורסמה התבנית הפקדת עלהודעה  בר',54,353". מס' מקומית מיתמר-תכנית

  1244. ית' החש"ן,729!, - ןשרח ומקיים: התכתת בש,נ.. הבלולים הבוטחיםואלה

 הצ,2-[,60". מס' מארסת.,חינ.ת )2( 105. 76. 57-53, 52, ז28-2, 5-15[. חיקות 4955,גוש

% גוש - 'ונס כיר ומק~מסן בתכנית הנלול'ס השטח.םי"יה "3173, 29, ;1,.יי-]2,.26. "י" 42י  י1[.::י:1511:,
 [42-3. 8, 7. חלקות 8154, גוש 82-77ן לקותlSO ,5]52~ 47;. 146, 143. 3,1%י, 134, 32(,"3[,

 15.1 נ 1990. התשנ"א, בחשת כ"ז 15ח3. ט הפרמים'לקיט510



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות
 מגור'ס משטח .עשי ש'נו' 1( התבנית: הוראותע'קר' דרכ'ס והתווית דרך ב'סול 1( החננית: הוראותע.קר'9

 פתוח צ'בןר' לאיגור צ'בור.ח ומדרך א' למנור'סחקלא' בהסבנו, מחדש, וחלוקה א'חון 2( ושב'ל'סיחושות
 תלקיח חלוקת 3( בניה: הוראות קביעת 2(ולשבילי א'חוז 3( [42-3י 8. 7, חלקות 8154, גוש שלהבעלים.
בהסכמה. חלקות 8152, גוש שי בעל'ס, הסכמת ללאוהלוקה,
 ה?,160,1-1". מס' מפורסת"תכרת61(82-77.
ואיההשטח'סהנלול'פבתכנ'תומקומם:אבן'הוזה-גוש דפדסומיס ג'יק1ט פורפמה התכנ.ת דפקזת עלן171ה
 זז ח.,ה5[י8~ 253. עמ' החש"ן,3709,

 בא.וזר אחזרי בנין בקר שינוי  התכניתן הוראותע.קר, מחוו המחוו.ת הועדה במשרז' נמצאות האמורותהתכנ'~ח
הפרגולה שר~נ.ס, ובנ.ה יתבנון המקומית הועדה במשרדי וכןהסרבו,
 שהמשרד.ם ובשעות ב.מ.ס בהן לע.ין רשא. l"1lyrnוכי

 ובשעות ב.מ.ס גהן לעיין דשא. בתבניות המעונתןיי לקהל. יתוח'פהאמ~ר.ס
 בקרקף. המעונדן כל לקהל. פתוח.פ האמור.םשהמשרייס

 ידי על נפגע עצמו הרואה אחר תבנוני פרס בבל אוכבנ.ן
 רשאי יחוק, 100 סעיד פי על לבך המבא' כל 1ב1התבניות. שרונ'ס מקומי הבנוןמרחב

 --.-.,.- --.י.- ----- -י--.-,.-
 4,,, 4,",, ,,, "", ,, "",,, *, 4, ",,,,,, זו הידעה של פרסומה מום מדש"ס חוך התנגדות,יהג'ש

 רח' האמורה, המהוצת הוערה למשרז'ברשומות.
 84, הרצי

 העתקהתנגדוחו המתנגד'מצ.א טל'08-225577. 72406,רמלה התכנון יחוק 89 לסעיף גהחאם הודעה, ב1המסרח
 נתניה 5, שסמפפר רח' האמורה, המקומ'ח הועדהימשרדי לתכנון המחו1.ת הועדה במשרדי ב' התשכ-ה-1965,והבניה,
 053-336576. יל'42402, ובנ.ה לתכנון המק~מ.ת הועדה ובמזרזי המרנו, מחו,וב~.ה

 בכתב הוגשה כן אט אלא ת.דון ולא תתקכי לאהתנגדות אלה: תבנ.ות הופקדושרונ.פ,
 שעלינו העובדות את המאמת תצהיר ובליווי עמקותבפ.רוט הצ,1-6',14". מס' מפורסת "תכנ.ת11(

 מסת:כח. אה גוש - אלינין ומקומם: בתבנית הכלול.ם השמחיםואיה

 1990( באוקטובר 281 החשנ"א בחשוןס' 147. חלקה7922,

 ש.שדב לאליכ'ן. ג.שה דרך הרחבת התכנית: הוראותע.קרי*
 המחתית הועדה ראשישב ה?,53,1-3". מס' מפורטת "תננ.ת21(

 המרכז מחוז ובניהלתכנון
 גוש -  פרדמיה  ומקומם: בתכנית הכלולים ההסתיםואלה
 186, 24, ח"ה 23, חלקה8002,

 חיפהבפחוז א' המנור.ם א.1ור חלוקת 1( התננ.ת: הוראותעיקרי
 חיפה מקומ' שנוןמרחב מהם אהד בבל זו-משפחתי ב.ת לכנ"ח מנרש'סלשלושה
 בניה ותנא' בניה הוראות קביעת 2( עקרונ': בתו.וקב.עת

 הודע_
 יד--

 ממומיות מיתאר הכניוח שינויי אישור
 דרך והת~ו.ית 7"מת דרך הרחבת 3( התבנית,בתחום
 התכנון לחוק 7[1 לסע.ף בהתאם הודעה. ב1הנמסרת בנ.ן. וקוו.משלגת

 אלה: תבניות ש.נו.י א.שור ביבר החשכ-ה-965[,והבנ.ה,
 הצ,5-[,75". מס' מפורסת "תבנית31(

 חלוקה - נוף" "נוה הי,1758, מס' מקומ.ת מ.תאר "תבנ.ת11( ..
 מס' לתכניות ש'נו' 94[[[, 11195. מגוש.ם בחלקחישה גוש - תל-מוגז ומקמם: בתבנ.ת הביול.ס השמחים~אלה
 המנחיל - חי,10 מס' סמואל, הרברט סיר אחדת -תפ,! 35. ח"ח7788,
 - חפ,229 מס' ר~שמ.ה. ואדי אדמת - חפ,658 -המוורה . מ-2.10 מ-3מ' וזדי בנין קו שינוי התכנית: הוראותע.קר'
 הגדלת - ב' חן;229 מס' ח.פה, העיר של מ.תארתבנית 2.55.עד

 רמו קרית - חפ',1073 ומס א', מגור.פ בא.1ור בנ.האתו1' הצ'93,1-2". מס' מפויסת "תינית41(
 א"'. חלקהמערבית

 גוש - יונה ביר ומקומם: בתכנ.ת הבלולים השסח.סואלה
 ח.פה, ומקומת: התבנית בשינת הכלול.ס השטחיםיאיה 50. חלקה8153.

 לב.ת- מ1רח.ת דרומית הברמי, של הצי,נ"סהמורדות
 - בורלא רח' להמשך שנ.אור רח' המשך ב.ן מלימן, חולים .פי 1ה1.ת. ציז' בנ.ן קו הקסנח החננ.ת: הוראותעיקרי
 גוש 311ן 305. 304, 277, ח"ח 274. חלקה 11194,;~ש מ.3.0מ' בצד: מ"י ל-1.65 מ' מ-5.0 גח1.ח:הק"מ

 זז, 52, 51, 50, 49, 46, 45, ח"ח 62-ל7, חל17ת1195[,ל-2.15מ'.

 96. 95, 78,79, הצ,4-ו,101". מס' מפורסת "חננ'ח 51(*4

 החלקות של מחדש חלוקה החכנ.ת: שינוי הוראוחע'קר' גוש - קד.מה ומקומם: בתכנית הכלולים השסח.פואלה
 בין קשר ליצ.רח חושות זרכ'ם החוו..ת החכנ.חיבשטח 81. 80, חלקות8036,

511 15.11 1990. ה"נ-א. בחשנן נ', 5[ו3. הפרסומ.פ.לטופ



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודשת
שן

 קריות מקומ' תכנוןמרגב לבנין שסח הקצאת שניאירי ירח' ובורלא בנסקהרחובות
 מגומית מיתאר תכנית שינוי הסידת בדברהודעה בינו' עקרונות קביעת פחוחיסי ציב~רייפ ~שטחיםציבור.
 ,מזודנת. 7ד7ע רמיזת נאגד בנ'דשי

ף' הפרסו- ב'לקוס פורסמה התננ.ת ש'נו' היקדת עלהוזעק
 מ

 1 ק ק

,נניד 9!34. עמ' התשמ"ס, 3674,מ.ם
' 

 וכניה יתכנון דמקומ'ת ה.עזד ~במטרז' הפה, "וו
 מס' מקומ.ת מיתאר "תבנ.ת הנקרא תבנית שנוי הופקוקריות. חושה חיוקה - א' חפ,1787 מס' מקומית מתאר "חגנ.ח21(

 ב.אליק, קר.ת שמר.הו. קרית בשכונת מב;.ס ש.קוס - 346ק המנח"ל - ח!,10 מס' לתכנ.ות שינוי המול;,בהמשך
 קריות". מ.תאר תכנ.ת - 7',130 מס' לחכנ.הש.נוי הע.ר שי מ.תאר תגנ'ת - הפ',229 מס' דנרסי. דרסנורה
 קר.ת- 1מ17מפ: החכנ'ת בשינו. הנל~ל'ס השסתםואלה 56, 55. 54. חלקית של חדשה חלווה - חפ,588 מס'חשה,
 נחל במערב. עכו חשה ככ'ש בין ב,אליק, קר.ת ?ן,ן. הכנית - חפ,1400 ומס' או!ק.ם, רמת - חפ,1517מס'

 ;וש - בדרום התאניפ ורח' בצפון הקר.ון ח11ר כמירח, ;זירה ח.פה". שלמיתאר
 10520, ;וש 65: 64. 56. 55. 46-33, 25-5. חלקות10431. חיפה, ומקומם: התבנ.ת בש.נוי הכלולים השמחיםואלה

 חלקות 0!105, ;וש 124-121י 61-58, 38-31. 16-1,חלקות ;וש - האויק.ס לשער וממערב המול; ישמחמירוס
 106. 105. 95, 94,  73-י53-24,9, 73. ח"ח 79, 59, 58, ז5. 55, 54, 53, 52, היקוח10796,

 מא.וור קרתי .עוז שינו. החכו.ת: ש.נוי הוראותע'קי'78.
 דירותי להרהבת ארכ.טקסונ.~ת דנח.ות ג', למגור.מ כ'מג:ר.ס זרך וקביעת זרך ב.סוי התבנית: שינוי הוראותע.קרי
 חלקית. תת-7רקע.ת וקומה שלישית קומה ב;"תתאון וישצ"פ: מיוחן למ;,ריפ א' ממזורים 'עוד ש'נו'חזשה:
 המעונ.'1 בל יקהל. !תוח.ס האמורים שהמשו7.ם ~בשעות ופיתום.בנ.ה ב'מ.ס גו לע.'ן רשא. החננית בשינוי ע,נ,,ן הל הוראות קביעת הבעיים: בהסכמת מחיש, ותיוקהא.חוד
 על נסע עצמו הרואה אחר חבנונ. פרס בכל או בבניןבקרקע, הפרסו- ב.לקוס פורסמה התבנית שתוי הפקדת עיהוזעה
 לחוק. )(10 סע.ף יי על לנך היבא. גל וכן התבנ.ת. ש.נו..ד. 2606. עמ' ההשמ"ו, 3565,מ.ס

- 11 הוזעה של פרסומה מיום חדש.'ם תנך התנגדות, להקשרשא' המתו- הועזה במשרזי נמצאים האמור.ם התכניותש.נוי'

 ון שוקרי חסן רח' האמורה, המחו1.ת הועזה למשרד.ברשומות, ובנ.ה לתכנון המקומ.ת הועדה במשרו. ובן ה.יה, מהוו1.ת
 שהמשר- ובשעות בימים בהב לע.'1 רשאי המעוני'1 וגלחייה,

 העתק .מצ.א המהתז 04-667781. סל' 31048, ח.!היי,

התנגדותי לקהל. פחוח.ס האמור.סד.ס
 העבי' הנזיד רח' האמרה, המקומית הועזה למשרד.

 4-708117ק. סי' מוצק.ן, קר.ת4.

 כס.רוס הששה כן אס אלא תידין ולא תהקבל יאהתנ;זוח
 ה.א שעליהן העובןות את המאמת תצה.ר ובליון. הנמקות קריזה מקוס. מנוןמרחב

מסתמת. מיומית מיתאר תמית שינוי אישור בדברהזרעה

 התכנון לחוק 117 לסע.ף בהתאם הידעה, בנהנמסרת
 הנקרא תננ.ת ש'נז' אישור בזבד התשכ"ה-1965,~דבנ.ה,
 קרקע .עיז שינוי - א' ק,265 מס' מקומית מ.תאר"חכנ'ת
 הכרמל חוף מק~מ. תכנוןמרחב 'לד.ם. נו להקמת ואתר נ' מברים לאיגור ציבורי לבנ.ןמאתר
 ק,130". מס' לתכנ.תש.נוי

 קרית- ומקוים: התננ'ח בש'נו' הביוי.ם השסת'םואיה מקומית מיתאר תכנית שינוי אישוי כדברהודעה
 החננון לחוק 117 לסעיף בהחאס הוזעה, בזהנמסרת הלקה 10444. גוש - צה"ל ושז' ירושלים שד כממשיס.

 הנקרא חשית ש.נוי אישור בזבר התשב"ד-965(, ה'יהבנ1106.
ן חכ,228 מס' מקומ.ת י.תאר"הבג-ת  ננסח לב.ח שסח יעון 

 ימב:. משסח יעוד שנו. התבנית: שינוי הוראותע.קרי
 מ.תאר - ו;,462( חנ,)4 מס. לתננ.ח ש.נ1. בק.סריה.

7,סר.ה". ..זים(. ,גן צ.כורי למוסד ג' מגורים יסנוורצ.כור
 304. ח"ח1062,1.;וש מחון המח11.ת הועדה במשרד. נמצא האמור התגניתש.נ~. - המים למנזל ומדרום קיסריה מלון מול הגרמי, לרח'ממורח 850. עמ' החש"ן, 3724,מ.ם ק'סר.ה. ~מקומם: התננ.ת בש.נו. הכלולים השטחים,אלה הירסו- ב.לקוס פורסמה התכנ.ת ש.נוי הפקות עיהיזעה

 וזדך. "נ,הננסת האמורים שהמשרדים ובשעות בימ.ם בו לע'.ן רשאיהמעוני.ן לבית- משצ"פ .עון שינוי התננ.ח: ש.נו' הוראותע,קי, וכל קר.וח. ובניה לתכנון המקומ.ת הועדה במשרדי וכןח.פה,
 לקהל.פחוחיס

 15.11 1999. התשג-א. כ'1ב"שין 15,ה ה!יס~ן.ס'יקים512

---



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 הפרסר  בילקוט  פורמממ התכנית שינוי הפקרת עלהודעה  הירסו. בילקוט פורסתה התכנית שינוי הפקדת עללהודעה
 3239.  עמ' התשמ"ט, 3667,מים  1945, עמ'  החש"ן, 3743,מיס

 הוראות שינוי - %' 385 ש מס' מקומית מיתאר "תכנית  )2( מחוו המחווית הועדה במשרדי נמצא האמור התכניתשינוי
 עקיבא, אור אלת, נוח וכונת 385 ש מס' בתכנית בניה הכרמל, חוף ובניה  לתכנון המקומית  הועדה במשררי  זכותיפה,
 איר-  אלון, נוה שכתת - 385 ש מס' להכניחשיניי שהמשרדים וכשעות בימים בד לעיץ רשאי המעוג-יןוכל

עקיבא",  לקהל. סתותיםה%מורימ

  %ור-עקיבא. התכנית: בשעוי הכלולים השטחים מקוםוזה

 באתרים הבניה אחחי שינוי התכנית: דינר הוראותעיקרי עירון מקרמי תכנוןמרחב

 ל-70.1. ס-י'40 !.בוריב;י.נ' מדומית מיתאי תכנית שינוי הסירת בנדבךהודעה

 הסרסו- כ.לקוס יורססה התננ.ת ש.נו. היקית עיהוזעה התנאן .חוק 89 לסע.ף בהתאר הודעה. ב1הנמסרת
 1210.  התשמ"ע,עמ'  3613,מים לתכנון המחווית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,והבניה,

 המחי- הועדה במשרדי נמצאים האמורים התכניותשינויי ובניה לתכנון המקומיה הועדה וכמשרדי חיפה, מתיזובגיח
 ובניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן חיפה, מחוז ,ית מס' מקומית מיתאר "תכנית הנקרא תכנית שינוי הופקדעירון,
 וכשעות כימים בהם לעיין דשא. המ.פו2י1 יבלהשומרון, 5נ10 ג שינוילתכניתמס' כרטעה. תיואידרך 265-שיעיעג
 לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים ברטעה". מיתאר תכנית-

 ברסעה ומקומם: התכנית בשינוי הכלולים השטחיםואלה
 חדרה מקומי תכנתמרחב 22.  18, 4, ח"ח  20372, גוש-

 מעותתמון שיניי דרך: תוואי שינוי התמניח: שצוי הודאיתעיקרי
 מגרש - 762כ' חז תבעת ש';1. היקזת בדברבהודעה מגורם. בארור התבל'ותברשימת

  3665,  הפרסומים בילקוט  שפורממה אולגה, גבעת בחוףמיוחד בימים בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעונייןכל!

 מקום בכל ובגופה, ההודעה בכותרת 3197,  עמ'תחשמ"מ,  המעובייו כל לקהל. פתותים  האמור.ם שהמשרדיםובשעות
 מקומית". "מיתאר צ"ל "מפורמת"שציייז על נפגע עצמו הרואה אחר תכנזנ. פרט בכל או בבניןבקרקע,

 לחוק, 100 סעיף פי על לנך הזכאי כל ובן התבנית, שינוי ידיש4

 י הייי יייייבי י4 מתיי"" בהייי וי  ץן,ת::גיג:::ך::::ב'::%::ן2ת"
 הצחק 'מצ'א המתנגד 04-667781. סל' 31048. חיפה11,

 המתורת הועיה יאש'ישב 30025: עארה האמורה. המקומית הועדה למשרזיהתחיותו

 חיפה מהוו יבנ'היתינ,1''' 9"06-3517.סל"

 הצפוןבניזוז בנתב הודשה נ1 אס אלא תיזה; גיא תתקבל לאהתנגדות
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובלייוי הנמקותבפירוט
 טבריה מקומי תכנוןמרחב מסתמכת,היא

 מיומית מיתאר תכנית שיניי אייבור ברכךהודעה
 התגנון לחוק 117 יסעף בהתאם הגדעה. ב1ה נמסרת השמרון מקום. הננוןמרחב

 הנקרא תכנית שינוי אישרר בדבר התוכ"ה-1965,והבניה, מקומיות מיתאר תכניות שינויי אישור כדברהודעה

 - 287 מס' מק,מ.ת מיתאר לחצית ש.נו. 6455. ג :ס ח תג; התגנון לחוק 117 לסעיף בהחאס הלזעה. ב1ה;מסרת

 ' ה סבר אלה: hT'1tn ש.נ," א.שור בדבר החשכ"ה-1965.והבנ.ה.

 סבר'ה- ומקימם: התבית בש'נ,' הבלול'ס השסח'םיאיה החורשה שסח - 346 ש מס' מק,מ.ת מ.חאר "תננ.ת11(

 ;11- 106-105. 103-102, 101. 96-95. חלקות13ן15.גיש פרדס-חנה, שתאר - 1 ש מס' יתבנ'וח ש'נו'פרדס-חנה,

8י1 - חרש"צ ומס' פרזם-חזה, גאולה, שכונת - ש.75מס'
 מסחרי מאיוור יעוד שינוי התכנית: שינוי הוראותעיקרי 2". 227

 פרדס- ,מקונס: התננ.ת בש.נוי הניוליס השסחיסואלה
 - בתוי הוראות קביעת ח"רוחן וש'רות' מיונות 1יילא

 תי.רות: ליח.דת הקומות מספר בניין. גובה .ננ.ין.העמות ת"ח 199. 155. 109. חלקות 10122, גוש -חזה-כרנ1ר
 שובס. יאוור'ם 1העברחן 1ח בור צ ם דיג מייב 193. 192, 124, 122, 105, 101, 41.47,

 הפרסו- ב.לקוס פורסמה התשיח ש'נו' הפקות עיהשעה מגור'ס משסח 'עוד ש'נו' התננ'ה: ש'נו' הוראיתע'קר'
 3652. עמ' המשב"ס,3679. םמ הת11..ת ?.בור: ומבני מסחריים צ.בור.'ס.ישסת.ם1

 מחוו המחרית השדה במשרד. נמצא האמור החנניתש.נו. ב;.ה. ה1ראוח וקב.עת פנימ.וחורבים

513 15,11 990;. התשר'א, כחשון ט"ו 1815, הפרםימיסילקוט
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 בקרקע. המעונש כי לקהל. פתוח.ם האמוך'סשהמשרו.ם 1בל סבר.ה. וכניה לתכנון המקומית הועזה בסשרד' יבקהצפיו.

,4 .ו' על נפגע עצמו הרואה אחר חננונ' !רם בכל אובבתו האמור'ב שהמזרזים ובשעות בימים בו י;"ן ישא'המעושו  וו הידעה של פרסומה מתם D"TTn תיר התנוווח..ה;.ש רשא' לחנק, 100 סעיף י' עי לנך המא' גי .גןהחנטת. יקהל.פתוח.ס
 הממשלה. קרית האמורה. ה:ח.1.ת שעוה ל:שרז'ברש.ן,ח.

 העתק 'משא המתנגד 510"06-57. סל' מ,(7[, ע'..ח;צרת נצרח-ע.ל'ת מקומ' תביןמרחב
 גלבוע ד"נ האמורה, המקומ'ח הועזה למשרויהת;גזיח, מפויטה תכנית שתוי הספדת כרכרהושח

 777[3!-06. ט.'34[19.
 התכין לחזק 89 לסע.ף בהתאם הודעה. בזהנמסרת
 בנתב הגשה כן אם אלא שזון ולא תתקבל לאהחשדות יתבחן המחוזת הועדה בישרז' ב' התשכ-ה-965[,והכנ.ה.
 שעי'הן דעובז~ת את היאמת ה?ך'ר 1כ,'יו' שמקות בפ.ר~ס ובנ.ה יתנגן המקומית הועגה ובמשרז' הצפ11, מחווובניה
 מסתמנת. היא .6976. ג מס' "תכנית הנקרא תבנ'ח ש'נו' הופקו ע.י'ת.נצרת
 ;'4249". מס' מפורסת לחנניתש.נו.

 הגיבוע ?ק,מ' הבניןמרהב נצרת- ומקורס: החבאת בש'נו' הבלולים השטח'פ.אלה
 משיטת תכתת שחוי הצידת כדברהודיה 110. 67. 53. ח"ח 5]5"1. נגש -ע.ל'ת

 יקטע מפורטה תנחת ותכנ.ת: שחוי שראוהע'לר'
 התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הוזעק, ב1הומסרת שמגז.רה ע.יית. נצרח בשבונתהנרמ'ס. ג'.4249 מס'מחננית
 .תגנון המחותת הועזה במשרד' נ' ההשנ"ה-965[. יהבנ.ה, ~ה:'רווה.ם הקומות מספר כניה. אחוי. בקרקע.שימוש

 ובניה לתננון המק,מ'ח הועזה ובמשרד' הצפין, מחיויבנ.ההמותרים.
 שינו. .6792, ג מס' "חבנ.ת הנקרא חבנ.ת ש.;1. הופקזהגלבוע

 760[-. מס' י!ורסת.תננ.ת ב.מ.פ בו יע.'ן רשאי הת:נ.ת בשינוי המעונ.יןבל
 היעונ..ן כי לקהל. פתוח.ם האמור.ם שהמשרז.פ,בשעות
 תננונ. פרס בני או בבניןבקרקע.

 - חרוד ומקומס: התכ;.ח בש.נו. הניוליס השסח.סיאלה ע. נפגע ערו הרואה אחי
 גוש 5-3י ח"ח [, חלקה [2308, ;וש 2: ח"ח080]2.ויש לחנק. 100 סע.ף ר על לנך הובא. גל וגן התבנ.ח. שינו.יז'

 23171, גוש 44: ח"ח 23086. )וש 49: ח-ח "4. חיקהי""ננ' ו' היזעה שי !רמומה מ.וס חזש.יס חוך התנגדות. יה:ישרשא'

 23. 22. 17. 6[. י' י 9' 8'ת-ח הממשלה. קרית האמורה. המחו1'ח הנעדה ימשרד'ברשומות.

 .עוזו עי בנוסף וש.יס ז.'ג לב.ל~., קדם מ.ם משר יעוזבה: נצרת ע.רית האשרה. המקומית הועדה למשרן.התנגדותו * נדני- יספ,דס וסד 'עוז דתכ;.ת: rl'r. וודאותעיקד. דעתך .מן.א המתגנז "6-57051,(. הל' """17, עייית;צרת
 חננון ~חנ.ות: ויניפ רשת הננון תקלא.ים: ,.זולים.השקרח 8"8[06-57. סי' 17000. עילית ;צרתעילית.

 הנזס.ים. ומיתקנ.ס להלשירות' בכתב התשה בן אס אלא ת.ז,ן ~לא התקבי לאהתנגדות
 ב.מ'ם בן לע..ן רשא. התכנית בש.נ~. המעו;.'ןכל שעליהן העובזות את המאמת תצה.ר ובייוו' הנמקותבפירוט
 המעונ.'ן נל לקהל. פתוחים האמ~ר.ס שהמשרז.םובשעות מסתמנת.ה.א

 על ;יגע עצמו הרואה אחר תננו;. פרס כגל א, בב;.ןבקרקע.
 לחוק. "10 סעיף י' על לבר המא' נל ובן הח:;'ת, וצי- .ז. התדבש מקומי תננוןמרהב

 זו הודעה של ןךסומה פיוס חזש"ס תוך התנודות. לגושיט". nc-7cc תכנית הפערת כדביהודעה

 הממשלה. קרית האמורה, המחו1'ח הועזה ימשרד' ת; מ שב הכבנין לחוק 89 יסעיף בההאם הגזעה, ב1ה;מסרת

 ש"נ ק י ענצרת יהב;ון המחוסת הועזה במשרד' נ' החשניה-!196.,הבניה.
 ייב,ע ז"פ האמורה' המקימית ר,נ-ה:חנדן:לן::נ :ניה יתנניו דיקומ'ת נס::נה ר!פין, מחח~בניה

 לאהתנ;זוח6869".
 בכתב הוקשה נן אם אלא תידון ~לא תחקבי

 - תמרה נאעורה ומקומם: כתבנית הניול.ס השטחיםואלה
 שעייהן העובזות את המאמת תצה'י וב.'וו' הנמקית ס רבפ

 17072. 63"17. 17062. 61"17, 17058. 17056. גוש.סחלק'
,17"7(.17079 .,7080 ,17098 .17099 

בצבע' המסומנ.ם השסח.ם .עיד אן התננ.ת: הוראותעיקרי
 המרב[' הגליל מק~מ' 1 חייחג המותתם השט" 'עיד נ( בבישי ולסלילת לזרך אדום

 מקומית מיתאי תכנית שינוי אישיר כדכרהושה ובן תומאס קירות )זרות, תעלות. )שרונ'ס, גשר'ס.להקמת
 התנגין לחוק 117 לסעיף בהתאם הורעה. בנהנךסרח כס.'לה הנר~בות והריסה מ'יו' חפירה. עביות נללביצוע
 ו( בחכנ.חו בנורש ודניס, שי וביטול סערה ;(הנב'שי

 שקרח תבנית שקוי א.שור בזבד החשב-ה-נ196, והבנ.ה. המז-
 א4 מס' מקומ.ות מ.תאר יתבנ.~ח שינו. )'.4826. מס'..תננ'ח וצמת.פ.דסתעפו.1ת
 4404". נ ומס' 63ן3נ' ITIYWQ7 ב.מ.ם בה לע.ין דשא. בתבנית המעונ.יןכל

 ו.15 ו )א!19. התש)"א, בחשיז כ"ז 815ב, הפרסום-םילקיט514
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 פתוחיפ צ.גור"פ שסחים קברות, בית ולמשק, לחקלאות בפר ומקוצב: התבעת בשינו. הגיול.ם השספםואלהך.
 דרביפ. המזרת חקיא..ס: וא1,ר.ב 18720. 0[84[.1[84[. 19(84[. אח184, נוש.ם תיקי -ורזים

 ובשעות ג'י'ס בה .ע.'ן ישא' בתנ;'ת המעי:"1בי96[9י1
 בקרקע. היעונ.ין כל לקהל. פתוחים האמור.סשהמשרז.ם הגול. תוש .שוב הקמת החננית: ש'נו' הוראותע'קר'

 'ן' על נדע sy~' הרואה אחר חננונ' פיס בבל אוכבנ.ן נופש, ח.נוך, מוסוות ציבור, לכנ..נ. אהר.פ מ)ור.ם.שבונת
 KT1' לח71, ח(1 סע.ף פי על יבך שנא' כי וגןהחננ'ח, וש'רות'פ. מסחר מלונאי. קה'לח'. מיבא ית. תרבות.מפורס.
 11 הוזה של !רמומה י.וס חזש.'ס תוך התנ;ז1ח.ישיש פתיחה, צ.בור..ם שסח.ס חעס1קה. קלה. תעש.הבר.אוח.
 הממשלה. קר.ת האמורה. המחוי'ח הועזה .משרן.גרשומות. וגו'. רני ולהולני מוסור'ת להנועהזרנים

 ל .ח הת;; הפרסו- ב.לקוט פורסמה התכנית שינך הפקדת עלהזיעה העתק שצמא המהגד 6-570510ע סי )1700. עיליתנתרת
 166[. ען' התשם-TV' 5~34.מ.ם יז" '

 .''ילל
4 יל י תהת; המחוו.ת הועזה כמשרג. ימצא האמורה החגנ,תשינו, קי 'ל טר התייל ובהה .תבנתן המקומית הועזה גמשרן. 1ג1 הצפ11,מחוו1

 שהמשר- וגויעות בימים בי לע..ן רשא. המעונ.'ן וגלהירבו'.
ק

 לקהל. פתוח-ם האמוריםדים

1 העליון הגליל מקומי תכנתמרחב אשר מטה מקימי תכנוןמרחב ן י,

 מפויטת תכנ.ת שתוי אישור כדכיהירעה מפויטת תבונית שטוי א'שזר כדירהודעה
 התכנת לתיק דיי ף לסע בייצאם היזעה' בנהנמסרת התכנון לחוק 117 לסעיף בהמאס הוזעה, ב1ה;מסרח

י9י68 ..ת.נ,ת שקרא תננ.ת ש.נוי א.שור בדבר החשב"ה-1965.והבניה.14  5385 מס' ייורטת לחננית ש.נוי 9[~6. נ מס'"מכנ.ת
 לוחם. ומקומט: התבניתבש.נוי הניול-ם הבסחיםואלה oc ."41(68)ולתבנית

בלוסואינוש
 ימק התננ'ת בש'ני' 13493.הניוי'ס

 83. ח"ח 88-86.[4, 32-,3, 29, חיקהיןי8ן'

 פיס' מעסי שי,:עיו " טן. פחיח:ן:ך:: נופש מיתקן הקמת א( התבנית: ש'נו' הוראנהיע'קר'
ייל דרך ת11א' ש'נו' ב( ה'רזוי באפיק ק..ק.ס D'W עיהמביכם

 1,,ן ךץ
י לאתר. וראית מוטוריתגישה

 הפרסו- בילקוס ןורסןה התגנית שינו. הפחזת עלהוזעה הפרסו- בילקוט כורכמה התגנ.ח שינו' הפקדת עיהודעה
 '' 2838, עמ' התשמ"ט, 3655,מים

 מתוו המחוצת הוערה במשרד. נמצא האמור התבנ.תש'נ:' המחוסת הועזה במשריי נמצא האמור התגניתש'נו'
 ובניה לתכנון המקייית הועדה גישרן' 1ג1הצפון,ן

 הכליי
 אסי. :ncc :יגבבי:ךגינך:י:נב::ה

1 שהמשר- ,גשעות ב.מ.וו בו ~r.p רשאי המעונ.'1 וביהעליק.

 ל י
 ם , ; .נ ו

 לקה.. פתוח'ס האמוי'סז.ם
 הגליל מרום מק,כ' מבנוןירחב

 מסויטת תכנית חסידת כדכי-ודעה '1רעאל.ם מקומ' הבנוןמרחב
הוך"הש

 -ך--
י מ-1-טת ת-נית ה"-דח  לחגנון המחומת הוערה במשרז' נ' התשב-ה-965[,והבניה. התבנ,ן לחוק 89 לסעיף גהתאם nylTn. כוה;;מסרת התגנון לחוק 89 לבע.ף גהתאם ה,ןעה ביה;.סיח ט,1 ג,ס,, ,, ,1כנ ,, ":,,, _, כ( .,,"11

 ובניה לתבנין המקומ.ת הועוה ובמשרו. הציון, r7nc 1בנ.ה לתכנון המחו1.ת הועזה במשרדי ב' התשכ"ה-965[.והכתה.
 יס' מ!ורסח -תננ.ת הנקראת תנניח הופקדה הני.ל.מרום וגנ.ה לתמון המקומית הועזה ובמשרדי הצפון, מתווובניה4

 62114".נ מס' מפורסת "תננ.ח הנקראת תכנ.ת הופקזה'ורעאיים.
 ;וש [3י 30, 29. 14, 13. ח-ח 35. 15. חלקות135(4[.ניש - שער.ס בית ומקומם: בתננ'ת הנלול'ם השסח.סואלה י 4270[ - ולתון ומקומפ: בתננ.ת הן.1ל.ס יאלהואלה 6822".נ

 1. ח"ה6ן,,a~rll ,]1243 .11244 .14 חלל' 11249י 248[[. 1242[.~;ושים

 גן שי פ.ח,ח שסח תיחום התננ.ת: הוראוחע'קי' של מסודרת תבנית ער'בח התבנית: הוראותע'קר'
;almlnT~P' איחבר דוגמי "[[ א' שלב בשיב.ם, ברמת-ולתוןתעש.ית. ש.רות.ס צ.בור. לגנ.ינ. לי;ור.ם. שסח.ם 

vlp~'515 15.11.1990 התטר'א. בחשון כ', 815ה הפרסומים



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 לתוק, 00נ סעיף פי על לכך הזכאי כל ובז התכנית, ש-נויידי ש.רותיס תעשיה, כתכנית: המוגדרים ליסימושיסשטפים
 תוךחזש"סמ'וסירסומהשלהודעה1ורשא'להנישהתנגווח. פרסים שסח'פ הנדס"ס. מ'חונ'ס ולק. תחנתלתעשיה,
 וממשלה, קרית האמורה, המחוזית הועדה למשרדיברשומית, מבני את המסדירות כניה הירארת קריעת ודרכים;פתוחים
 העהק .מצ.א המתנקז 0[5"06-57. סל' 7000[,נצרת-ע...ח למ.נ.הן סרנים רשת התורית הש'רות.פי ומבנ'התעשיה
 אזורית מועצה האמורה, המקומית הועדה למשרדיהתנגדותו ניקוז, ביוב, בתחומי התשתית פיתוח הנחיות קביעתוסיווגן;
 04-902310. טל' 20179,משגב דחשמל.מים

 בכתב הוגשה כן אס אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות ובשעות ב.מיס בה לעיין רשאי בתכנית המעונייןכל
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בקרקע. המעוניין כל לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים

 מסתמכת.היא יר' על נפגע עצמו הריאה אחר תכנוני פרס בכל אובבנין
 רשאי לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכןהתכנית,
 זו הודעה של פרסומה מיום חדשיים תוך התנגדות,להגיש

 ן משגב מקומי הכגוןמרחב הממשלה, קרית האמורה, המחוזית הועדה למשריץברשומות,
 ו משרטת תכנית שינוי א.ש.ר כדיר הזדעף הות, ימצ.א המתנגד 1,[5705-"0. סי' ,7001[.נצרת-ע'.ית
 ן אזורית מועצה האמורה, המקומ.ת הועדה למשרדיהתנגדותו

 ן התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הוזקה. ביהנמסרת 789381-מ(. סי' 0[139. מירון הגי'ל,מרש
 הנקרא תבנית שינוי אישור ברבד  התשנ"ה-1965.דהכניה,

 מס'  3564, מס'  מפורמות  לתכ~.ות שינוי 81"". . ו מס' ..תבנית בכתב הוגשה בז אם אלא תידון ולא תתקבל ל4התנגדות
 6[56-. 1מס' 59ao מס. 5081. שעליהן העובזוח את המאמת חצה.ר 1בי.11י הנמקותבפ.ר,ס
 מסתמכת.היא

 - רקפת ומקומם: החכניח בשינדי הכלולים השטחיםואלה
 7. 5, ח"ח גוש19816, 4: ח"ח 19299, גוש 3: ח"ח 19285,גוש

 לת"תת שסח א'תוי א( התננ'ת: שינו. הורקחע.קר. משגב מקימ' תכנוןמרחב
ץ בניה הוראות קביעת כ( רקפת; שיתופי מושב עכורינופש מיומית מיתאר תכנית וינוי הפקדת כדברהורעה

יחנא'ם' ההנני1 יחזק 89 לסעיף בהתאם הודעה. בזהנמסרת
.ן הפרסו- כילקוט פורסמה התכנית שינוי דסקדת עלהודעה להכנון המחדזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,והבניה.

 2989, עמ' התשמ"ת, 3575,מיס  יב:יה  לחכנון  המקומית הועדה  ובמשרדי הצפון.  מחוווכניה

 גגי 5357'/ מס' מקומית מ'חארלחגנ'ת
 שהמשרד'פ ובשעוה D'a'a בו לעין רשא' המעוניןוכל - נילון 1סקומס: התכרת בשינו. הכיולים השסח'סואלה

 לקהל. פתוח-םהאמורים 23. חלקה 19034,גוש

 משטח קרקע יעיד שינוי התכנית: שינוי הוראותעיקרי
 1990( בנובמבר )4 התשג-א בחשוןס", אחר.ס. ו'.עד'פ ורמס רשת ציבור. מבז' ימגור'ם,חקלא'

 קלעכ'יעמרם בימים בו לעיין רשאי בתכנית בשינוי המעונייןכל
 ן המהווית  הועדה ראשיושב המעיניין כל לקהל,  מתוחים האמורים שהמודדיםזבשעזת
ן הצפון מחוז ולבניהלתכנון על נפגע  עימו הרויה אחר תבנותי פרט בבל או בבזיובקיקע,

ז

 1%[.5.11[ התשנ"א, יישיר ר1 יי%, שיס!ןס.""516

 ירושלים הממשלתי, במדפיס והודפם בסדר-צילוםסודר ח0334-2980155 חדשים שקלים 2.48המחיר
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