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 בדצמבר )4 התשנ"א בבטלו ."ו סיום הכנסת יושב-ראששל ממכרז סטור כדטרהורעה
 לארץ. הבנסת 'ושב-ראש של שובו עד1990( התשי"ט-1951 וממו"ס(, המדינה ש.רות חוקלפי

 1990( בדצמבר )4 גתשנ"א בבס')1 לחוץ 21 סעיף לפי סמכותה גתוקף בי ב1ה,יודיע'ם

יא4 'עיבסון,מנאי %2-3(1חמ ועזת הצעת פ' ועל התשי"ס-י95וי, )מ.נוי.פ(, המז.נהש.רות
 הננסתמהניר 19 בסע.ף האמורה המכרו חובת כ' הממשלה קבעההשירות,
 ב"ח לנשיא ימשנה משפס' עוור שי ששרה על החול לאלהוק

 לארץ הכנסת יושב-ראש של שובו עלהודעה העל'11המשפט
 הננסח חנק-יסוו:לפ' 1990( בדצמבר )27 ההשנ"א בסבת"

 כ. יננסת', לחוק-יסיד: 20א בע.י לעי'ו ביה'e'v1Tn ריישלהי1א,.י,:בפ,ר 3-274()חם
 התשנ"א בסכת ה שי'ש'. ום י ארצה שב הבנסת יאשישי 86. עמ' התע."ט, ס"מ'

ן
 1990( בז?מבר )25 החשנ"א בסבתח'

 הרשאה עלהורעה
 3-22(1הי

 יע;:סיוסמואי
 הננסחמעכיר- החש'"א-1951 המזינה. נבס' חוקלפ'
 י, התשי"א-1951 המדינה/ בבטי לחוק 6)ב( לסעיףבהתאם 69. עמ' התש."ס, מ"ח',י

 המשרות נושאי את להרשות ההליטה הממשלה כי כזהמודיעים
 התש'"ג-3י9ו היתי, יבוית חיקש. :::כיגם::ך:בן,ב::ובב:::::ע רופא הישאת עלהודעה עסקה בכל הממשלה את לייצג להלן, המפורסים הפניםבמשרד

 הנוער, עבודת לחוק 18ב( סע.ף לפי כמכות'בתוקף בשם ולחתום מהס, אחן בל לצי הנקוב למנום עד מהם, אחזכל
 מוסוון. רוכביה דיר את הרשיתי כ. מ11.ע אזי ',התש-'נ-1953 האמורות: לעסקאות הנונע.ס מסמב.ס עיהמדינה

 האמור. החוק לענין מורשה רופא לה.~ת11730637, 1ת ללא - סגנו או המשרד השב עם ביהד הבלליהמוהלא.
 1990( בד?מגר 261 התשנ"א בסבתס' מבום:הובלת

 אוימיםאהוד3-417()חמ סננ,, או המשרד השב עם ב.חד וההצלה הנבא.חנציבב.
 הבריאותשר- דגבלת ללא - הכבאות תקציב במסגרת עסקאותיגב'
 י19. עמ' התשי"ג, 115ן עמ' החש'"ג, ח ס'מבוס:

י8י. - סןנו או המשרד חשב עם ביחן לאמרגיות בבירסמנכ"לג.  מיומית תמרור רשותכו'נו' חדש.ם: שקלים 30,000עד

 חדש.פןשקלים התשכ"א-1961 הבעכורה, חקנוהלע. 20,000 עז - סננו או המשרד השב עפ ביחד תקציביםקציןד.

 . מקומ.ת חמר~ר רשות לה.ות מור מר.ם את מתה אזי י,1961 20.000 עד - סגנו או המשרד חשב עס ביהי בנירימנהיה.
 אמרבי עם .חי מקיזג::-יי. חל-אביב-יפו. ע'ר.ת שבחחוס דרכ.סלגב, הדשים:שקלים

 שקי,פ 3,000 עז - מחין
 בסל. - מקומית' תמרור לרשות גבעול יוסף של המינוי

 1990( בדימנר )14 התשנ"א בכסיןי"ז הערס,מ.ס ב.לקוס פורסמה עליה שהשעהההרשאה
',3788

 עמ' ההש"ל,
'3514 

 הירשמ' 3-766(1חמי בסלה. -
 1425. עמ' התשב"א, ק"תי 1990( ביצמבר )30 התשנ"א בטבתי"ג התעבורה על הארציהמפקח

 194. עמ' ההשס"ה, י"פ1 רוכ.נשט"1א.'ק'ם 3-9(1המ
 הממשלהמזכיר

 52. עמ' החש'"א' ס""'
 לצרכן המחירים למדר התעריר הצמדת כדברהורעה

 נ'מי'(. דם ף 'התער 1 ין עייכ ישכח ביייפ מכנסת יושם-ראש מיום ממלא בחירת עלהודעה
 שבו המקרפ בזבח החשי'1977-1', הס'נ'מל'(,והתעריףהדין שיה הכנסת', להוק-יסע: 20 מעיי לפי כי בזהמ,דיע.ם עורכ' לשכת לבילי !א לסעיף בהתאפ הודעה, בנהנ'חנח הכנסת חוק-יסוד:יי'

 בין איה, יבלבל בתוספת שנקבע קבוע סכום כל להגייל'ש מקומו את למלא תיבון דן הכנסת 'ושב-ראש בסגן הכנסתועדת

, 2138. עמ' ההשמ"ד, 1709: עמ' התשל"ו, ק"תי 69. עמ' החש'"ס, ב"ה' :יךן
 17.1 1991. התשנ"א, בשבס ב' 3835, המרשומיםילקוט1102



 הפ.צויים את יסע'!יהס המפרסת והויעה המקרקען,ר.שוס נתודאה מ.נ.מלי, שכר לחישוב כ.סוז .ובין מ.נימליכשכר
 וסעיף. סע.ף בכל הנתבע oT)on וח.שוב תובעשהוא המרכזית הלשבה עפיסמה לצרכן המחירים מזדמעלי.ת

 באופן ורושה K'nT מפג. האמורה, בקרקע 1990: ספטמבר בחודשי4. הנקה מיד יקנות מתכוונת הועזה ג' הידעה ב1ה כמסיחכן שפרסמה המזד לעומת 1990, דצמבר בהגדשלסטט'סס.קה
 דהוי

 לצרכ'
 אזם שבל ב1ה מורה והועדה לרגשה, ע~מד.ס שלמענםהציבור בהעריף הקבוע.ס הסב~מ.ס את יהגדיל 'ש שבה התוספת11(

 בה. החוקה את מיד ימסור גאמורה בקרקעהמח1.ק 1י5.1.היא

rcc~n קבוע. ססכוס גאחו1 שנקבע שכר על תחול לאהתוספת)2(

 הלקי 30236, ;וש 135: 2, חלקות חלק' 30079,גוש באמור ר"יזז עליית עקב המוניל התער.ף שלתה.לתו
 ותום חד1ס ב?בע.ם נמסומו 67, 64, 42, 41, 21, 20. הלקוח הפרסום. מיום ימ.ם עשר חמישה בהוםתהא

 המאשרת. התכלתבתשרים 1990( בדצמבר )20 התשנ"א בסבתג'

 כע.ר.ת הנעוה כמשרד. מ,פקז התכנ.ת תשריטהעהק נוייוןגרעון 3-102(1המ
 העבתה בשעות בו לע.ין ובא' בדבר המע1;י'1 ~גל.ר~שליס, גארצית המועצה ראש.~שב
הרגילות. הדיו עורכי לשנתשל

 1990( בדצמבר 271 התשניא כטבתי'
 המקומ.ת הועדה ראש,ושב תסיעמק שייטדי 2_3(1תמ האזורית המועצת לראש סגנ'ט טח.רת כדברהודעה
 ירושלים ולכנ.הלתכנון התש'.ח-1958 אזוריות(. (nliUTC המקומ.ות המועפות צולפ.

 לסע.יבהתאר
 מועצות המקומ.ות המוע?וה לצו 32)יכ(

 7-1 5 סעי:יס לטיהודעה ב.ש.בת ג. הידעה ב1ה ;מסרת התש'"ה-1958',אתריות(.

 1943 ציבור(, לצרבי ,רבתה הקרקעותלפקוזת בתמון T"D ב'וס שהתקימה חפר, עמק האתריתהמועצה
 התשג-ג-י196 והדצ'ה. החברון חוק ~לסי וממלא כפן להיות שאול בן א-תן נבחר 1990( ביול' )9החש"ן
 התכנון לתוף 190-1 189 סעיפים לפי סמכותהבתוקף המועבה. ראשמק~פ

 ת"א א' 1"ק"( מס' ל"תנ;'ת ובהתאם ', התשכ-ה-1965והבניה, סננ'ס יה'ות נבחרן וינזה"מר ושלמה א'צקובי,נחוס
 פורסמה אישורה בזכר שהוזעה מובררה", לואויי1רח.ת המועצה.לראש

 - aoi 275' וחננית 677. עמ' התש.'.א. 143, הפרסומ.סב.יקוס 1990( בנובמבר )18 התשנ'" בכסלוא'

 בילקוט פורסמה א.שורה בזבר שהוזעה מוצררה. לואוימעבר הפנ.ם משרד של הכיליהמנהי-י4 אדמות "א", מפורסת הגנ.ת שי 1950( ולשנה 6 מס'תיקון גהתר: 3-97()חם

 ה1ע1ה ב1ה מוסרת 291. עמ' התש."ב. 207,הפרסומים 2018. עמ' התש"ל, י-ם 1256י עמ' התשי"ה. ק"ת'
 הידעה הועזה(, - )יהין חי-אביב-יפו ויבניה לתכנוןהמקומית

 ק::ן::ןג:~:%'::::::: ו-7 5 סעיסים לסיהודעה
 האמורה. הקרקע רכישת על וליחןלישא 1943 ציבור(, לצרכי )רששה הקרקעותיפקודת

 בקרקע כישהן הנאה סוכת או נבות לעצמו התובעכל התשכ"ה-1965 והבנ.ה. התכנוןוחוק
 תוך לועדה, לשלוח נירש כך, על פיער לקבל ורוצההאמורה התכנון להוק 190-1 189 סעיפ'ס לפי סמכותהבתוקף
 או וכוחו על הרצאה ברשומות. 11 הוזזה פרסום מיוםחודשיים שינו. 3813, מס' ל"הננ.ת ובהתאם גתשכ"ה-1965',והבנ.ה,

 ראיות בצייוף האמורה, בקיקע לו אשר ההנאה סובתעי ז2,8 מס' ש.נוי ל'רושליפ. מקומ.ח מיתאר לתבנ.ת 25,87מס'
 בפנקס' - ישנו אם - הרישום פרסי את שיכללו תביעתולה'זוק 1ש'נ1' 1138, מס' לתננ'ת 1,87 מס' ש'נ1' 1144, מס'לתכנית

 הפיצויים את לסע.!יהס המירסת ~הוזעף המקרקעין,ריסוס בזבר שהידעה 3509". ומס' 995א' מס. לתכניות ז1,8מס'
 וסע.ף. q'YO בבל הנתבע המבום וחישוב תובעשהוא 2767 עמ' התש"1, 3764, הפרס~מיפ בילקוט פורסמהאישורה
 מיד לקנות מתכוונת הע'ר.ה כי הידעה ב1ה נמסרתכן ויבנ'ה לתכנון המקומ.ת הועזה בנה מוסרת התבנית(. -)להלן

 יצרני דחוף באופן דרושה שהיא מפנ' האמורה, בקרקע חוקה בתוספת המחואית הקרקע כ' ה~זעה הועדהג - )להלן.ר~שליס
 שכל ב1ה מורה והועיה לרכשה, עומדת ה.א שלמערסהצ.בור לישא מוכנה הועזה ~כ' ציבור, לצרכי לחלוס.ן לועזידרושה
 בה. הח71ה את מ.ד ימסור האמורה בקרקע המחניקאדם האמורה. הקרקע רכ.שת עלוליחן

תוספת בקרקע כלשהן הנאה סובת או וכות יעצמו התובעבל
 ת לועזה. לשלוח נורש בך, עי ס'?ו' לקני ורוצההאמורה
 ע"ש הרשום לשטח D-PI 7068 בגוש בשימות 256הלקה או 1כ~ת! עי הרצאה ברשומת, 11 הידעה פרסופ מיוםהווש.יס

 המ.ועז כשהשמה לתשר.ט, בהתאס תי-אביב-יפו( עיריית רא.ות כצירוף האיורה. בקרקע לו אשר ההנאה סובתעל
 אזום. במבע נו סותהםיהפקעה בס;לס' - 'שנו אס - הריסוס פרסי אח שיכללו תביעתולחמוק

-יי  307. עמ' התשכ"ה, ס"ח' 307. עמ' התשכ"ה, ע"ח'*'

1103- 17.1.1,91 גשבסגתשנ"א. ב' ,83נ. ה!רסומ.ס.יריו



 ו-7 5 סעים'ם לפיהורעה בו-!וריון68. שד' הועזה, מופקד"משרז' התקריסהעתק

 ::::ל :::, '":ז::ג תי-"נ ההיי"ל' נין~ן:ז
 "ח

.* 

 הפרסומ.ס ב.לקוס שפורסמה בהידעה ציבורי בשיכוןאושרה פ ב 1 י ן, ,בג ן וכנ1
 אשר ;ת,7,400, לתבנית ובהתאפ 3362, עמ' התשמ"ו,י338.
 2844, הפרסומ'פ ב'לקוס פורסמה אישורה בזכרהודעה

 הנעדה ביה מיסרת התכניים(. - ולהלן 2707 גי'"בשמ"ב. 7.1 5 מעיסימ לפיהורעה

 למוך או לחלוס.ן לועדה זרותה כתוססת המתוארתהקעקע 1943 ציבור(, לצרכ' לרכישה הקרקעות לפקידת-
 הועדה 1:י צ.בור. לצרנ' לשמש עשתה היא עוד בל אושאס התשנ"ה-1965 והבנ.ה. התכנן חוקולפ'
 הקרקע רכ.שת בשל פיצו.יס בחשלוס חבת א.נה ב.סבורה התגנון לחוק ו-190 189 סע.פ.ס יפי במכותהבתוקף
האמורה. מקומית מ.חאר ל"חבנ.ת ובהמאס התשכ"ה-1965',ובכניה,

 נקרקע נלשהן ןנאה רובת א, וכות לעצמו דהיבעגל ב.לקיס פורסמה אישורה בדבר שהויעה ;דרה, 1מ/1/74"מס'
 מבזה וגק ונות מכח בין כך, על פ'צו' לקבל ורוצה הא.ורה מוסרח התבנית(, - ולהלן 465 עמ' החשל"ג. 1875,הפרס,מ.פ

 יופ"ת'ס, פיצוים או פיצו..ם ישולבו יא אס כגל DIJ'Tiנ.מ.ק הועזה(. - ויהלו ומורה ויבנ'ה לתננון המקומית הועדהב1ה
 לו אשר התאה 'niTa על או ונוחו על דבר.ם הרצאתברשומות. הקרקע רכ.שת על וליחן ל'שא מוכנה הזעיה וכ' צ'בזרלצרבי וי  הנפעה  פיחם מ.ום חוזש'ים הוך לועזת, ישלחנודש לחיוכיו יועדה דרושה r~olna המתוארת הקרקע גיהוזעק

 אח ש.כיי1 תכ.עזת.1, לה.1וק רא.ות גץ.רוף האיורהבקרקע.האמורה.
 ודימעה דמקר7ע.ן, ר'ש,ס כפ;קס' - .ש;1 אם - הר.ש,ס!רם. כקרח כיריהן אנאה סוכת או 1נ1ת לעשו התובעכל
 לקבי ורוצההאמורה,

 הסננם וח.שוב תובע שהוא הפיצ,.ים את לסעיפ.הםהמפרסת תזך לנעוה. לשלוח ;ורש נך, על פיצו.
 ;'מוס מתוך פ'צו..ס al~anJ ,אס וסי.די q'S'O בכלהנהבע א. ונות, ע. הרצאה ברשומת. 11 הויעד פרסום ס.וסחודש..ס

 מ,פ"ת.ם, פ'?1'.ם או פייו.ים .שולמו לא אס כבלש'.;רם רא.וח בצירוף האמורה. בקרקע לו אשי ההנאה סובתעל
 סבל. שרם כ. בטחה התומנוח ר".ותבצירוףלחי11קתב.עות.וש.נילואתפרסיהרישופ-אם.שנו-כןנקס

= הנקה מ.ז לקות מתגוננת הועדה ב. הויעה ניסרחגן הפ.צו..ס את לסן.פ.הב המפרסת והוזעה המקרקעין,ר'שום  צ'כור לצרכי דחוף באתן ורושה שהיא מפני האמורה,יקרקע 1סן.ף. יע.ד בני ד:חבע הסנוט י.שוכ וגן תובעשהוא
 המח1.ק אדם שכל ב1ה מורה והועזה לרכשה, עומז.םשלמאס הנקה מ.ז לקנות מתנ11;ת הועדה כי הויעה ב1ה נמסרתכן
 בה. החקה את מין ימסור החורהבקרקע לצרב. זעף באופן זרושה שהיא מפני האמורה,בקרקע
rsc~n שגל ב1ה מורה והועדה ירבשה, עומדת היא שלמעכסהעיבור
 בה. החקה "ת מ.ד ימסור האמורה בקרקע המח1.קאדם

 15ן חיקה 7948,;וש

 900יחרש:שכפת
 . שלב"צ:.'עיי: 91. 92, 98, 194, 195, הלקות חלק' 3875, בגושקרקע

 כ-26.500. במ"ר:שסח 21. 22. 41, 42. 51-ל5,  63, 64, 85,84,

  בחול.  בעבע ד2 מס הלקיה בתכנית ממומןהיגרדי המעוניין וכל הוערה, במשרדי מזסקד התכניתהעתק
  נסויה. ביירית העיריה  וכסי  במטרדי מורקדתהתכנית הרג.לות. העבויה בשעות גו יע.יןרשאי

 המחלקה  שמזרדי ובשעות בימים בה לעיין רשיי  המעוניןוכל
 לקהל.יחוח.ם  1990( ביול,  )י) החש"ן בתמזוכ"ג
 ןה99) מהוציין 3-2ן,תם

 אלראייאל 3-2(יחם זמורה ולבניהלתכנז1
 המקויית  גזעדג רגןיושבי

 ותניה ילבנ'ה יהכנוי 307. צמ' התשכ.ה. ס-חי 307. עמ' התזכ"ה, מ"תי

י4
 וו 1.  יריי. התשי-". בשנס ב' י;ונ, גנרסי:'ס'לריס1104



 15 מעיף לפיהודעה 19 מעיף לפיהורסה

 943! ציבורן, לצרכי )רכישה הקרקעותלפקודת 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעותלפקודת
 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנת וחוק ההשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק דלפי-*4.

 התכנון לחוק ו-190 189 סעיסים לפי סמכותהבתוקף התכנון לחוק 190-1 189 מעיפים לסי סמכותהבתוקף
 מס' מפורטת ל"תכניח וכהתאם התשמ"ה-1965',והבניה, מיתאר/מפורסת ל"תכנית ובהתאם התשכ"ה-1965',והבניה,

 פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית(, - )להלן רח,950" פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית(, - )להלן ו"' 8/3מס'
 כזה מצהירה 2315, עמ' התשמ"א, 2732, הפרסומיםבילקום כזה מצהירה 47, עמ' התשמ"ג, 2855, הפרסומיםבילקוט
 הועדה(, - )להלן רתובות ולכניה לתכנון המקומיתהועדה הועדה(, - )להלן בפר-סבא ולבניה לתכנון המקומיתהועדה
 ציבוך(, לצרכי )רכישה הקרקעות לפקודת 19 לסעיףבהתאם צ.ביר(, לצרכי )רכישה הקרקעות לפקודת 19 לסעיףבהתאם
 אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקדדה(, - )להלן11943 אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה(, - )להלן21943
 בילקוט לפקודה ו-7 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליהכיחס כילקוט לפקודה רך 5 סעיפים לפי הודעה סורסמה אליהביחם

 הגמור לקנינה תהיה 2548, עמי התשמ"ס, 3645,הפרסומים הגמור לקנינה תהיה 763, עמ' התשמ"ג, 2884,הפרסומים
 ברשומות. וו הודעה פרסום מיום רחובות עיריח שלוהמוחלט ברשומות. !ו הודעה פרסום מיום כפר-סבא עירית שלוהמוחלט

תוספת

תשית מ-ר. 459 בשטח בשימות, 05! חלקה 16419.ש

הצח"
 239. חלקה 3655קוש כגר.סבא. כעיריה הועדה במשרז' ממקז התננ'ת

 בדגר המענין וכל השדה, במשרד! ממקז התג:.תהעתק שמשרו. ובשעות ב.מ.וו בו לעיין !נאי כובר המע.:.ן!גל
 הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין זכאי לקהל. פתוחיםהועדה

 1990( בדצמבר )26 התשנ"א כטבתט' 1990( בדצמבר )24 התשנ"א כטבתד
 לט.דזתמשאל 3-4()תם ולדיצ-; 3-4(זחת

 המקומית הועדה ראשיושכ המקומית הועדה ראשיושע
 רחובות ולבניהלתכנון כפר-סבא ולבניהלתכנון

 307. עמ' התשכ"ה,סיח
 32, עמ' ו, תוס' 943ן ע"ר2

ו;*4  ע( )מס' נסס למוצרי מרביים מחירים עדכון כדברהודעה
 התש"ן-ס199 נפט(, למוצרי מרביים )מחירים שעה( )הוראת ובשירותים במצרכים מברים יציבות צולפי

 נפטג למוצרי מרכייב )מתירים שעה( )הוראת ושירותים במצרכים מתירים יציבות לצו 4 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 כמפורט הם הנפט מוצרי של המרביים המחירים 1990( בדצמבר )17 התשנ"א בכסלו ל' ביום החל כי קובע אניהתשנ"א-!199י,

להלן:
 - המוצר1.

סילדקרוסין 96בנזין 91בנזין
--  -  -  

1.071.05 1.31,38.1. מע"מ( )כולל בתחנה לליטר מחירא.

1,082,14848.46834.21*4!.1,016 מע"מ( כולל )לא במתקן ליטר ל-1000 מחירב.

נע.0.92.0ג.נ*3נ.1. כאילת ותנה לליטר מחירג.

 עופרה. :סול לבנוין ,הים המח.ר.פ.

 וש.סגשקי.ם
 ,. )ט"מ( הסטרוכימיות לתעשיות זינה כחומר -גפ"מ2.

 -459.39// מע-מ( כולל לא החברה)במתקן
// )ט.'מ( הסטרוכימיות לתעשיות ויגה כחומר -נפטא3.

 ' 496.64/' מע"מ( גולי לא החברה1בסת7!

 . מע"מ( כולל לא החברה )במתקן - קלמזוט4.
. -

419,49 ואשדוד בחיפה ליטרים ל-1000 המחירא.

- ,יחיי
 433. עמ' התשנ"א,ק"ת

1105 1.ד1 991!. התשנ"א, בשבט ב' 3835, הפרסומיםילקוט



 "לעס;שויי

 02397, בהזרמה ובאשדוד כחיפה לט"מ מתירב.

562.68 לס-ס המח.ר - חרפ' מ.וחד לל שוסג.
ל8- -

 גופרית 2.7% "1500, כבדמבס5.
 - מע-מ( ככלל לא התברה,כמתקן

 לס-מ סה.רא.
 - ס-מ 25.000 מעל הצורך לבפעי

338.69 כמיכליתבחיפה

335.92 בהזרמהבחיפה

339.38ב"שד71

 - אחר למפעל לט"ממחירב.
360.51בח.יה

 36 1 ,20באשדוד

 גופרית 2.7% "4000, כבדמזוט6.
 - מע"מ, כולל לא - החברה במתקו)המחיר

315.10 החשמל לחברת לט"מ מחירא.

 - ס"מ 25,000 מעל הצורך למפעלב.
318.81 בהזרמהכחיפה

 56321.בחיפה

322.27באשדוד
 - אחר למפעל לט"ממחירג.

67_344בחיפה
345.36באשדוד

 )אספלט(ופת7.
ל488- - מע"מ( כולל לא - החברה במתקן)המחיר

 .14425 /80 100 60,70, ל-40/50, לט"מ מחירא,
384.82 מנושף וכלתי ה.ב.5 ל-ה,ב,3, לט"מ מחירב.

 מע-מ(: כולל )לא הלקות מ.כל לשך ~אספקה הובלה כולל המפורסות, בכמ~.ות )קרוסין( והדפס הסולרמתיר'8.

 "וש.סנשוי.ם
קר,ס.ןןביר

בא.ית נארז נציןנא'.ת גארןצגי
--'-- י'טר 999 עו ליסרמ-250א.

86.5287.2187.8987.87 ליטר ל-100המתיר

863.65 ליסר 1999 עד ליסרמ-IOOOב,
848.74855.63863.92 ליסר ל-1000המתיר

857.45 ליסר 2999 עד ליטרמ-0נס2ג.
643.24850.13857.72 ליסר ל-1000המחיר

834.21841.10848.46848.19 י,טר ל-3000מעלד.

 שינוי. ללא בתוקפם ישארו נסס, למוצרי מרבתם מחירים עדכון בדבר כהודעות שנקבעו הנפט מוצרי יתר שלהמחירים9.

 1990( בדצמבר )17 התשניא בכסלול'

 גלבועשמעיו 3-2152()חס
 הדלק מינהלפגהל
לשן והתשתית האורעהבמשרד

 17,1,1991 התשר'א, בשבס ב' 3835, הפרסומים'לקיט1106



- והזמנהם למעונייניםהודעה

 התשב"ד-1964 בסניה(, מעוניינים ייצוג וירכי התיאום ועדת )הודעוה שעה( )הוראת ציבוריים שיכוניפ רישום תקנותלפי
481

 בפניה(, מעוניינים ייצוג ודרכי התיאום ועדת )הודעות שעה( )הוראת ציבוריים שיכונים רישום לתקנות 3)א( לתקנהבהתאם
 קרית והשיכון, הכינוי במשרד בתוספת, המפורטות ציבורי שיכון בתכניוה תדון התיאום ועדת כי מודיע אני ן,התשכ"ד-1964

 השעות בין 1991( בסברואר )26 התשנ"א באדר י"ב שלישי, ביום במרתף(, קטן הרצאות )חדר ג' כנין ירושלים, מזרח -הממשלה
 ו-10.00.13.30

 כלהלן: מיוצגים כשהם לגביה מענותיהם את ולהשמיע האמורה בישיבה להוטיע רשאים בתכניתהמעוניינים

 של הגדול המספר את המייצג מראש, בכתב התיאום לועדת עליו שהודיעו אחד נציג ידי על - בתכנית שנכלל בבניןמשתכניס)1(
 טענותיהם. את להשמיע הרוצים בניין באותוהמשתכנים

 מראש, בכתב התיאום לועדה עליו שהודיעו כוח, בא ידי על או אישית, - אחריםמעוניינים)2(

 ג' בנין ירושלים, מורח הממשלה, קריה והשיכון, הכינוי משרד ציבוריים, שיכונים לתכניות ליחידה לשלוח יש לועדההודעות

 ירושלים. ק-25,חדר
 תהומס

D~ponגתינ'ת .ום "ימתהיו' "ימת ישים גתגו'ת הס'גציה 

 ת"אמ_מ.י.,613088-278)4(3/04,6נוה-צה"לתליאביב

613134

6134499

 177 60. 59,י,6115

משהב"ש121791214(3,14,31נחויה

 עמיגור,חב' 30- !--20, 5 311964,7-1,11-9(24,,5/45אשקלון
ת"א 64-59 33,48-44,

 35, 34, 16-,1, 3,11'ל,1965*
4.6364 

1966119

 שר'פ,חב'19130195840(5,45,25 עה'קותאשקלון
ת"א

 + שריםחכ' 57 7215,26,56)2(3/55/16אור-יהודה
 עובדים,ש'

ת"א

 עמידר,חב' 34 33, 5/39/281905,8,9 החורשרובעקרית-גת
ת"א

 עמידר,חב'4449)5(3/57/19דרוםרמלה
ת"א,שומא(

 עמידר,הב' 4024496)1(3/56/15לוד
ח"א 90-88, 83, 65-51, 12'4026

,96,117-100 ,135 ,136 

,171,175 ,192 ,243-241 
,250,251 ,261 ,263 ,266 

267

4541,16-7,19 ,23 ,24 ,183 
,184,186 ,187 .199 205 

 1671. עמ' התשכ"ן, ק"ת י.ן*.

1107 17,1.1991ילקוטהפרסומיס3835.ב'מןבםהתשנ"א,



- -
- -  

 ותנחת'1ס "יצת",ו'",ק,תו,ע'ס "ק;;'תמס'השניההמק=

 - עמ.זר.חב' 121 898,28.29נ11(3,54,3 בהיהמזברת
K"O

 עמידר,חכי' 92 74, 72, 1/06/1213846,4,6 חסידיםק. -חצור
ת"א38545ן

 1ז 59, 50. 856.11-7.49נ1

 עמידר,הס' 74,5556ב1/08/2113דרוםצפת
מ"א1308646

11089,24.26 28 

 עמידר,חכ'13072 נ08,22,דרוסצפת
ת"א)בהמור(
 י98ז,4ז0יו

 עמידר,חבי 13946,52-4461)1(3,ז1,0 פיגהראש
ת"א

משהבלש,201003 1 51',12,קצרין
י-פ4"2010

משהכיש, 78--89 6-1ד.200002 1 ,71',1חיספין
י-ם

 שי'ט:יאוחי 1990( בדצמבר )30 התשניא בטבתי"ג
 התיאום ועדת ראשיושב 3-287ז)חס

*
הגבולות: רישום להילוש ברשה עלהודעה

 כדאב: אלצפון: התשכ"ס-1961 המקרקעין, חוקלפי

 עבין ג'אכר מחמדדרים: של רישום לחידוש בקשה הוגשה כי בזה,מודיעים
 צובת: זידאןמזרת: כדגר, ממעוניין אדם כל דלדלן, בתוססת המתואריםהמקרקעין

 מחמודמערב: מתאריך יום משים תוך הרישום לחידוש התנגדות להגישרשאי
 .חוסיי

 גווים.
 ה.,שזס:פרט, רישופ על למפקח בכתב תוגש ההת:גדות זו. הודעהפרסופ

י 34, כן-יהודה רח' המקרקעין, והסדר יישום אגףמקרקעין,

 20. דף ו, א.נסא ב.ת-רך נוסף "חד עותק וכ?.רוף עיהקים, בשן. ירושיים, העיר,ספדי

 ג1058,3. מס' חיק 17,9.1931, מיום 1879 השסר:מס' לבקשה. בהתאם במקרקעין, זכות לו שיש אדםלכל
 מכר. הפעולה:מהות

 בע.מ. ה71יה אנודה ררה, ישראי נחלתהמחה:תוספת
 . סלועם. מידב'הונה: ירזשל.ם. הר,"13,9 סידורי:מס'

 בבעיות. חלק.ס 4,129החיק: ירזשי'ם.המחח:
 ,רכישה הקרקעות לפקודת רד 5 סע.פ.ס לפ. אזהרההערת א.נסא. בית הבפר: אוהעיר
 ד"רסזסים ביל17ב במיזעה 1..ן 1943: צ.בזד(,לארכי כסוס. שעוב השכונה: אזהרובע
 30.8.1970. מיום1656 ווקף. המקרקעיךמת

 1991( ביטואי )7 התשניא בסבתכ"א אדמה. הנכס:תייר
 ביזבהרסי סרובעיס, מטרים ף354.61 מסריית דזנמ 59השסח:

  מקרקעין  רישום עלמפקח

 17.1 !קי1. התשנא, בשבט ב' 3835, הפרסזמיסייקוט 1081



 התש"1990-1 שעה(, )הוראת ובניה תכנון הליכי חוק למיהודעות
 החשכ"ה-7965 והבניה, התכנון חוקולפי-ש4

 בתם בעתונה פירסמה התגאה שינו. היקוא עיה-עה המרכזמחוז
 נתביה מקומי תכנעמרחב 126. עמ' התשן"א. 3505, הפרס,מ'ס וב'לקיט28.10.1990

למגו::,:משר:תוב.נ':וע::::::":::,:בהםרבן, מיומית מיהאי 'תכנית שינוי הפלדת כרכיהורעה  האמוריפ שהמשרו'ס בשעות ב'מיס בו לעש רשא'המעונין לחוק 89 לסעיף ובהתאם התש"ן-ל199, שעה(, להוראתובנ.ה וכל רהוכות. ובניה יתרון המקומית הועזה במשרד'יבן הבנע הל'ג' לחוק 315( לסעיף בהתאם הודעה, בנהנמסית
 יקהל.ית,חים יבףה הועזה במשרו. כ. התשב'.ה-1965, והבנ.ה,ההגנון

 ס "יי מקוס תנגיןיי"ב ::יש::;בןיו':כ:':גבי::נ:בן:נ;:" הארנן, מהת ולבנ.ה לתכנון המחונת הועדה במשרזילמגורים,
 מיומית מיתאר תכניה שינוי הסידה בדירהידעה נח,380". מס'מקום'ת

 תכנון הל'ב' לחוק 5)3( לסעיף בהתאם הוזעה, ביהניסית - נתנ.ה ~מקומם: התגנית בש.נוי הכלויים השסקיםואלה
 לחוק 89 לסעיף ובהיאט התש"ן-ל199, שעה(, והוראת ובניה 21. ח"ח 8, 7, חלקות 8006,גוש

 לבניה הזעיה במצידי כ י96י'ה : ו יה:ן יא.חוד שסריס קב.עת 1( התבנית: שינו. הוראותעיקרי

 =====:~11~11ש
5. הוו ומקורס: ההגנית גש.נו. הבלול.פ השטחם~אלה בנינ.ם.הריסת ש   194, 193, 192, 190. 189-186. 169, 168, 166-164,167, בנתב הוגשה כן אס אלא תיזל ולא תתקבל לאהתנגדות 
 21. 8. 7, 5, 3-1, חלקית 6413. גוש 426-424י 328, 323,327, מסתמכת.היא 309- 293-285, 283-281. 280, 279, 274-ז196,27-ז20. שעייהן העובדות את המאמה ת?ה.ר ובל.ווי הנמקותבפירוט

 60, 59. 49-ז5. 44. 38, ז3. חלקות 6442, יוש ,es-ש8י 82,83,

סרהב
 162, 158, 129. 125. 123, 102-100, 79, 78, 76'75' רחובות מקומ' תבני

 32ן 29. 28. הלקיח 6444. גוש 161: 65. 63. 52, חלקות 6443, מיומ'ה מיתאר תכנית שינוי אישור כרכרכודעה גוש 282י 277-275. 272, 213. 212-210, 203-201,208,
 201, 200, 146, 82. 81, 49, 41, 30. 26, 23, חלקות 6448,גיש הי.כ. לחוק 1115( לסעיף בהתאם הה-עה, ב1הנמסרת

 וכהתאם התש"ד-ב199, שעה(, להוראת ובנ.ההכנון
 122, 111, 60. 59, 32-28, 26, 7, חלקות 6453. גוש206-204, 117 לסע.י

 54, 47-36, י34-3, 25, 23, הלקת 6454, גיש 143: 132,140, שינוי אישור כובר התשכ'(:-י196, והבננה, התציןלחוק
 21, 19, 18, 15, 14. 10. 3, הלקותני, 6455, גוש 105: 57,104. לתכנ.ת שינו' רח,במ,1,2001, מס' "תבעת הנקראתכנ.ת
 106, 100. 82, 81, 3ז-71. 66, 63, 62, 59, 49, 42, 36,38, 16א". מס' מקומיתמיתאר

 ומקומס:רהובות, בש.נויהתכנית הכל~ליס השסה'םואלה
 47י' 145' 144' 37י,3ה ש' 33ן' 119 5ין' 111'8

185' 18, 5ו, ח"ח 26. 16, 14, חיקות13,כפרגב'רול-גוש3769,
 2. ח"ח 3780, גוש 21:27, 228 213-211, 206-201, 199, 197-194, 187-ל19,

 435-428, 412, 411, 408-406, 392-383, 381, 378,380, הוראות קכ'עת ג( שונ'סי לא.1ור'פ שסח.ם .עיד ב( מישהי'.8- 332, 324-י%3, 306, 05]. 291, 288, 287. 279,285-283, זרג.ם מערכה החוו.ית א( התבנ.ת: שינוי הוראותעיקרי 276- 272, 268-265. 258-244, 241. 240. 230,234-232,
 491, 490, 488. 482. 480, 477, 476, 445, 447, 436,442, אידר. לכל גויה היתר למתן ותנאשבניה

09ן, 17.1.1191 התש;-א. בשוס ב' 3535.'יו~סה5יסימ.ס



 התש"ן-1990, שעה(, )הוראת תכנון הליכי חוק לפיהודעות
 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוקולפי

 הדרוםמחון נ65- 619-ל62, 591-589, 578-575, 572-570. 565,566.
,652,654 ,666 ,667 ,674-671 ,688-6"4 ,705-698 ,724 
 נתיבות מקים. תגנוןמרחב 46-38, 29. 28. 24-ל7. 17, 8-6. 4, חלקות 6456, גוש725:
 =====יששאצ מלימית מיתאר תכנית שינוי הסלדת כדברהודעה 101, "9, 96, 95, 93, 86-83. 81, 6ז-ל7, 74, 69, 63. 49,62,

 זן. 06';תלקה עותה -יגוש נסע.פשזינת נורזתןב( משיטת חננית הרשת בח. אחד כלהמאפשרים
 תננו;ית מסגרת יצ.רת התבנ.ת: ש.נו. הוראותשקרי משחס לבל שתיבנה המס.רסית לתכניות הוראותקב'עח
 על-'ד' דיור .חיזנת 382 הכולית מנורים שבונת להקמת והוראית 1:וי~ח קב'עח ד( מגוריסי צפיפות קב.עת ג(~מ.תחס:
 2נ.ה. הנח.ות וקב.עח הקרקע ב..עודיש.נו.ימבנ.ה.

 בימ.ם בו לע.ין רש". התבנית בש.נ1. המעונ.יןבי בימ.ם בו לע.'ן רשא. התננ.ת כש.נו. המעוני.ןכל
 המעו;..ן כל לקהי. פתוח.ם הא:ור.פ שהמשרד.םוכשעות

~lleal 
 המעונ.'ן בל לקהל. סתוח.ס האמור.ם שהמשרז.פ

 להוק, 100 סעיף פי על לכך היבא. בי וכן התבנ.ח, ש.נו.'ד. לחיק. 100 סע.ף פ' על לכך הבאי גל וכן התבנ.ת, שינו.יז. על נפגע עצמו הרואה אחר תכנוני פרס בכל או בכנ.ןבקרקע, על נענע עצמו הרואה אחר תכנונ. פרס בכל או בבניןנקרקע,
 של פרסומה מ.~ם יום עשר.ס תוך התנגדות, להג.שרשא. של פרסומה מ.וס יום עשרים תוך התנגדות. יהנישרשאי
 י8 סי' 84100, באר-שבע 68. ת"ו הנשיאים. דרךהזרום, 225577-"0. סי' 72406. רמלה 84. הרצל רח'המרבו, Ab מחוו למגור.ס לב;.ה הועדה למשרדי בעתונות, 11היזעה מהוו למנור.ם לבניה הזעוה למשרו. בעתונית, 11הודעה

057-31704. בנתב הננשה בן אס אלא ת.זון ולא תתקבל לאהתנגדות

 בכתב הוגשה כן אפ אלא תיווך ולא תתקבל לאהתנגשת שעליהן העובדות את שאית חצה.ר ובל.וו. הנמקותבפירוט
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי שמקותבפ.רוט מסתמכת.הנא

 תחמנת.היא

 1990( בדצמבר )25 התשנ"א בסבתו' 1991( ב.נ~אר )3 התשנ"א בסכתי"ג
 דתנושיום ש.שרב

 למגורים לבנ.ה הנעדה ראשיושב למנ~ר.ס לבניה הועזה ~Vx'ושב
 הדריםמחוז המרשמהו

 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 הדרוםמחוז

 באיזור בניה אחו1' הגדלת התכנית: ש.נו' הוראותע.קר' אילת מקומי תכנוןמרחב
rv~tn22-53. מגרשים ג' תעשיה מיומית מיתאר תכנית שינוי אמסור ברבר 

 בילקוסהפרסו- התבנ.תפורסמההוןעהעלהןקדתש.נו. התנגין יחוק 117 לסע.ף בהתאם הודעה, ביה נמסרת'
 2525. עמ' החש"ן,3761, מ.ס הנקרא תבנית ש.נוי א.שור בדבר התשכ"ה-1965,והבנ'ה,
24,101,02,2.'. מחח המחתית הוערה במשחזי ;מצא האמור ת התכש,;.. מס' מקומית מ.תאר לחבנ.ת ש.נו. ,36. 101 02,2, מס'"תכנית

 לקהל. פתוחים ובהסדר(. 0)ן40קוש (8י האמורים שהמשרד.ס ובשעות ב.מים גו לעיין רשא. המעונ.ין - איית ~מקימם: התבנ.ח בש.נו. דנל~ל.ס השסח.םואלה

 17.1.1991 נשגס"תש;.א. ב' 5ו,ו. ג"יס.ן'ס.יקי1110



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 160,03,5, מס' "תכנ.ת הנקרא תכנית שינוי הופקובאר-שגע. אילת מקומ' תכנוןמת"ב,ך
 37,160,03,5". מס' מסורסת יתגנ.ת ש'נו.38, משרטת תכנית הפלדת טדכרהורעה

 בהתאם הוזעה, ב1הנמסרת. באר- ומקומם: התכניה בשסוי הנלול'ם השסת.םואלהי
 לסע.י

' לתננון המחו,.ת הועדה במשרדי ג. התשכ"ה-ל196,והבנ.ה, 40, ח"ח 38068, גוש - העליה רח' ה', שנונהשבע התכנון לחוק 89
 מגורים מא.~ור יעוד ש'נו' התנ1.ה: ש'נ.' הורסיהי'קי' ולבנ.ה לתכנון המקימ.ח היעיה ובמשרן. הדרום, מה.1וב;.ה
 פתוח. צ'בור' יססחמיוחד 03,2, מס' מפורטת "חכנ'ת הנקראת חבוית הופקדהאילת,
 המעונ.ין גל לקהל. ית~ח.פ האמור.ס שהמשרדיםוכשעות גוזי - א.לת ימקומם: בתבנית הכלול.ם השטחיםיאלה ב.מ.פ בו לע.ין רשא. התגנית בש.נו. המעונייןכל194"..
 לחוק, 100 בע.ף פי על לכך השא. נל וגן התשית, ש.נוי'ד. להקמת ת::ו::ת מזרת יצ.רת התכנית: הורא.תעיקר. על נרע עצמו הרואה אחר תבנוני פרס בגל א. בבנ.ןבקרקע. 123. 00[, דל, 91, 90. ת-ה 55-52, 19. חלקות40001,
 הויעה של פרסומה מ.ום חייש.'ם חוך התננוות, להגישרשא' בנ.ה. והנחיות קרקע .עז. קביעת 'די על ת.'ר~תא.וור

 ובשעות בימ.ס בה לעיין רשאי בתכנ.ת המעוניןכל
ל ההעתק בקרקע. המעז:י.ן כי לקהל. alnl~o האמורששהמשרז'ם המךננן'ב:ת: היעיה ימשרי' בישימית'ד

ן

 רשא. לת~ק, 100 סע.ף פ' על לכך ההכא. בי וכןהתכנית, 33121-ז05. סל' 00[84.באר_לבע יר' עי נפגע עצמו הרואה אתר תכנוני פרט בכל אוגכנ.ן
 בכתב הדגשה בן אב אלא ח'וע ולא תתקבל לאהתנדות 11 הופעה של פיטומה מיום חודשים תוך התגנזות,להנ'ש

 שעליהן העוכזוח אח המאמת הצהיר וגליוו. הנמקות בפירוט הנש'א.ם. דרך האעורה, המחימת הועזה למשרז'גרשומות,
 מסת:כח.ה.א .מצ.א המתנגד 704[057-3. סי' 84100, באר-שבע 68,ת"ד
 14, ת"ד האמורה, המקומיה הועדה למשרדי התנגדותוהעתק
 שקמ.ם מקומ' תבניןמרחב 2133ז-י05. סל' 30012,אילת

 מסורטט תכנית שינוי הסעדת -' -' עלה" נכתב הונטה כן אס אלא תידון ~לא תתקבל לאהמגזות
 התגנון לחיק 89 לסעיף בהתאם הידעה. בנה נמסית שעליהן העובזות אח המאמת ח?ה.ר ובליון. הנמקותבס.ר~ט
 לתכנון המחתית הועדה במשרד' כ' התשכ-ה-1965, ~הבניה, מסתמכת.היא

 ובנ.ה לתכנון המקומ.ת הועזה ובמשרן' הזרום, מחוו~בנ.ה
 6',2,195,03, מס' "תננ.ת הנקרא חכנ.ת ש.:ו' הוזקן שקמים. אשקלון מקום. תכנון מיחב*4

 . 6'י0'195מס מפויטת תכנית שינוי אישור כדברהודעה
 לחוק 117 לסע.ף בהתאם הוזעה, ב1הנמסרת מועכה ננה, התכנית: בש.נוי הנלול.ם השטחים מקנםו1ה

 גנקרא ח:נ.ח שתוי א.ש.ר בדבר החשמ'ה-1965,והבניה, לכ.ש. אכזרית התבני
 80 מס' מגרש הלוקת א( התגנ.ת: שינוי הוראותע'קיי 03,4; מס' מפורסת יתכנ'ת שתוי 4,138,03,4, מס'"תבנ.ת
 לאסור חקלא. מאיגור יעוז ש.נו. ב( חיקות-משנה: ישתי1,138".

תזלוק אוקיון, ומקומס: התבנית בש.נוי הכלול'פ השטח'סואיה תחנת להקמת המועז מסחרי ולא.וור חקלא. במשק מגוריפ י יי
 ו,

י 223. מפרש 1933, גוש - אפרפר שכונת-
 גמעה של כרסתה מיום הה,ייימ תוך התנגדות, להגישרשאי 2525. עמ' גתש"ג 3761,מ.ם לחוק, 100 סע.ף פי על לכך הנבאי בל ונן התננית, ש.נוי'די הפרסו- בילקוט פורסמה התכנ.ת ש.נוי הפקדת על הוזעה. עי נפגע עצמו הריאה אמר תבנני פרט בבל או בבניןבקרקע קרקע. בקומת ~מתסנ.ם קומה בכי מרפסות תוספת יאפשרמנת המעונ.ין בל לקהל. פתוהיפ הימורים שהמשריים ובשעות על כנ.ה בהנחיות ש.נו. החכנ.ת: ש.נו. הוראותעיקרי ב.מ.פ בו יע.ין רשא. התכנית בשתוי המעונדןגל

 הנשיאים, זרך האמורה, המתותח הועדה למשיר. ברשימית'יי המהוסת היעדה במשרדי נמצא האמור ההכנ'השינוי
 ימצ.א המהנגז 31704-ז05. סי' 00[84, באר-שבע 68' דת המקומ.ת הועוה במשרדי ובן הזרום, מחח ולבניהלתכנון
 יורח האמורה, המקומית הועדה למשרדי התנגוותזהעתק ב.מ.ם בו לעש רשאי המעונתן וכל אשקלון, ובניהלחכנון
 שקמ.ם. נ דיאס' לקהל. פתוה.פ האמור.ם שהמשרז'םובשעות

 בכתב הונשה כן אפ איא תידון ~לא תתקבל לאהתננדוח
 שעייהן העובדות אח המאמת תצהיר וי יבל יוממת ייןבפ באר-שבע מקומי תכנוןמרהב

 גרצמבר 251 התשנ"א בסבתן, מפורטת תמית שינוי הפקדת בדברהודעה
 למג,ר.ם לג;.ה הועדה ראשיושב יתכנון המחוו.ת הועזה כמשדד' כי ההשכ"ה-1965, והבניה,י,י' דך:1שיוק החכנוו לחזק 89 יסעיף נהתאס הודעה, בזהנמסרת 1990י

 הדרוםמחוז ובניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום, מחוזובניה

 ן ג 1ן 17.1.1991 התשג"א; נשבס ב' 835ג האטימיםילקים
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4. חקלאית בקרקע וחלוקה איחוד לתכניות המשותפת המחוויתהועדה

 מושב אדמות ר.שופ א( התכנ.ת: ש.ווי הוראותעיקרי בית-IKT בקעת מקימי תכננןירחב
 ב( התשר.ס: לפי המקרקע.1, בספרי והסביבה נתן ציר תיגש מטורמת תכנית שינו' המקדת בדברהורעה

 מהדש וחלוקתן הלקות א.חוו קיימים, וחלקות ג,ש.פביס~ל
 ב'סול ה( חדשותי דרכים והתיויית קיימות דרגים ב.סולד( המשו- המחוגת הוועדה במשרדי כי החשכ-ה-965[,והבניה. וא.וורימי .עז.ם קב.עת ג( געת.דן ופ.תוה הקיים למ?כ בהתאם התכנון להוק 89 לסע.ף בהתאם הודעה, בנהנמסרת

 לצרכי השסה יחלוקת הנוגע כגל קורמות חכנ'וחהוראות 'רוש- למהונות חקלאית בקרקע וחלוקה איחוד להכנ'ותתפת.
רישום, ששד- המקומית הדועזה ובמשרדי והצפון, חיפה הכרכז,לים,
, למחוז חקלאית בקרקע מחדש וחלוקה איחוד לתכנ-ותתפת

 תשלוט ללא ב. לעין רשא' החננית יי בש י המעינכל שיח. מש?,oaI .63' -תכנית הנקרא תכנית ש';ו' הופקדהצפון,

 לקהל. סתוחיס האמור.ם שהמשרד.ם ~בשעות ב.ס.ס 5848". מס' מפורטהלתכניה

 אחר תננונ. פרט בגל או בבנ.ן בקרקע. 1 המעינבל שוה-אליהו החגנ.ת: בשינו. הכלול.ם השטח.םואיה

 לכך ההכא. בל ובן התכניה, ש.נו. ידי על נפגע עצמו את הריאה נ.ש.ב חלק. 23035: 23034, גושים זונם, 8777 -והסב.בה
 של פריומה מ'וס חיס..ם תוך דשא.. לחזק. 100 ד yQ' פע' 23014-23017, 22980-22982. 22978. 20897,20899.

 במשררי החכנ.ת לשיו. התעזות להגיש גרשימ.ת,ייהידעה 2י230, 23043-23045. 23041-.23039. 23023-23026.23033.
.23054

 ת.-אב.ב. 12, שפע-סל רח' המשותפת, המחוזיתהוועזה
 הל-אכ'ב. 12, שפע-סל רח' המשוחפת, ק.בו, אדמות ר'ס,ם א( החננית: שצו. היראיחע.קר. המקומ.ה הוועדה למשרד. התנגדותו היחק 'K'Ytהמתנגד

 י י,, כ( החשריסי לפ' המקרקע.ן, בס:ר' והכב'גהשדה-אליהו
 בכתב הודשה בן אס אלא תידון ולא תתקגל יאהתנגדית מדוש. והלואתן הילת א.הוו 7"מ.ט, ןילקות ג~ש.םביטוי

 שעי.הן העובו~ח את המאמת חצה.ר יבל'וו. הנמקיה ריסבפ וא.11ר'ם; .עו.ם 7ב.עת ג( כעת.1, ופ.תוח הק.ים למצבבהתאם
 ה( הרשותי זרכ'ם והתווית ק"מוה דרבים ב'סולד(

 ב'סוי
 מסחמכח. אה

 לצרב. השטח לחלוקת הנונע בכל קישות תבניותהוראות
רישום.

 השרון ורוב מקימ' חכויןמיהב תשל~כ ללא בי לע.ין רשא. התבנ.ת בש.נוי המעונ'.ןכל

44י מפורסת תכנית שינוי אישור בדברהודעה לקהל. פתיח.ם האמורים שהמשרדים ובשעותבימים
 התבנ,ן יחוק ז[[ יסע.ף בהתאם הויתה, בזהנמסרת אחר הכנוני פרט בבי או בב;'1 בקרקע, המעונ'.ןכל
 הנקרא תכנית ש.נוי א.שור בדבר התשכ"ה-1965, והבנ.ה, לכך הדכא. כל וגן התכנית, שינוי ידי על נפגע עצמוהרואה
 מס' מפורסת לחכנ.ח ש.נ.י )שד(, משמ,125 מס'"תכנית של כרסומה מ.ופ חדש.'ם תוך רשא', להוק, 0,[ סע.ףעל-פ.
שד,6,594". במשרו. התזניח לשינו. התנגדות להגיש ברשומות. 11הודעה
 1,411 גן-ה.יפ- ההכנ.ת: בש.נו. הכלולים השסחיסואחה תל-אביב. 12, שפע-סל רח' המשיחפת, המחתיההוועוה
 7623-7620. גושים הלקי דונם המקומ.ת הוועדה ימשרד' התידוחו העתק .מציאהמתנגד

 תל-אביב. 12, שפע-סל רת'המשותסת,
 גן-חיים אדמות רישום א( התכנית: שינוי הוראותעיקרי

 לפ. המקרקעין, נספר, ככתב הוגשה כן אס אלא ת.דון ולא תתקבל יאהתנגדות
 גושיס של ואשת ב.סוי ב( התשריטי

 הק"מ החזקה למצב בהחאב מחדש, והיוקתם ק.'מ'םזחיקות שעישן העוכזות את המאמת תעשר וכל'וו' הנמקות.בפ'רוס
 ד( וא'וור.ס: יעדים קביעת ג( בעתידי השסח מתוחוצרכ' מסתמכת.היא

 ב.טול ד( חזשוהי דרגים והחווי.ת קימות דרכיםביסיל
 יצרכ' nDmn לחיוקת הנוגע בבל קודמות הבנעת היראות השרון זרום מקומ' הכנוןסרהב

 לביל' ומגרשים א'( ,חלקות נחלות מסיר קביעת ו(י'שוסי משורטת תכנית שינוי הם;דת כרכרהורעה
 ומשתכנים. ?יר מיקמקצזצ' הבבניו לחוק 59 לצעיף בהתאם הורעה,  בנהנמסרת

 הפרמר  בי7לזמ מורמרה התבנית שינוי צלהפקדתהזיעה המסו- המחי~ית היוערה במשררי כי  התס'כ"ה-1965,והכז'ה.
 1390. יי' התמ"ס, 3732, מ.ם ירוט- למחוזות חקלא.ת בקרקע .חלוקה א.חור לתכניותחית

 דמהווית nTyln במזרזי נמזא דתכנית.האמורש,נ1, המשו- המקומית הוועדה ובמשרד' והצפון היפה המרכז.לים,
 למחוזות חקלא.ת בקרקע וחלוקה Tn'R לחנניות המשיתרת למהוו יקלא'ח בקרקע מחוש וחלוקה איחוד יתכנ'ותחפת

 תל-אביב, 12, שפע-סל רח' והצפק. ה.פה המרבו,.רושל.ם משמ,30ו מס. "תבנ.ת ונקרא תכנית ש.נו. הופקדהמרכו,
 דמע1נ.ין ~גי זרום-דקרון. וסקימ.ת דזועדד במעוזי~כן שד,10,101". סס' מפורטת יתכנ.ת ש.נוי)שד(.

 שך פתוח.ס האמורים שהמשרדים ובשעוה בימ.ס בו לע.יןרשא. ~הסב'- צור-נחן ההכנ.ת: בש.נוי הבלולים השסחיסואיה
יקהי. 8901-8909. 7836. 7768, 7732, גוש.ס חלק' דונס, 3696 -בה

-.

 17.1,1991 בשכסהתשג"א, כ' 3835, הפרסימיםילקום1112



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעת

.6. חקלאית בקרקע וחלוקה אית~ד לתכניות המשותפת המחוזיתהועדה!
 לבעלי ומגרשים א'ן ;חלקות :תלוח מסיר קביעת ו(רישופי לידים מק~מ' תגנוןמרחב

 ממש'כ'פ. ובנס עזר משק'מקציע' מפורטת תכנית שינוי אישור כרכרהודעה

 ושלוס ללא בו לעין רשא' החככת יש'נ.' י המעוגגי התכנון לחוק 117 לפע'ף בהתאם הודעה. גוהנמסרת
 יקהל. פתוח'ב האמורים שהמשרז'ב יישעות פ מ ב הנקרא חננית ש'נו' אישור בדבר החשכ"ה-1965,והבניה,
 אחר חכנונ. פרס בכי או בכנ.1 נקרקע. המעוניןבל ג1,12,1. מס' מפורסת לחכנ'ח ש.נו' משמ,79)גון, מס'"תכנית

 .נך השא. בי וכן החננית. ש.נז. .וי על YJD1 ;צמו ירואה , 5". 2,.
 - רמות-מא.ר החננית: בשינו. הבלול'פ השטחיםואלה

 של פרסיבה י.ום חוש..ס חוך ישא., להיק' 00י ף סע פעל
 3803, 3721, 3720, 3708-3711. גוש.ם חלקי דונם,1.702

 במכרז. התכ:.ת לשרוי התנגדות להקש בישומוח, ויהודעה
 תל-אכ'ב. 12. שפע-סל רח' המשיתית. המחו1.תהוועזה3818.

 תל-אביב. 12. שזע-סל רח' המשותפת, רמות- אימות ר'שוס א( התכנ.ת: שתוי הוראותע.קר' המקישה הוועדה למשרן. התנגזוחו העהק 'מצ'אהמתנגן

 בכתב הוגשה גן אם אלא תידון ולא תתקבל יאהתנודות רחוק למצב בהתאם מהזש. וחלוקתם ק'.מים וחלקותגוש.ם
 שעייהן העובדות אן תאמת תצהיר ~בל.11. הנמקיח ריס בפ וא.11ר.ס; .עדים קכ.עת ג( בעתיד; השסח פיתוח וצרכ'הק"מ

ד(
 מסהמנת. אה ב'סול הן חושותי דרנ.ס והתוו..ת ק..מ.ת דרכ.פ בימוי
רישום. שורקות מקומ' חכ1וןמרחב לציכ' השסח לחלוקת הנוגע בגל קרמות תננ'וחהוראות

 הפרסו- ב'לקוס פורסיה התכתת שינו. הפקדת עיהורעה מפורטת תכנית שבוי אישור בדברהודעהי
 התכון לחוק 111 לסעיף בהחאס הודעה, ב1הנמסרה 3477. עמ' החש"ן, 3786,מים

137., ימחווות חקלאית בקרקע ~חינקה איחוד יחכנ.ותהמשותפת בר, מס' יפירסת לתבנ.ת שיווי משמ,74;בר(, מס' ..חכנ.ת המחוו.ח הוערה במשרדי נמצא האמור התכנ.תשינו. הנקרא תב:.ת ש.ניי א.שור בזבר התשכ"ה-1965,והבניה,
 רח' והצפון. חיפה במרנו.'רגשיים,

 חי-אביב, 12, שפע-סי
 4316י י431, 2209. 2208, 2206, ג~ש.ס זונם, 6,474 לקהל. פתוחים האמור.ם שהמשרדים ובשעות ב'מ.פ בו.,Yen - 1.-חים התננ.ת: בש.נוי הגלויים השסח'םיאלה לע.ין רשאי המעונ.ין וכל לוד.ם, המקומ.ת הועזה במשרדיוכן

 חלק.
 3603, 2248. 2215, 2214, 0;22, 2207. 2205, 2204,גושים
,3604,430),-4303 ,4306-4310 ,4314 ,4513 ,4591 .4593 

 ל הי, עמק-חפר מקומי תכנוןמרהב ק-בנץ אומנת ר.שופ א( החכנ.ה: שינוי הוראותעיקרי
 למצב בהתאם מתוש, ותלוקחי ק'.מ'ס וחלקות גושיםשל מפורטת תכנית שינוי כרכרהזרעה
 יעז.ס קביעת ג( בעת.די השסח פיתוח וייכי ם הקהחיקה התכנון לחיק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בנהניסרת

 המשו- המתח.ת הוועדה במשרדי כ' התשכ"ה-ל196,והבניה,
 ה( rT~lni; דרב.ם והתוו.'ת ק..מות דרב.ם ב.סול ד( ס' ייריא

 ncvn לחלוקת הנוגע בכל קודמות תכניות הוראות טויב 'רוש- למחויות חקלא.ת בקרקע והלוקה א'חיד לתבניותחפת.
 שוס. ריירט המשו- המקומית הוועדה ובמשרדי והצפון חיפה המרכו,לים,
 הפרכו- ב.לקוס פורסמה התכנ.ת ש.נוי הפקדת עלהושה למחח חקלאית בקרקע מחוש וחלוקה א.ח,ד לתכניותהפת

 3533-4. עמ' החש"ן.3798,מים )עת(. משמ,27 מס' "תבנ.ה הנקרא תכנית ש.נ,' הופקדהמרכז.
 המחוו.ת .הועדה במשרדי נמצא האמור החבנ.תש.נוי עח,132". מס' מפורטת לתכנ.תשינוי

 למחוזות חקלא.ת בקרקע והלוקה א.חון לתבניותהמשותתת שתופי מושב התבנ.ת: בשינוי הכלול.ס השסח'פואלה
 רח' והרון, חיפה המרב,ירושי'ם, גוש.ם חלקי 8342; 8341, גוש.ם דונם, 1407 -בית-הרות

 תל-אב.ב, 12, שפע-סי
 רשא. המעונדן וכל שורקות, המקומ.ת הופגזה במשרדיוכן 8343. 8338, 8336, 8328,8335,

 לקהל. פחוחים האמורים שהמשרדש יבשעות 'D't'a בילע"י מושב אזרוח רישום א( התבנית: שתר _הוראותעיקרי
 1991( ב.נואר ;2 התשנ"א בסבהס"ס ב.טול ב( התשרים; לפ. המקרקעין, בספרי בית-חרותשיהויי
 יש.עגב בהחאפ מחזש, וחלוקתן חלקות א.חוד 7'ימ.פ, וחלוותגוש.ם
 המשוחפת המחוו.ת הוועזה ראשיושב ד( וא.;וריבי יעזים קביעת ג( בעתוד; ופ.ת~ח הק.יםלמצב
 מקלא.ת בקיקע והלוקה א.הזלתבניות ביסול ה, חדשות; דרכ.ם והתווייה קיימות דרכ.םביטול
-ין והצפון חיפה המרבו. ירושל'ס, למחוזוה ל?רכ' השטח לחלוקת הנוגע בכל קץמות תכניותהוראות
1113 1.ז1 1991. התשג-4 בשבס ב' 5נ38, הןרס,מיס.יקנס



 המשפט בתיהודעות
ה,י.י  גינת שטדין'יג . "ינ" שן ""'קיר' בנצרת המחוזי המשפטבית

,8ך הרמן מניה17.10.89 מאיר גמלה מניה90'7זז מינז' או 'רושות או צוואות קיום בדברהודעות
 גלנוע שירן26.4.80 ולרה שמנברג778,90 עלבוןמנהלי

 למ.נו. או ירושה יצו או ?וואה ק.וס לצו בקשוח המשפטלבית מוהמו כוס4.9.82 על. שריה חאחו780,90 הוגשו יהלך המפורסים בה'ק'ס כ. הגזעה. ביהמתפרסמת גלבוע שירן26.7.90 'עקב שמנברג779,90 ,,
 רשם כן-י1י,מ. עצבון.מנהל

ת,י.ד  גה," שן גת'קים.
 הרבניים הדין בתיהןדעןת ו:נ,; ;סוירין

צוואות בירושלים הארורי הרבני הדיןבית
הודעות

 ח.'ס מנזלבאום90.[[.1 שייה צור734,90
 להלן, המפ1רסיס כתיק.ם הדק. לבית הודשו כ' 'זועלהוו' לביבהמרע'"736,9

 ירושה: צוף למתובקשות מרע. מרעי16.2.81מוחמד
 725,תשנ-את.ק ואב קר.כ:.0.90[.6 אליעזרקרייטל737,90
 ב.רישי'ב שניסרה יפורה, מוראז' המנוחה .רושתבענין נע.ם רוק28.11.69 א:סון כיעאןרוק746,90
 8.2.19901(, התש"1 נשבס .,,דב.ום רנה אדר2.12.89 שושנהפרנקל749,90
ארנקי750,90

 מנשה. ,רד,ה-כקש. רנה אזר7.2.90 יהושע
 היים אלטר0.90[.18 מיכהאלטר752,90
 451;תשו-את.ק ה.יס אלסר5.5.88 דו אלסרק753,9
 בירוש- שחסרה דבורה. א.לן בר שנוחה ירושתבענ.ין אהיזעל'756,90

 )1990.[[.26(. החשנ-א בנמלו ט'ב.וםלים בעץ עידה5.12.87 1הי'ב(ברג'ס
 דניאל. איין ברr7aan: נסוב כשארה18.11.90 מאריבשארה757,90

 ז30,תשנ"אתיק יגויס(סלים
4 ב::ב:עך:-",", מייד די229.88 :ןששן::;:כ: גיור בירושלים שנפסר משה, הרצל המנוה .רושתבעניין מרוב. כהו14.6.87 מר.סכהו760,90

 מוחרז עשר13.4.90עטר

 נ'רושל'ס שניסרה בלהה, אפי המנוהה 'רישתבעניוירושות
 )15.7.1990(, החטין בתמור כ'בסם

 י""יה יידה%.3י2 ב:5.::יך"ן:;כ: שרה. אפלהמבקשת: 'הידית שרון8.90.[2 .101:שרנן730,90
 699,השמ."הנק

 19871.[6.1(, התשמ"ה בחשון ב"וכיום בת.ה שמעוג.10.7.57 רבקהפינשס.י743,901

 משה. נלומנסלהמבקש: אברהם בתובאבא(
 771,השנ-אתיק אסתרפינשטי.ן744,90

 שמואי ח.יסבת
 1ש.רל'(, לאה ש.'נדיל שסיינברג המנוחה ירושתבענ.'ן בת.ה שמעוני2.11.26[

 ,1989.23%ג התרמכן במיץ מ בזום בניריורקש:פטרה רגקהפרימוס90.ז.9 גולדהפרימטי751,9
 שושנה. פרידברגממבקשת: מ.ראכור.אןוזמעון28.11.90 דיר פ.ראכוריאן"754,9
63,תשנ-א סאהא"בך8.48 עתה עליעבת~755,90
 שינק5,:ב ביוםרסכא יבובה.הליםי17.3.9- יהוקאל .'הלום758,90

1-

 65,תשנ"את.ק 1.קט,ר.האבוריה5.12.551[פריס
 ב'ר1שי'ם שנפטרה ריזל, ח.ה נחמן המנוחה .רושתבעניין רבקהפו19.6.90 אברהם אסאפו769,90
 3.9.19901ג ההש-1 באלול '"גב.ום מוחמד ח'לא'לה776190

,,נ סובה. א1ח.וןהמבקשת: סוהילהח'יא.יה31.7.86מוסספא
 [.זו [191. ההשן-א, בחס ב' 5נ35. ג5רסומ.ם.יקיט1114



 בירושלים האצרי הרבני הדיןבית
 הבק:שטהחט'רך הךניח שטהק:ך.א )המשרן ות ע ד וה

-- 771,ת'בנ"את-ק
 בנוחיה שתיבעלה,  ש"ן טבת ט"ו כרמלה אשכנזי760 שפטר מאיר. אנשל ברטשסיין המנוח ירושתבעניין'ן48

ובנה )24.8.1990(, החש"ן באלול ג' ביוםבנתניה
 ובתה, בזהבעלה, מ-! אבי"ר מרים אלוניח91 קלמן. שמולביץהמבקש:

 ראש' ממיר גר:כיץ,מ' 650.תשנ"אתיק
 בירושלים שנפטר שישון, עירון המניח ירושתבעניין

 )25.9.1990(, התשנ"א בתשרי רביום
 בבאר-עובע האזורי הרבני הדוןבירג עירון. שולמיתהמבקשת:

הודעות תשנ"א 711תיק
.. ב.ר,שליס שמנסרה דלפה שלום הכמהה ירושהבעך.ן

 ' .' 19991.[7.1(. התשע-א בחשק י-םביש
- 

ן יוסף. ילוםהמבקש:

-  4לך.תשנ"אחיק
 כפתח- שנפטרה דיזל, גלכשסין הכנוחה ירושתכענית

ת"י-י ; ההןס
 ה?בי'ןשם ייהפ- " ה-- .- "",.. 30,4,19591ג התשמ"ט בניסן כ"ח כיוסתקוה

 שמואל, הרשקוכיץהמבקש:
 לידהטפר נ"א כבלוכ"1 מקס טפר10 שיוטן בן אתיוןיצחך

 לאהגרוף נ"א ככלול' יעקב נרדף962 הדא?.המזכיר
 סורטונהאדיסון מ"ב א.ירכ"ח נס-ם אדיסין175

 צפורהאיסקר תש"ן אבד' צ?1 א;-_ר14 באשקלון האזורי הרבני הדיןבית איכהשילדר נ"א ככלוה' מאיי שילדר181ן
 ראשי מ!כ'ר כהן,מיכאלהודעית

 להלן, המפ-רסיס כתיקים הדת. לבית הוגשי כי ידועלהווי
 המשסט בית ידי על חבד1ת לפירוקבקשות ירעד: ן11. .:ח1בקשיח

 כ.יי'2..כ דמה,:. הששפט ג:.ת ב.,ם באשקלון שנבסר 1,ר1, חורי המנוח .רושתבענ.15,1 נ"א 384'ת-ק
 664 90 אזרח.תיק )16.11.1990(, התשתנא בחשוןכ"ת

 הת:מ"ג-1983, חדשן, ,:יכה החכרות פקודתבענין ובתר. בניי אשתו,המבקשים:
 בע"מ, סק'לה חברת פ.רוקובענ.ן 598.תשנ"אתיק

-
 באשקלון שנפסרה לונה, סיידון המנותה ירושתבענין

 רח' יה1. כ-ה עי-ד ב-ב י::,מ::ן:-'ג::ן 11(, ,4.1989 -תשם-ס בניסן :ביום

 הוגשה 1990 בדגמבר 6 ביום בי הודעה, בזהנמסרת ראשי מזכיר מרז,אביהם
 החברה את לפרק בירושלים המחיזי המשפט לביתבקשה
 11.10. בשעה [199 בפברואר ז2 ביום בו'ן ה.ושב ברחובות האזורי הרבני הדיןבית המשפט בית בפני תישמע זו פ-רוק בקשת וכי לעיל,הנזכרת

 לתמך הרוצה האמורה החברה של משתתף אי נישהכלהודעות
 ן. ידועלהוו'

 בשעת להונ.ע רשא. לכך. להחמד או הבקשה בענ.1 צובמתן יהלז. ה:פורס.ם בת.קיס הוין. ל:.ת הששי
 לאחר שלו. הדין עורך באמצעות או בעשו אםהבירור, .רושה: צ11. למתןבקשות

 זה, רצונו על הודעה למבקששימסור
 בא,יז בתאר. לשיחה א, למבקש. למסור יש ההודעהאתת"י.ר ות.7:ס

 26 ביום 14.30 משעה יאוחר לא הנ"ל המען לפי לידיןשתגיע הךבקשCTהסט-רה ההניח שםהתשג""

 1991.בפבריאר תיו שלושתאשתו, נ"א כסלוי'א אברהם כהן353

 המורת המבקט, ימסיר זאת שיבקש למשתתף אולנושה בנותעוארבע
 הפירוק, מבקשת העתקתשלום, ושלושת בתהבעלה, ש"ן אבז' שרה לאוצקר471

 עו"ד :הן,משחבניה
 94יג

אן המבקש כוחבא ואחיו אמו מיס אלולט'ץ סרניו גלוק
. 17.1 1991. התע:'א, בשבט ב' 3835, הסרסומיםילקים
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 נשומתן עד -תעודה מתן משום כמרמומןואץ
 מסיךם מתך סיע, 2ן בתימרשת

 כע"מ וכנט שכיסכוץ 4 '"" """
 מרצע(1בס.רוק הש.חיפ,ה האךו.ה :;.והלפ.

 8594-5!51-0(1ח-פ הארזית ליק.זח 1146( סעיף לפי קינוחיבהקף
 אלה: אגדדות פירוק עד בזה מציוד אניהשיתופ-ות,

 סופית אניסה עלהויעה
 )מס' בע"מ יזרעאל בעסק שיתיפ-ת חקלאית אגודה מהת-י1ו(

 החברה שי אתרווה כללית שאס'יה הוזעה, בצהמתנת 43 סעיף לפ. סמכוהי ובקרקף יצאת אי די,, 9י!2האחזה:
 לשם תל.אב'ב, 6, קאופמן רח' שכיס, ובימה( אברהםהשרק .רועל'ס: 5). ה'סון קרן רח' ש:ענז:זנן, שי במשרדו יי19 בשעה 1י19, בירם 12 ביוב השנס ה;.'ל ירא את לשרק :ן;ה א;. הש.ח.פ'וח האעוותלפקודת

 פירוק התצהל כיצד המראה המפרק של טיפ- דו"חהגשת
 לשמוע גבוי החכרה. לבסי נעשה וכה החירה ש.הץ_ק.ס 1?ס. כע-מ ש'ת.9יה חקזא.ת אנית העב שער - נ.פ,מ.21(

 הטרק. ושל החברה של.ב;,.רוח ע,"7 אח לתיק משה א:. הש.חו:-ות האקדוחי:קיזה בנ:לס.ס לנהוג כ.צז ,יההליס דמירק מאת נוסלםב.א,ר.ס יז יע.ף לזי סן:)קי 1בק.7ף לנאק א' ;15. 804נהאנ,זה:
 ירו:סליס: 38. ה-2וד קרן רח' עימענו: אלימלך,אברה:

 מפרק שביט, )מומה(אתהם
 לפירוק(. ה'שיתופ.זת ןאגודוה הקנות להורא-תבהתאם

 האגודות מן אחת מכל תביעה כעל כל נדאבהתשמ"ד-1984,
 כע"מפנמול יזם שימים חיך לסם-ק.ם בכלב הביעתי אק להגישהאךורות

 Q~rll) ידי על מרצון)בפ-רוק. האג.זה. מדק מען זו-לפי דזזעה סרסוםמיום

 51-107951-9(1ח-פ :::ען:ןי2:ייקיייןן".:ןי::7ן.:אדח

 מפוי זיי:וי מרצח פירוק עלהודעה ברשומותן פרכ'מו מ-ום חדטיים תוך והרווחההעבודה
 המגץ מן שיא כללית באמירה כי הודעה, בזהנ-תזת 1990( בדצמבר )24 התש:"א בטבתד

 החלטה נתקבלה 20.2.1990, ביום כהלכה ונתכנסהשנועדה ז,יגמןאירי
 שלום את ולמגות נוסים ידי על מרצון החברה את לפרקמיוחדת הש.תוסית האגפיתרשט

 החברה. למפרק חיפה, 51, העצמאות דרך רו"ח,אכרדם,

= ליורד יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו ש-ש נושהכל  . מ.1ס .וט 21 תנך ך,נחות.ו, בצירוף תנ'ע,ת.ו. אח ה...י ך_"_ק שיתופיות אגורות יישים כ.טיי כרכרהוךעמ
 זז, הוזעהסרסזס ה?יתופ.ות האגווות לעקודת 50)2( סעיףלפי

 תזך נאסור תביעותיו יגיש לא אשר אחר אדם אונושה האגוזהאלחרארה ניתזעזלפירוקהואילזביזם989!.31.1)נ(

 ייענה, לא - הב"להמועד בע"מ מלאמה בואדי חשמל לאססקת שימיפית- אגודה-
 מירק רר'ח, אכייס,ש.1: ה:רס,מ.ם בילק.ס פורסם זה וצ. 57,2577(. האגוזה;1מס'
 8,2.1989; מום 1342, עמ' התעמ"ס,3617,

 אנר' האגוזה ל"'ר,ק צ, ניתן 15.3.1989 ובדם דוא.ל21(
- האגידה: 1מס' בע"מ שיתופית חקלאית אגודף -צ'רקס

- *
 *' ע" -"-

 מרצון()בפירוק 3645, המרסוסים בילקוט פורסם זה וצו.157,2653,
 כום.ת אסיסה עלהורעה 989!.31.3, ביום 2558, עמ'התשמ'.ס,
 אצל 12.00, בשעה 20.3.1990, ביסס תתכנס הנ-י התכרה הזלה שעה ומאותה 1תבסל. הנ-ל האגווות מן אחת כלשר.שוס חברי של אחרונה כללית שאס.פה הויעה, כוהנ,ת.ת הידעה בזה נ.ת:ת - נשימו ה;-ל והפירוק.םוהואיל
 דו-ח הגשת לשם בת-ים, 6, הפלאנה רח' שליש. חוןתפרק מואגד. כתף מלשמשהאגידה

- ובמסמכי החברה כפנקסי לנהוג כיצר ולהתלים המפרק שלסופי 990;( בדצמבר )נ3 התשנ"א גטבתי"ר
החברה. זליגמןאו-י

הני השיחופ.ות האגודותרשם
 מפרק שליש,

 ירושלים הממשלתי, במדפים והודפס בסדר-צילוםסודר "0155אל4-2))ט חדש-ס שקלים 2.48המהיר * 1.19.1.;1 ךתש;-א. בשנס ב' הנרסי:.ס!,!!.'.קיי1116




