
 ה/

יעשי
רשוסות

 הפרסומיםילקוע
 1991 כמאי388023 התשנ"א בסיוןש'

עמיעמ,ד
 לעבתה דין בית רשם של סמבותו בזבר התעה 2564 .. . . . .. . . .. התע1תעלקב.עתממלאימקופשלשר.ם, 2566 הודעהעיהתלייתרשי~ןלעסוקבר1קחוח........... 2564 ...הודע.חעלשובפשלשר'םלארץ...........

 סכוס ,הגדלת לעבידה הז1 בת יי יפ 2564 ............ היוהרהודעהעלמ.נו.נצ.בש.ר~תבתי
 2566 ..................התובענהשבסמכותהרשם(

 2566 .. . . . . . . .הידעהבדברהו?אתסירותשיא'גרותחוב 2564 הודעהעלמינו.שופס..........................'
 ישבה ח1ק יי. הארצית במועצה חבריפמינוי

 2567 .,מ'ני'הבר'םבועזהמקומ.תיתכנ111יבנ.ה........2564עורניהד.1
.*

 2567 ..............מ'ני'פק'ז'ר'שי'לי'היקכל'ה.ריה2565 .........................מ.נויע!,ריפקידש~מה

 2568 . . . . . . . . . . . . . . הג"אמחו,י.הח-עהבדברמ.נוימפקז2565 . . . . . המסיפ,גב.ה( לפיפקויח ממ1ניםעלהגביהמ.נ1.

 2568 ......... ציבור ביבררכשח7רקע1תלצרכ'הידעיח2565 ........... . . האמ1רה הפקודה לפ'מינו'פקידיגב'הי

 שעה( )הוראת ובנ'ה תבנ~ן הלכ' היק לפהידעית2565 ........... . ה'סל'סחר. חוק מ"עצתלפ' ועזהמ.נ~'
 2570 .....................ולפ'חוקהתכנון~הבניה

 בסתון שיר~ח תקנות לפי פסור ועזת חברמ'1וי
 2581הודעזתגת'המשפט........................... שבמציון מסעמ.פ בסחון מש.רוה,פט~רנשים

 2586הודעותמאתהציבור..................ן........ )ועדות הנב'פ הקנות לפ' נוספיפ רופא.םימינו. 2585 ...................הידעותלי'חוקהצהרותמ11ת 2566אומסעמ'סשבה1וימשפהה.ית.(..............
 2566 ................................רפוא.ו.(



 לקל.סת השר של שובו עד 1991( במא. ,8 החשנ"אבאייר לאי'1 שר של שוכו עלהודעה.

 לארץ.העליה הממשיה חוק-יסר:לזי

 1991( כמא. ,8 התשנ"א ר בא דנ גי הממשלה'. לחוק-יסוו: 20 סע.ף לענ.ן ב1ה.מיד.ע.ס

 יוכ'נשט'.ןא,'ג'ם 1,3-57חמ ביא' )5 התש;.א בא.יר כ"א ביאס ארצה שב ואבי רחבעםהשר
*,  הממשלהמנג'ר1991(.

 1991( במאי )6 התשנ"א באיירכיב

 הממשלהמונ.ר הסוהי כתי שייות נציב מינוי עלהודעה רי:';שט'י1אז'ג': ז3-5()הם
 החשל"ב-1971 חדש[, ונוסח הסוהר בת' פקודהלפ'

בת, לארץ שי של שוכו עלהודעה
 כ בזה : ע י מ

 ' המם ".נקה ' 97ן בח,קףן,ש:..מבבותר'ן

 בזרתת הסוהר, בתי שירות SS'3 לתנק'ו עמיר;בריאל הממשלה חוק-.סוד:לפ'

 כ' הממשלה', לחוק-'ס,7: ל2 סעיף לענין ב1ה.מוז'ע'ס
 1991(. במא' 11 התשנ"א גא"ר '"ו ום כ החי נזר' יב

 1991( במא' 61 התשנ"א בא.'רכ"ב )5 התש;"א באיר כ"א ביום ארצה שב והשינון הבי;ו'שר

 רוב.נשכ.'ןא,י;.ס 3-32(1חמ. 1991(.במא'

 טוסט מינו' עלהודעה שי של מיום ממלא קביעת עלהודעה
 דחשמ"ד-1984 משולב[, יוסח המשנס בת' חוקלפ. הממשלה חוק-'מוז:ין'

 לסעיףבהתאם
 141ב(11י

 משולב[, );~סח המשפם בת. לתוק 22 לסעיףבהתאם מ1זיע.ב הממשלה', יהוק-'סוד:
 סעיף לפ. ממנות. גתוקף כ' מודיע אג' החשמ"ד-4"19', שר כ' הממשלה קבעה האמור, יתוק 20 סעיף לפ' כ',ב1ה

 המטפס ב"ח נשיא עם ובהה"111ת האמור לחזק110אי1ן( באיר כ"ב  מיום הבמאות שר מקוס כממלא 'נדןדמשפס'ם
 של.ס, משפס ב.ת של שופט ;'ומראן, סל'ס את מ.נ.ת.העי.ון. לאיץ. הנריאות שר של שובו עז 1991( במיי )6התשנ"א

 ש בח.פה, המחוו' המשפט ב"ח נש,פס בפועל לנהוגהכהסכמתו, 1991( במאי 71 החש;"א בא.ירכ"ג
 . בכסלו 1' .~ם ען 1991( במא' 151 התשנ"א בסיון ב'מ'ים יוכ':שס",אייתם 3-57()חם

 1991(. בנובמבר 141ההש-ב המישיבמושר

 11991 באפריל )24 התשנ"א באיירי'

 שי של מיום ממלא קביעת עלהודעה
 3( 60'חמ

 המשפסעשר

 י19.  עמ'  הבממ"ד, מ"חי הממשלה חוק-יסוד:לפ"
 מ,ד.ע.ס הממשלה', לחוק-'מת: 41)ב(,1( למן'ףבנתאם

* :כ :ך::::::נ::::::;::5ןם
 הדין, עורב. לשנת לחוק 419( סע.ף לפי סמגות'בתוקף 1991( במאי ,8 התשנ"א בא.ייכ"י
 - אח ממנה אניההשנ"א-1961', י,בינשט.יןאייג'ס 3-57(1חמ

 קלו;מןה..ס הממשיהמוג.ר
 המעפס.ב: משרד שי הכליי המנהי

 המזינה: סרקלזטת - ב"גיעדזדית

 הראש', הצבאי הפרקייס - שיף"'ין שר של מיום ממלא הביעת עלהודעה

 'וגה ;בא', מא.ר כמקוס הארצית, במועצה חבר'ביה'ות הממשיה חוק-'סוד:יפ'

7'11 מודיע.ם הממשלה', לחוק-'סיד: 141ב(11( לסעיףבהתאס

 ש- ני הממשלה קבעה האמור, לחוק 20 סע.ף לפי כי,ב1ה
 1991( במא. )6 התשנ"אבא.ירכ"ב

6 המשפטיםשר מ-'יוידן3-437(,תם נ"1 מ.וס העליה לקיימת השר מקום גממלא יכהןהתקשורת

י 168. עמ' החשכ"א, ס"ח' 226. עמ' דתשכ"ח, ס"חי
 23.5,1991 התשנ"א, בסיע י, 580ג הפרסומיםילקים2564



 הגביה על ממונהמינוי שומה פריר עוזרימינוי
 ,גניה( המסיס פקסתית' הכבסה מס פקיהלפ.

 1;ב'ה(', המסים ליקידת 112( סעיף לפ' סמכ,ת'בתוקף הנניה', מס למקודח ו-229 1 סעיפים לפ' סמנות'בתוקף

 הגביה. על ממדגה להיות ואגוגו דוד הציבור עדבד את ממנהאני לשמש להלן מפורטים ששמותיהם הציבור עובדי את ממזהאני

 1991( כמא' 61 החשר'א באירנ"ב הנוסה: מס פקידת לענ.ן שומה מקידגעוורי

 מודע'יצחק 18-)(1המ אבוסבוליהודה (SJtyדרור

 האוצרשר שדיגיחזקאל בניש ענת.

 עמ' ב', כרך א"י, חוקיי שמואליהושוע נרוצקייעקב.
 46, עמ' התשאג, סיח 1374י

 ארנהבני חרס אבןאסתר
 הגביה על ממונהמינוי ר".מ.אייער איימיךשמעון
 י שמעוניעופר שהבזיאבי
 11ב'ה( ם המס פקידתי5' אהרונ'גדעון תרצהגילה

 )גביה(י, המסים לפקודה 2)1( סעיף לפי סמכותיבתוקף שגירשרה. ויידמוסלים
 שר ובהמלצת תל.אביב-יפו עירית מועצת של בקשתהלפי רייכרםעמיקם פסדנוגוליה
 ממונה להיות ברזילי שלמה הציבור עובד את ממגה אניהפנים, הכריאילה אביטובשרון
 הגביה.על אפריםשלמה שוורץ*לואיס
ן אלעלזוהר שמעוגובעמוס

חוקי סורסאוונטה בוקיבוהותן
 (. 1959 בא,גוסס 201 התשמ"ס באב '"ס מיום המ'נו'

 בסל, - ברזהנ שלמה שלמינויו בכר אבועומר אורבךיצחק:

 1991( במאי 61 התשנ"אבאמרב"ב מעבר'משה מווי.הקורנל
 מניעי'צדי 3-18(1חמ סובוליוסף גרולאיתי
 האוסרשר .וסףמאיר לויהרצל
 157. עמ' התשמ"א,ס"ת שהרבנישאול חקקדורון 46י עמ' החשל"ג. ס"ה 374(י עמ' נ', כרך א"י, חוק.י הירונ.,'הנדית שסרןאברהם
 1122. עמ' התש"ן, ,.,פ1 עלפוןות מעזה אבובסאפ
 רוטשיהרון ויזליעקב
. גסיםצבי דינרארזה  גביה פקידימינוי פנחסיעקב . ליונלמלאך4
 )גביה( המסים פקודתלפיי חוה ברדזנ' אזוזחיים
- קרלמיכל סורוקהשמעון

'
' :

 דאהרפנוי
, 

 1וב.ה(', המסיס לפקידת 112( סעיף לכ' סמכותיבתוקף סמ.רבועז

 סודנראורית ודלהסחמוו
 לה.ות להלן מפ1רס.פ ששמ,חיהס הציבור עובד. את ממנהאנ.

, וכ.ה:פק.די 1.סמא.ר קפלןס.לביה

 יחזקאליאבינעם אפרהידוד כתביחורנה חזןרון
 הרושיעקב טוביוסף יוסףמרי קוזניץאורית
 סלובו,חיים כרמוןבתיה, ליזוןנדין עמר*נסים שבירואפרים קמחיישראל שבויוסף טביבגדעון

 1991, כמא. 61 התשנ"אבא.ירכ"ב הופכןקס' אלמליחאבי
 מודעי'צח; 3-18(1חמ ברמןרם בנזל'דוד
 ו'לורמרים ברויל'רם

_
 עמ' כ', נרך א"', חזקי, מסלוב'ואב קורןרונ. האוצרשר

 "4. עמ' התשל"ג, ס"ה 1374י
 ) רינגולדאלון שמולימאיר

: יוגגיואב פישמןיידם

 מיעצת ועדהמינוי נהו'רוחם .עי'הושע
 התשנ"א-1991 סחר, היטלי חוקלפי גאמע אבונמיל קורצקיאילון
 התשנ"א- סחר, ה'סל' לחו, 6 סעיף לכ' סמכותנו בת71ף. ולירפאל

 כהברי להלן הרשומים את ממנים אגו החוקן, - )להלן1991' 1991( במאי )6 התשב"א כאיירכ"ב
 לחוק: ג' סרק לענק המ'.ע?תהועדה מיין.יצת; 1ז3-1(1"מ

 38. עמ' התשנ"א, ס"חן 120. עמ' 6, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיניי

 2565. 233,1991 התשר'א, כסית י' 3880, הפרסומיםילקוט



- - -

-  

 באב כ' יום עד 1991( ביולי )1 התשנ"א בתמת י"סמיום הועדה: ראש יושב - ציבור נציג גליקסברג. דודד"ר
 1991(. ביולי 311התשנ"א ציבור: נציג - מילד איתןפרופ'

 991ן( במרס 241 התשנ"א בניסןי"ב ציבור; נציג - נם שלמהרו"ח
* אילמיםאתי- 8""ו-)(,חן והמסחרי התעשיה משרו עבד - שיאוןמרסל  הבריאותשר והמסחר: התעש-ה משרד עובד - אירנשטייןאודד
 האוצר; במשרד ומע"מ המכם אגף עדבדת - שילדבה-ה
 החקלאות. משרד עובד - זייףאריה

 לעכורה דין כ"ת ישם של סמכותו בדברהודעה 1991( במא' 81 התשג-א באיירב-ד
 שבסמכות התובענה סכום )הגדלת לעבודה הדין בית צולפי 3-383()חס

 התשמ"ח-1988 הדשם(, c~ci מ'טה מושייצחק
ל לן להתאם .המסהר התעשיהשר האצרשר

 התשמ"ח-1958י, הרשמן, שכסמכות התוכענוח סכום)הגדלת
 לעבודה ד.1 ב.ת רשם של שבסמנותו התובענות של המכוס סטני ועדת הכי מטוי כדביהורעה 1991ע באפריל )1 התשנ"א בניסן י"ז ביום החל כי מודיעאני

. 1991( ::4ןד,:יןא,.:5::נ:ןן זת.ןןרוו'שי-ה-978ן 'סברי,.::י מסיסים או17במ1יון
 שופט ידם., ". 3-730()חמ )פט-ר בטחון שירות לתקרת 1 תקנה לפי סטכותיבתוקף

 מחווי משפס ביתR'C3 שבהמי מסען-ם אי שבמצפוז מטעמים בעחזז משירותנשים
 המשפט בתימנהל בניןין את שמיניתי מודיע אני ', התשל'ח-1978 דהי(,משפחתי
 עמ' התשמ"ח, ק"תי הקריה, גיוס, מ-נהל שליד הפטור ועדת חבר להיותבדרשי

 470. עמ' התשר'א, "'פ 690י
 הכהד. מנחם כמקוסתל-אביב,

 1991( במאי )2 התשנ"א באיירי"ח
 "?:cמשה 3-558()חמ

 . חוב איגרות של סדרות הוצאת בדעך עההיי הבטחוןשר-
 התשל"ט--1979 המדינה, מילווה חוקלפי 2173. עמ' התשל"ח, ק"תי
 2239. עמ' התשמ"ז, "'פ2

 לפי האוצר שר סמבות בתוקף כי הודעה, בזהנמסרת
 אל', שהוענרה התשל'ס-,197', המדינה, מילווה להוק 6סע.ף

 י,
 מינוי כרכיהורעה

 רו:אים'
 אלה: ענ"נ.פ המדינה, מילווה חוב איגרות שכ'קבעת' נוספים

, א': 8514 מס' סריה)1(
 התשכ'ץ-I~eer רפואיות(, )ועדות הנכיס תקעתלפי

 מילווה בתקנות נקבעי תנאע אשר "גלבוע", הסדרה: סוג1.
 החשמ"א-1981'. "גלבוע-(, מסב ,סדרוההמדינה ,ועדות הונ.ם .הקנות 2)א( תקנה לס. סמכותיבתוקף
 ואת בוסקילה דן ד"ר את מיניתי התשכ"ו-1965י,רסואיותג

 1991ג בפברואר )6 התשב'א בשבט ב"ב ההוצאה:יום2. 1991( באפריל )1 התשנ"א בניסן י"ז מיום להידת בנק אילןד"ר
 חדש.ס. שקל.ם מיליון עשר אחד הנקוב: שוו.ה סך3. האמורות. ההקנות לענין הרויא.פ', כרש.מת נ.ספיסרופאים

 י1שנ משחנה ריבית .שאו החוב איגרות הריבית: תשיוס סועדי4. 1991( באפר.ל ,23 התשך'א בא.ירס'
 י48" כאו1וססוב'וס ב'601 חצ'שנת'.ס בשגרים השלםאשר אינססשה 3-183(,חמ

 )6 התשר'א באב ב"ו ביום החל שגה כל של בפברואר6 הבטחוןשר
 1991גבאוגוסט 204, עמ'  התשכ"ל ק"ת[
 ונתוספת בשלמותן ייפרד החוב איגרות הפדיוה מועדי5. 99ע. עמ' התשל"א, "'פ2

 בפברואר )6 התשנ"ו בשבט ט"ז ביום הצמדההפרשי
.)1996

 רשיון התציית ע?הודעה
 יפחת לא נאולם התשמ"ד-1984', 1מבר1.ס(,המזינה התשמ"א-(198 תישן. ,נסח היתקהות הקזזתלפ. מילווה תקנות לפי במכרז ייקבע המכירה מחירהמתיר:6.

 הנקוב. מהערךמ-95% ,נוסה הרוקחות לפקודת 56 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 3116  מס' ריאיון התליית על מירה אני התשמ"א-1981',חדשן,
 053560561, ת"ז פרימור, לניצן שניתן ברוקחותלעסוק
 112. עמ' התשל'ט,מ"חי  ימים חודט של  לחוופה  תל-חביב, ד5,  המלך רוך שך'שמענו:

א 1094, עמ' התשמ"ח, 1271; עמ' התשמ"א,ק"ת2  1216. עמ' התשמד,ק"תי 694. עמ' 35, חדש נוסח ישראל, מדינת דיניי

 5.1991_23 התשמש, בסיון " ה388, הפרסומים'לקוס2566



 בשדה נחבר.ס אמגר. ועתי בכרך' רפאל שלמינוייי 6514ב': מס' סדרה)2(

 בסל.האמירה מילווה בתקנות נקבעו תנאיו אשר "גלבוע", הסדרה:סוג1.

 1991( באפר.ל )21 ההשנ"א באיירז' התשמ"א-1981ו. "גלבוע"(, מסוג )מזרותהמדינה

 קךה ,ךב, !( 7)חס 1991(. כפברואר )6 החשנ"א בשבס נ"ב ההוצאה: יום6.2,
*'''

-
 היניס משרד של הבלי'המנהל

, הדשים. שקלים מילית עשרה הנקוב: שוו.הסך3.
 159. עמ' התשנ"א. ל,פ

 4099. עמ' התשמ"ט, '"פ. משתנה ריב.ת ישאן החוב א.גרות הריבית: תשלוםמועדי4.

 וכיוס באוגוסט 6 ב.ום שנתיים חצי כשעור.ם תשולםאשר
 1991(.באוגוסט רישוי פקידמינוי 61 התשנ"א באב כ"ז ביום החי שנה כי שי בפברואר6

 י התש"ם-1941 ה.ר'ה, כל' חוקלפ'
 ובתוספת בשימותן ייפדו החוב איגרות הפז'ון:מועזי5.

 התש"ט- היריה, בלי לחוק 1 סעיף לפי הממכוהבתוקף בפברואר )6 התשנ"ו בשבט ט"ו ביום הצמזההפרשי
 קיקי אברהם את ממנה אג' הפנ'ם', שר איי שהעביר1949י,1996(.

 5 4, סעיפים לכ' רשיונות מתן לצורך באריאל, רישוייפקר
 האמור. להוק6.1 מייווה תקוות לפ. במברו .יקבע המכ.רה מה.רהמחיר:6.

 .פחת יא ואולם התשמ"ד-1984', )מברסיס(,המדינה

*)3( 

 עמ:פץ :ךך 11;:מ(התשנ,,א, ::ךנ:נך.
 הפנ.ס במשרד מי~חד.סולתפקודים חייתי

 . 170. עמ' החשל"א. 143; עמ' ההש"ט. ס.,ח, מילווה בתקנות נקבעו תנאיו אשר "גלבוע", הסדרה:סוג1.
 472. עמ' התשנ"א, ".פ, התשמ"א-1981נ. "גלבוע"(, מסוג )סדרותהמדינה

 1991(. בפברואר )6 החשנ"א בשבס ב"ב ההוצאה:'ום2.

 חדשיב. שקלים מיליון עשרה שקוב: שוחהסך3.

 ריש!. פשרתמינוי' משתנה ריב.ת ישאו ההוב א.גרות הר.בית: תשלוםמועזי4.
 התש"ס-1941 ה.ר'ה, כל' ה~,לפי וביום באוגוסס 6 ביום שנתייפ "?י נשעוריס תשויסאשר
 יפיהסמכותבתוקף 1991(.באוגוסט יין ,6 התשיש באב ת"ו בי~פ ההי שנה גי של בפברואר6

~'PO 
 החש"ס- ה.ריה, ביי יחזק 1

 גדי בת ורדה את ממנה אני הפנ.ם', שר אי' שהעב.ר1949',

 5 4, סע.פיס לפ. רש.ונ~ת מתן לצורך ברמלה, רישוילפק.דת ובתוספת בשימותן ייפזו ההזב א.גרות הפדיון: מועדי5.*
 האמור. להוקז-6 בפברואר 61 התשרע בשבט ט"ו ביום העמדההפרשי
.)1996

 1990( בנובמבר )1 התשנ"א בחשון'"ג
 הפץהגי 3-497()חמ מילווה תקנות יפ' במברו ייקבע המכירה מחירהמה.ר:6.
 חירים לשירותי האגףמנהל יפחת לא ואולם התשמ'ו-1984, )מכר1.ם(,המדינה-

 הפנים כמשרד מיוהד'סויחיק'ד'ם- ינקוב. מהערךמ-95%
 170. עמ' התשל'א, 143; עמ' התש"ס, מ"חי 1991( במרס )27 התשנ"אבניסןי"ב

 472. עמ' התשנ"א, '"פנ שגיאמשה950-י()הם

 ההון, שוק על לממונה בכירסגן
I וחסכוןביטוח T ) O ~ l n T e ' 1 e i Fרישוי פקידת 

 התש"ס-י194 היריה, כל' "71לכ'
, ולבניה לתכנון המקומית כועדה ככריםמינוי

 לפי הסמכותבתיקו תיכונהתמי-רמת-נגב-ערכה
~'yo 

 התש"ס- היריה. ניי יחוק 1
 5 4, סייפים יפ' רש.ונות מתן יעורך ברחובות, ר.שוי יפל'דת התשנ"ה-1965 ~הנני", התגנון חוקיפי הררי ישראיה את ממנה אני התניפי, שר אי' שהעביר1949',

 האמור. לחוקו-6 ף21 19)א(21( סעיפ'ס לפ' הפנים, שר סמבותבתוקף
 1990( בנובמבר )1 החשנ"א בהשון,,,ג אנ' אל", שהועברה התשכ"ה-י1965', והבניה, התכנוןלחוק
 ואת סלו'ן ג'ל אתממנה

 שמואי
 חפץחגי 3-497()חמ בועדה הברים להיות ר'פמן

 ה.רום לשירותי האגףמנהל תיכונה. תמר-ימת-נגב-ערבה ולבניה יתכנוןהמקומית
 הפנ.ס במשרד מיוחד'סויתיק'דים

 QV .170' החשי'א, 143ן עמ' התש"ס, ס"ח' 307. עמ' התשכ"ה, ס"חי

 472. עמ' התשנ"א, '"פ' 761. עמ' ההשל'א, ."פ'

2567 23.5.1991 ןתשר'א. בסיון י 3880, ה5רסומ'ס.יקלס



 בקרקע כלשהן הנאה טובת או זכות לעצמו התובעכל מחוזי הנ"א ממקד מינוי בדברהודעה

 י1עזה, ישיוח ;ירש יך' עי ב צ, פ יקבל ירייההאמירה' התש'-א-1951 הא,רחית, ההתנ,ננות חוקלע'

 ראיות בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת עלאו לחוק 5)א( סעיף לפי סמכדתי שבתדקף מודיעאני
1* בפנקסי - ישבו אם - הרישום פרטי את שיכללו תביעתולחיזיק יעקב סא"ל את מיניתי התשי"א-11951, האזרחית,ההתגוננות  הפיצויים את למעיפיהם המפרטת והודעה המקרקעין,רישים דגן2, אביאל סא"ל במקום לכיש כמחח מגיזי הג"א כמפקדעמר
 וסע.ף. כעיף בכל הנתבע הסנור ~a?v'n תובעשהוא זה. לכ' חת1קו מחון..ס'. הנ"א מוקד. מינו. בדברההורעה

 1991( באנר.ל 151 התשנ"א בא.ירא'
 מ'ו לקנוח מתניעת שעוה נ' הוזעה. בזה נמסרתנ,

 לצרנ' וחנף באונן ורושה שהיא מננ' האמורה, בקיטעיקה ממס איי'תא"ל 3-59(1המ
 אדם שכי בזה מזרה ,הועזה לרכשה. גומזים שלמענםהציבור הו-אראש

 בה. החזקה את ג'ו 'מסור האמורה בקרקע קהמחו 105. עמ' התשל"ס, 78י עמ' התשתנא.ס-ח
מיספת 2803. עמ' התשמ"ט, י"פג
 10014 בגוש נל"ן ,בשטח ח,ק,ח בחמק. קרקעח-.כח 2892. עמ' התשמ"ח. '"פ'

בחדרה:
נ"ר חיקך".ו 19 סעיף לטיהודעה

*25,375 רחשנ-ה-965ן מנצה, ר"םת תה "'י 112180 התכנין לחוק ו-190 189 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
115145 .700, חד מפורטת ל"תכנית ובהתאם י, התשכ"ה-1965והבניה.

125165 בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכניתכן - )להלןא"י
120155 הועדה בזה מצהירה 1437, עמ' התשמ"ד, 3021,הפרסומים
75100 לסעיף בהתאם הועדה(, - )להלן חדרה ולבניה לתכנוןהמקומית

)"(ו104 - )להלן 21943 ציבורג לצרכי )רכישה הקרקעות לפקודת19
103115 פורסתה אליה שכיחס בתוספת, המתוארת הקרקע כיהפקודה(,
65250 3054, הפרסומים בילקוס לפקודה ו-7 5 מעיפים לפיהודעה

 108,4151 עידית של דדמוחלט הגמוד לקנ"נה תהיה 2189, עמ'ההשבך'ד,
100140 ברשומות. זו הודעה פרסום מיוםחדרה

981654תוספת
-75ו,ו3י

0),136 בחזרה. בשימותה. 432 חיקה 10009 בנגש קרקעהסיבת
154235 וכל חדרך, כעירית הרצדה במשרדי מופקד התכניתהעתק

168100 הרגילות. העבודה בשעות בד לעשן רשאי בדברהמעונין

25,י,,1 1991( באפריל 211 התשנ"א באררו'
14840 ,דב:"ט'ה 3-4()הם

 וכל חדרה, בעירית היעדה כמשרדי מיפקד התכניתהעהק המקימית הועדה ראיםיושב
 הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי בדברהמעונין חדרה ולבניהלתכנון-

* .יכ:המ.ד 2-](,"מ ו-7 5 כעיף לם'הודעה
 המקומית הוערה ראשישג 1943 ציבור(, לצרג' ,רנ'שן הקרקעותלפקידת

 חדרה 1.בנ'היתבכין התשב"ה-1965 והבנ.ה, התכננן חוקולפ'

 התמון לחוק ו-190 189 סע.פ'ם לפי ממנותהבתוקף

_"_._
 ז.7 - -ע,-,ם ל"י

 חד מפדרטת ל"תכנית וכהתאם התשכ"ה-1965ן,והבניה,
 1943 ציבור(. יצרנ' 'ינ'שההקרקעיתייק,יח הפרס,ן.ם בילק,ס פורסמה אישורה בכבר שהויעה809",

 התשב-ה-1965 והבתה, התגנוןחוק,ין להננ,ן המקומ'ה הועזה ב1ה מוסרת 75. עמ' התשמ"ס,3585,

 התננו לחוק 190-1 189 סע'נ'ם לנ' ספנותהבתוקף המתוארת הקרקע ב' הוזזה הועזה(, - ,להלן חזרהולבניה
 מיתאר תכנית ל"שינזי ובהתאם י, התשכ"ה-1965 דהבניה, מוכנד הועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין לועדה דרושהבתוספת
 פורסמה אישורה בדבי שהודעה פת/3/1225". מס' מקומית האמורה. הקרקצ רכישת על ולתתלשאת

 בעה מוסרת 8]3. עמ' התשב"ע, 16]1, הפיס,מ.סבילקוט
- 307. עמ' התשכ"ה,מ"ח

 7,ן3. עמ' התשנ"ה, ס"ח' 32. עמ' 1. תוס' 1943, ע"ר'

 9,1(.!.)2 גהשנ-א. נס,יו י יו,3. ן1יסימ.ם'יחס2568



 אום שני ב1ה מנרה והנעוה לרכשפ. עומויפ שלמענם הציבור הועדה( - הלהלן פתח-תקנה ויבניה לתכנון המקומיתהועדה
 בהם. החנקה את מ.ד ימסור האמור.ם במקר"ע.ן המח~.ק לחל~סין לועדה ורושה בתוספת המתוארה הקרקע נ.הודעה
 הספת רכישת על ויתת לשאת סוננה דועזה וכ' שנור,לזרכי
 האמורה.הקרקע

 בקרקע כלשהן הנאה טובת או גנות לעצמו התובעכיי4
ק

 רחובות, בעיר.ת הועזה במשרדי מיפקד התבנ.תהעתק תוך ליעדה. לשלוח נדרש כך, עי פיצוי לקבל ורוצההאמורה,
 הרגילות. העבידה בשעות בה לעש רשאי בדבר המער"ןיגל או וכיתו על הרצאה ברשומות, 11 הידעה פרסום מ'וסחדש.ים

 ן 1991( באפריל 241 התשנ"א באיר., ראית בצירוף האמורה, בקרקן לו אשר ההנאה סובתעל
 המקומ.ח הועדה ראש.ושב הפיצויים את לסע'פיהס המפרסת והידעה המקרקעין,ר'שוס י .פייותמ.כא. 3-2(1המ בפ;7סי - ישנן אס - הר.שוס ירטי את שיכילו תב.עתויחי1וק
 רחובות ולבנ.הלתכנון וסע.ף. סעיף בבל הנתבע הסנופ Paln almln1שהוא

ז

 הנקה מ.ד לקנות מתכוונת הועדה כי הודעה ב1ה נמסרתכן
 ן לצרכי דחוף באורן זרושה שה.א מיני האמורה,בקרקע
 . ו-7 5 סעיפים לפי ה.דעה שגל בזה מורה והועדה לרכשה, עומדת ה.א שלמענםהציבור

 בה. החוקה את מיד .מסור בקרקע המתויקאזי
 1943 ציבור(, לירב' )רכישההקרקעותלפקודת

 התשכ'ה-ל196 והבניה. התכנוןחוק~לפ'תוספת
 ולבניה לתכנון המקומית הועדה של סמכותהבח,קד 79 מחלקה חלק המהווה מ"ר, 13 של בשטח קרקעשחס'בת

 התכנון יחוק 1907 9י1 סעיפים לפ. הועןה(, - השומרו11להלן פתח-תקוה. 6365,בגוש
 ש,23א'", מיהאר ל'תכנית ובהתאם ', החשב"ה-1965והבנ.ה, פתח-הקוה, בע.רית הועזה במשרדי מופקד התבניתהעת,

 2092, הפרסומ.ס בילק~ס !ורחמה אישורה בדברשהידעה הרגילות. מעגתה בשעות בו לעתן רשאי בדבר המעוניןוכל

 )29 התשנ"א נאירט"ו
 באתריי

 שהידיה ' ש'278 חינמ!'יטח ייפל 184ן' עמ'התשל"ך' 991ן,

 זרושה בתוספת המתוארת הקרקע כ' הודעה בנה נמסרת1213' המקומית ה~יןה ראש'ושב

 על וליחן ל'שא סוננה הועדה וב. ציבור יצרב' י יחיוסיועדה פתח-תקוה ולבניהלתגנ~ן
רגישתה.
 בקרקע כלשהן הנאה סובת או נבות לעצמו התובעגל
 תוך לועדה, ישיוח נורש נך, על פיצו' לקבי ורוצההאמורה

41
 או זנותו על הרצאה ברשומ~ח, 11 הכזעה פרסוס מ.וםa'tmln ו-7 5 סעיפים לפיהידעה

 רא.ות בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה סובתעל 1943 ציבור(. לצרבי 1רכ.שה הקרקע~חלפקידת
 בפנקסי - ישנן אס - הר.שוס פרטי את ש.כייו תב.עתו,לחיזוק התשנ"ה-1965 הבנ.ג, התכנון חוקולפי

 1:גנ9ל"עניתוהגנ.ה,י2שכ"ה-965ן',
 01ע'ף. סעיף בבל הנתבע דננופ וחישוב חובןשדכא יחוק

 היקה מ.ד יקנות מתכוצת היעדה כ. הודעה בנה נמסרתבן ב.לקוס פורסמה אישורה בדבר שהודעה רח,750,א",מקומית
 לצרי' זיוף באופן זרועי שהש מפנ' דאמ~רה, כקרקע מיסרת התגנ.ת(, - )יללן 60 עמ' דתשמ"ו. 3393,הפרסומם

 שנל בנה מורה והועזה לרגשה, עתדת היא שימונםהי'גור הועדה(, - )להלן רחובות ~יבנ.ה לתכנון המקומש הועדהב1ה
 ן בה. ההנקה את מ.1 .מסנר בקרקע המחו.קאים לועזה דרוש.ס בתוספת המת~אר.ם המקרקעך כי*הוזעה
 בזכר ולתת לשאת מובנה היעדה ובי צ.ב~ר, לצרבילחלוטין
שספת האמורים. המקרקע.ןרכ.שת
 25.942 הוא הכולל ששמחן בבנ.מ.נה הקרקעחטיבות במקרקעין הנאה סבבת או נבוח לעצמו התובעגל
 12, וחל17ח 10205, בגוש 11-8 "לקות אח יהמה~ות דונפ תוך ליעזה, לשיוה נורש כך, עי פ.?וי לקבל ורועההאמורים.
 1461(03-0, בתשרים כחול בצבע נמסומן 10223, בנוש16.,1 על דבר.ב הרצאת ברשומות, 11 הוזעה !רמום מיוםחויש.יס
 הועזה. ראש 'ושב ב'ז וחתום 1:1259 מ,זה בקנההערוך ראיות בצירוף האמורים, במקרקעך שלו ההנאה סובת אוגבותו
 בפנקס' - .שנו אס - הרישום פרסי את ש'נללו חב'עתויח'11ק
 וכל היעדה, במשרד' סופקן התכנית תשייטהעתק את.הי'יו"ס לסעיפיהם המפרטת והודעה המקרקעך,ר.שוס
 לרג'יות. העבודה בשעות בו לעין רשא' בדבר המעונין וסעיף. סעיף בבל הנתבע המגום ~חישוב תוגעשהוא

' 1991( באפריל 281 התשנ"א באיר ד' חוקה מיד לקנות מתכולת הועדה כ' השעה נמסרתכן

 יו.ןדוד 3-2('חם לצרכ' זח~ף באופן דרושים והם הואיל האמורים,נמקר,עין
 המקומית הועזה ראש"שב

 השומרון ולבניהלתגכן-
 307. עמ' התשכ"ה, ס"ח' 307. עמ' התשכ"ח, מ"ח ןמ'

ף 3880, הורס~מ'ס'יקנס 2569. 23.5.1911 התשניא, בס"ת 



 התש"ן-1990 שעה(, )הודאת ובניה הכנוד הליכי תדק לסיהודעות

 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוקולפי

* תכנו:ית יסגרת 'צירת התכבית: שינוי הוראיתעיקרי המרכזמחוז  על-ידי דיור יחידדת 376 הבוללת מגורים שכדנתוהקמח
 בניה. הנחיות וקביעת הקרקע ביעודי ש-נו-ים שירקות מקומי תכנוןמרחב

 . ביום בעתונות פורסמה התכנית סינדי הפקדת עלהידעה מקומית מיתאר תכנית שינוי הסידת כדברהודעה

 1110. עמ' התשנ"א, 3835, הפרסימים וב.לקוס ,1.19916 הכנון הליכי לחוק 5)3( לסעיף בהתאם הודעה, בזהבמפרח

 לכניה הרעדה כמשרדי נמצא האמור התכניתשינוי לחוק 89 לסעיף ובהתאם התש"ן-ב199, שעה(, )הוראתובניה
 ולבניה לתכתן המתווית הועדה כךקירדי ולתעשיה,למגירים לבניה הועדה כמשרדי כי התזכ"ה-1965, והבעיה,התכנץ
 ולבניה לתכנון המקימית הועדה במשרדי וכן הדרום,מחוז ולבניה לתכנון המתודת הועדה במשרדי דלתעשיה,למגורים
 שהמשר- יבשעות בימים בו לעתן רשאי המעוניין וכלגתיבוח, ולבניה לחכנדן המקומית הועדה דבמשרדי המרכז,מחוז

 לקהל. פתיחים האמיריםדים "תכנית הנקרא מקומית מיתאר תכנית שינוי הירקדשורקית,
 מס. מקיצית מיתאר לתכנית שינוי בר,בת,4,76,מס'

בר,2,76".
dh שזרזה מקש. תנזוףמרהב פ.מחיפ ומקימם: התנית בשרו. הנלוי'ס השסח'םואיה

 קשר. מיומית מיתאר תכנית שינוי הסעדת בדכיהודעה 7. ח"ח [2. [[, 9. חלקות ן527. גוש ן 6[ 1, ת"ח 5272, גוש-
 תכון הליני לחנק 315( לסעיף בהתאם הוזעף. ביה:מסרת ה.," 5274. ;יש 29י "2. 19. 18. 6[.17. 15, 14. 13. 2[. ל,ן,

 לחנק 89 לסעיף ובההאס החש"1-ל199. שעהן. ,היראתוחיה
 לבבה הועזה במירז' נ' התשנ-ה-965[, .הבניה, התמון בתה מרעל הרחבת התכ:.ת: ש':ו' הורא~חע'קר'
 ויבנ'ה לחשון היחורת הועזה במשרז' ו.תעש'ה.למ;ור'ם עבור רבים בתים לב:וח מהצורך כתוצאה "סס:קר'ס"מתועשת
 שדרוה. 1.בניה לתמון המקומית הועדה ובמשרז' הזרום.מחוו החדשה.העליה

 שתו. 21,במ',59, מס. -תנ;.ת שקרא תנ:.ח שיו.הופקד ב.מ.ם בו לע.ין רשא. החבית כשרזי המעננתןכי
 מפ1רס,ח לחנ:'.ת [02,2,[10, מס' מק.ן'ח מ'חאר תלחני המעינת גל לקהי. פה,ח.ם האמור.ם שהמשרזים.בשעות
 21,במ, מס' ולתב:'ח 39,102,03,21 ומס' 02,03,21[,6מס' על נסוע עצמו הרואה אחר תנ:ו:' פרס בגל או בבניןבקרקע,

ן יתוק. 00[ סע.ף פ' על לכך ה1נא' נל וגן התנעת. ש.נו.'ד

 ן שזרות. ומקשם: התבנ.ת בש.נוי הנלול.ם השסח.ס.אלה ש. פרסומה מיום .ום עשר'ס תוך התבזות. להגישרשא'

 ? 26) 22, 21, 15, 14. 6, 5. 2, חלק~ח [85[, :וש - מ-3 שנתה ילתעש'ה למגיך.פ לבתה העדה למשרז' בעתודת. (1היזעה
 רח' המרכ(,מחו[

 23י 20. 19. 18, 3[. 1[, 10, 9. 8. 7, 4, 3. הלקית חלק'28, 77יי08-22. ס.' 72406. רמיה 84. הרצי
 גוש 63י 61-57. 35-33. 26-24. 18-16. חלקות 894[,;יש בנתב הוגשה כן אם אלא ת'יון ולא תתקבל לאהתנגדות

 21-5. חלקית חיק'896י. שעלקן העובזוח את המאמת תצהיר ובי'וו' שמקפחבן'רוס

 תכ:ו:ית מלפרח .צירת החנטת: שמו. הוראותע.לר. מסחמנח.היא
בזיה. ......,_. ומגבל~ח קרקע .עוזי וביעת על-'וי מגויס שניתלנקמת 1991( באפר.ל ,23 החש:-א באירס'

 שהמשרז'ס.בשעות המרבו מחן~יתעש'ה ב.מ'ס בו לע.ין רשא. החננ.ח בש.:1. המעו:.יןנל ימ:וריפ לבויה הועזה ראשיושב
 האתוריי

l"JTYen 8 נל לקהל. נתוחים  
 על נדע yy~' הריאה אתר תחו:. סרט בזי אי בבניןבקרקע.

-  לחוק. 100 סע.ף פ. עי לבך הונא' בל ונן החנפת. גי שי הדרוםבאחוז 
 ולתעשיה למג~ר.פ לבנ.ה הנעוה ימשרז. נעתרות. 11 הידעה נת.בות מקוס. תבוןמרחב שי כרכומה מיום ',ס עשרים תוך התנגןות. יה;.שרשא'

 טל' 84100, באר-שבע 68. ת"ז הנש.א.ם, ורר "יריפ' מחיי מיומית מיתאי תמית שינ.' אישו. כרכרהודעה
704ן7-3י".

 הליכי לחוק 5)11( לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת
 בכתב התשה בן אם אלא תיזון ~לא תתקבל לאהח;;ןוח 117 לסעיף ובהתאם התש-1-ל99[, שעה(, והוראת ובתיהתכון
 שעל.הן העובז~ת אח המאמת חצה.ר ונייווי המקות בפ.רוס ש.:,י אישור בדבר התשנ"ה-1965, והבניה, התכנוןיחזק
 מסחמגת.ה.א מ.תאר לתננ.ח ש.נו' 22,במ,56. מס' "חג:.ת ההפראתנ:.ת
 1991( באסר.ל )30 החש:"א בא.ירס"1 116,03,22 מס' מפורטת ולתכ;ית א' 01,02,22[ מס'מקומ.ח

* ל:;ור.ס לג:.ה הועזהיושב-ראש ;ת.ב1ת, ומקומם: התנ:.ת בש.נו. הכלול.ס השסח.סואלה  הזרום מחווולתעש.ה 17. חלקה 06, עותה גוש - נסע.סשנונת

 233.1991 התשנ"א, בסיון י' 3880, הפךסומיםילקוט2570



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 מאושרת חלוקה ב.טול א( התננ.ת: שינוי הייאותע.קי' ירושליםמחוז4

 למצב בהתאמה חושה חלוקה וקביעת 2716 מס'בחבנ'ח*
 לשמח פתוח צ.בורי משסח יעיד ש.נוי חוד בשטחהלם ירושלים מקומי תכנוןמרהב

 לשסח מסחרי מאצור 2. מגורים ולארוי ?'בוריבנ'ינ' מקומית מיתאר תכנית שינוי הפידת כדברהורעה
 צ.בור. ישמח ציבור לבנ.יני ~משטח פתוחציבורי

 איזור לגב. 2716 מס' כתבנית מאושר בינו. ש.נו, גן התכנון לחוק 89 יסע.ף בהחאפ הודעה. בנהנמסרת פתוחי
 ג( בשטת: הק"פ לבתו. והתאמתו צ.בור לבנ.ינ. 2מגזר.ם לתכנון המחו1.ת הועזה במשרדי כי התשכ"ה-1965.והבניה,
 ~בנ.ה לתננון המקומית הועם ובמשרזי ירושלים, מחווובניה

ג.ס,י
 מסחר. איגור לגבי 2716 מס' כחכנ.ת מאושר ב.נ~.

 חלק ביטול ד( בעת.ד; לחננון מסחרי ארור~קב.עח ש.נו. ebI ,4134' הנקרא"תבנית תבנ.ת ש.נוי הופקדירושיים,
 ציבו- לשסח והפ'נתס רגל יהולכ. הן.ב~ר.יסמהמעבר.ם 1042". מס' מקומית מ.תאר לתבנית 1,90מס'

 לאיור מעל דגי להויכי ?.בור. מעבר התווי.ת פתוח,רי 'רוש- ומקומם: התכנית בשינוי הבלול'ס השמחיםואלה
 מסחרי לאיפור מעל לדרך nDm והוים מתחחיו אומסתרי תבעת ין. 13 מס ממגרש חלק הפסגה, רח' ~גן. ב"ח שכ'לים,
 הכי 253. חלקה 30164, גוש - 1042מס'

 צ.בור.ת חנ.ה עבור חושה זרך התוו..ת ה( מתחתיו:או הגבולות זל-פ.
 מעבר נבות עם שסח ב'ס~ל ו( בג.נהי הוראותוקב.עת כחול. בקו בתשר.ט*המפומפם

 פרטית. לחניה שסה'ס וקביעת 2 מגור'פ באיגור בורי? בשטה שימיש קב.עת א( התבוית: שינו. הוראותעקרי

 מקומית מיתאר לתננ'ת ש'נו' 35%4א', מס'"תכתת 21ן ל-9,641 בשטח סרב"ב כנח שסח' קביעת ב( אבותולבית
 ~מס' 3164 1913. מס' לחכנ'ות 1 88, מס' שינו.ל.רושל,ם ז( הב'נו'ן לנספה בהתאם בשתת. 1פ'חוח ב'נו' קביעת ג(מ"רן
 1726". מס' לתכנית 3,88 מס' ושינו'3254 ה( 30164ן בגוש 254 היקה לסובה מעבר נכות עט nDmiקביעת
 קבעת ו( לעק'רהו ועצם לשימור עצ'ם בזבז הוראותקביעת
 והיק 4, 3, מס' מ;רש'ס שאול. גבעת שכונתים, ירוש- ומקומם: התכניה בש'נ~' הבלוליפ השסה'ם~איה להריסה: וגדרות בנ"נ'ס בדברהוראוה
 מס.רשים9,1,ג'לפיתכנ.תמס'191%-גוש%0160,ח"ח כימים בו לעי'1 רשא' התכתת בש'נ~' המעונתןכל
 30259. גוש 40י 39, %8, 36, 13, 5, ח"ה 30230, גוש 11:) המעוניין בי לקהל. פח,ת.ם האמורים שהמשרז.םובשעות
 בקו בתשר.ס המסומנים הגבולית על-פ' הגל 3 1ח.,ח על נפגע :1biV הרואה אחר חבנונ' פרס בבל אי בבניןבקרקע,

 יתוק, 100 סע.ד יי עי לבך הגנאי כי וכן התבנ.ח, שינויידי
כהוי י יו הודעה של פרסומה מיום חדשיים תוך התגגדזת, להגישרשאי

 לאחור מזרך 'עת ש.נו' א( החננית: ש';ו' הוראותעיקר. שלומציון רח' האמורה, המחוצת החיה למשרד' ברשומות,ק4

 ש.נ1. ב(תעשיה: העתק 'מצ.א המתנגד 228211-נ0. סל' 'רוסיים, 1.המלבה
 הגדלת ג( לירך: תעשיה מא.1ור יעזי

 קביעת ד( מ"י ל-31 המותר.ם מ. מ-15 מרב. בנ.הגיבה 23, היל רח' האמורה, המקומית הועדה ימשרז'התנגדותו

 בהחאס אפס, בנין קווי ירבוה בשסח. בניה והוראותבינו' 94581..רושלים
 הב.נו'יינספח

 ו( דדך: והרהבת מאושרת זרך ביעול ה,
 קביעת 11 בורכים, רא.יה שדה בדבר הנראות קב.עת בכתב הוגשה כן אם איא תיזון ולא תתקבל לאהתנגדות

 חדשה. וחלוקה א'ח,ד "( להריסהי גור בג.ןהוראות שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובלקוי הנמקותבמרוס
 מסתמכה.היא

 מיתאר לתכנית 10/89 מס' שינוי 4046, מס' "תכניה)13

 3232". מס' לתננ'ח 1 89, מס' וש.נוי ל'רושי'סמקומית .יושל'פ מקומ' תבנ,ןמרחב

 ירוש- ומקומם: התכנ.ת בשינוי הכלול'ס השטח'פיאלה מ;זמיות מיתאר תכניות שינו" הפרדת כדבר*הורעה
 30173, גוש - 9 11, מס' רשב"ג רח' גוץ. שכ'לים.

 בתשר.ס המסומנ.ם הגבולות על-פי הכי 66, 65, היקזת התכנון להוק 89 יסע.ף בהתאם הודעה, ב1הנמסרת
 כחולבק, לתכנון המחח.ת הועזה במפרזי בי התשכ"ה-1965,~הבניה,
 ובניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי .ר~שי'ס, מחוובניה

 חלקות גבולות ת.קון א( התכנ.ח: שיניי היראיתע'קר' אלה: תכניות ש.נוי' הופקזו.רושלים.
 לאיגור 5 מגורש מא.ו~ר יענד שתוי על-ידיק.ימות

 קווי וקביעת כנ.ן 17וי ש.נוי ב( ~לדרך: מ.וחד 5 מ;ור.ס מיתאר לתכנ.ת 1,87 מס' ש.נוי 16ז2א', מס' "תכנ'חוו(
 שסה קביעת ג( בשסח: הקרם לבנ.ן בהתאם חד,1.ם,בנ.ן 2716". מס'מקומ.ת
 להרחבת שסחים הפרשת ד( עלינו חלה איהשהחננ.ת 'רוש- ומקימם: התבנית בש.נוי הבלויים השסחיםואלה
 חדשה. וחלוקה א'חוד ה(זרב.פי אסירי רח' מאיר, גולזה שדרות ב.ן שסח רמיה. מינןליס,

 אורד קמות'שות " ה::ד::וגךג:מעך'שים
 מ.תאר לחכניח 26,90 מס' ש'נו' זעי:: ~::"תי::: 41(

168.400168.650: 
 ובי

 - 135.500 קיאורד.נסות,רוחב
מקימ'תי'רושי'ם

 'רוש- ומקומם: החנטת בשינו' הכלולים השסמםואלה ב17 בתשד'ט המסומנים הגבויות על-פ' הבל136.200,*
 30082. גוש - 30 מס' צפנך רח' אברדם, כרס שכ'י'ם,בחול.

 1י9ו.5.)2 התש-א, ב9'ו1 - י"ן3. הפרסומ'ס'י11י
'
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 ב'ן'ם בי יע.'1 ר:ןא' הךע.;ךן 1:ל .רו':.'ס יב;.ה זהבנון בקו נתשר.ס ה:יי:;'ם הנביליח על-פ' הסל 68.חלקה

* 
 מאיסר יעוד שינוי אן התגבית: שינוי הוראותעיקרי
 ייושל'ס מקומי תגנוןמרחב אחיו. מה-נ ה;ז.ת ב( מתחו, 3 מ;ור.ם לאיור 3מוריס
 1'4וו1(י 1ק"ן'ס .-,,'126 המותר'ס מ-1'93הבתה

,; 
_._._____ ___-_ 

 .",..י
 _י.י_

 מ,-אי

 מ_ז-,_
 ז( הב.נו': ייספח בהחאס ב'. קומה להשלמת ב':ו'וב'עח

 התבנין להוק 89 .סע.ף בהחאס הנועה, גוהניסרח שבקו. נזירות ושירות-ם מסבח'ם להרחבת בתו.קב.עת
 יחסון המח,1.ת הועזה במשרזי ב' הת"נ-ה-5"19.יהב;'ה. ה( הב.נ,.ן לנספח ניתאם ראשונה. ובקשה קרקעמח
 ,בעה להננון המקומית הועדה ~במשרו. .ר.ש.'ם. מחוויברה חזש'ם. בנין קו.. וקב.עת נן'ן קוו'ש.נו.

י
 שינוי 4153, מס' "תכנ.ת הנקרא תכנית שינוי הופקדירושלים.

 ל.ר~של'ם-. מקומ.ת מ.תאי ._נ..ת 8 1(9,-ס. ב.מ.ס בזפ .;.ין רשא. התננ.וח בש';ו.י המע,;'1בל
 דיו'1"ן נ. יקי.. יחיח'ם האיויים שהמשרז'ם~נשעיר
 ירוש- ומקומם: הח:נ.ת בשית. הניוליס השטחיםיאיה עי ניגע ען:ו הרואה אחר תבנונ' פרס בגל או בבניןבקרקע.
 3,398. גוש - 62 מס' אנילכ'ץ רח' ה'ובי. קריתשכונתי'ס. .הו,, 100 סעיף י. ע. ינד הונא' בי ~בן התבנ.ית. שרו..יז.

-  
 ש כשל. כקו בהיסר.ט המסומנ.פ שכולות עי.פ. דכ. "1,היקד 11 הגזעה ש. פרסומה מ.ום הזש.'ס חור התפזות. לשישרשאי

 מאיגור .עוז ש'ןו. א, החננ.ת: ש.נו. הוראותע,-ר. ש.ומצ,.ן רח' האמורה. המחו1.ח הועזה יישרו.ברשומות.
 הבנ.ה אחו(. סה-ב הגוזלת ב( מ.והד: 5 ממוריס יא.1ור 5מ;,ר.ב העהק ימן.א המהתז 2-225211". טל' ירושי'ם. 1.המלבה

 ישם בנ.ה לתוספת בתו. קביעת ;( ל-י'75( המותריםמ-.,1(5 21. היל רח. האמורה. היקיי'ח הועזה ל:שרז.התנ;זוחו
 הנ'נו' לנספח כהתאם א', כקומה הזרויית הזירההרחבת 94,81.'ר,של'ס

 הקימת. הקרקע יקומחיבהתאס בגהב התשה נן אס אלא תידון ויא תחקגל לאהתנגדות

 בשים בו לע'.ן רשא' התבנית בשינו. המעינ"ןב. שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובל'וו' הנמקותבפ'ר.ס
 לקהל. פחותים האמורים שהמשדדיםובשעות ספתמכת.היא

 המעוניין כל .
 על נפגע עצמו הרואה אתר תכנוני פרט בכל או בבניןכקרקע,

 לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית, שתויידי
 11 הורעה של ;רס~מה מתם הדש..ס חזך התחזות. לה;.ש רשא. .רושיים מקום. תכנוןמרחב

 4 שלומציון רח' האסייד. "מ"יו.ת "יעז" למירז'בישימית. מיומ.ת מיתאי תכנית שינוי אישוי סדכרהורהר
 - העתק ימציא המתנגד 02-228211. סי' ירזשליס, 1,דמלכה

 23. הלל רח. האמורה. המקומית הועדה לישרד' התרוותו התבכין לחיק 117 לסע.ף בהתאם היצעה. כוהנמסרת
 94581..רוש..ס שקרא תנ:.ת ש.נו. א.שור בוגר התשמ.ה-1965,והבנ.ה,
 מקומית מיתאר לתכנית 26 89 מס' שינוי 2787ב', מס'"תכנית
 בכתב הוגשה בן אם אלא ח.דון ולא ההקבל יאהתעזות 2757א-'. .מס' aa; 2787' לתננ'ות 1 89, מס. .ש'נ.'ל'רוש..ם

 שעליהן העובזוח את המאמת ת?ה.ר 1בי.1ו' הנמק.חבפירוט
 מסתמכת. היא ידוש- ומ17יס: התב:.ת T1'VQ~ הנלול'ם השסח.םואלה

 גוש 12; ח"ח 30239, גוש - חדצבים הר התעשיה איזירלים,
 ממגדש חלק 32, 2, ח"ח 30241, גוש 46: 19. זו, ח"ח30240.

. _דכ- ה.-*ru קואי-ךעס.ה ובץ 00ן.170 169 0"5 אירךקואורז'נס,ת
 * מקומיתתאי

 החננת יתוק 17( יסחף בדחאם הוזעף. ביהנמסרת נח.,. בקובחשר.ס

 :בן ג ן:ך ':ז::ן::ןעי:%ן:3.'לג."י"'.,':ן;::נן:גן:::!:
 'רוש- ומקומס: התזניח כשרוי הניילד השטחיםואלה כנן הוראות קביעת ;( הפ'חוחו .נספה' בהתאםומתקעה.

D'YYונסיעת לעקירה :D'SV )זיוה לשו' ומורתית סרוסן לרח' דרומ.ח רמות,שנוחלים. חדשה. והלוקה א'ת,ז ז; 

 יי:':י:ן:ן:: ::י:ין::יקןהיגן: הייסי- ב'ייס פיתיה נ:ך::']בני'" ::במט
 המסומנים הנבעלות על-פי הבי 135.135, - 135.925ריחב המחוו.ת הוערה במשרד' נמצא האמור התננ'תשינוי
 נחו.. כקובתשריט המקומ'ח הועקה גמשיד' זנן 'רושל'ס. מחו ולבניהלתנן.1

 (99(.1.5נ ןתש1-א. בס'11 " וו5), "1רס,מ'ס'.,,ס2572
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 ן. תל--אביבכוו-וז משטח יעוג שינוי א( התבנית: שינוי היראותעיקרי%
 ולדרך; בלבד ולנסיעות לגגון כלל-עירוני לשטח פתוחדיבורי*

 תל-אביב-יפו מקדמי תכנוןמרחב ולשטח ציבירי לבנין לשטח כלל-עירוני משטח יעוד שינויב(
 מיומית מיתאר תכנית שינוי הכנת כדכי הזדעף תפויס מרני להקמת ופיתוח בינו' קביעת ו( פתוחיצ.בור'
 סה קביעת ד( הבינוי; לנספחי בהתאם כלל-עירוני,בשטח
 התכנון יתוק' 77 לסע.ף בהתאם הוזעה, ב1הנמסרת שטח קבירת ה( מ"ר. ינ-8000 המפורס במרב, הבניהשסח'

 ובניה לתכנון המחוזית הועדה כי התשכ"ה-1965,והבניה, תרשה. וחלוקה היחוד 1( דרךי הרחבת ד(לחניה:
ן

 "תכנית הנקרא תכנית שינוי הכנת על החלימה תל-אביבמחוו
 מפורסת'מס' לחכמת 1987 .שנת 1 מס' ש'נ.' תא,1871ב',מס, לערסו- נייקוס פורסמה נתגנית ש';1' דפקזת עידז7עד

 תא,1871א"'. מס' מקומית מתאר ולתגנ'תתא,483 311. עמ' התשנ"א, 3810,מיס
 ומ17מפ: המוצע התגנ'ח בש'נו' הנל1ל'ס השסחטואלה המחותת הועדה במשרד' נן?א האמור יתננ'תשינוי
 חלקות 7052. ודש - 45 ולוחת ק'בי, דרך תל-אביב-'ס.. המקומית הועדה במשרז' וכן .רושלים, מחו, ולבתהלתכנון
. 217. ח"ח ,243,28 ב.מ.ס בו לג'ין רשא' המעונין וכי 'רושי'ס. ובניהיחננון

 לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות

 ס"מ מ-0 המדרכה שטח הקטנת על-ידי א' מלאכה לאיזורמדרך יהודה מטה מקומי תכנוןמרחב

י מ :::::ד:::ן,ייקוזי:,ק:: מרומית מיתאי תכנית שינוי הסידת בדמרהורעה
 בתשרים כמסוסו א', מלאכה לאיזור מדרך מ' 1 שלכרוחב התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 ולכלי רגל להולכי מעבר של רחבו הקטנת ט להשלמה:כשסח לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,והבניה,
 בתשריס; כמסומן בממוצע, מ' בב-1 3568 מס' רח' בהמשךרכב ובניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירזשליס, מחוזובניה

 בניו, לאורך ציבורי מעבר של מורחי קטע רוחב הצרתד( מי/223 מס' "תכנית הנקרא הכנית שינוי הופקד יהודה, מסה,
 כמסומן מ', ב-2 3568 מס' לרח' עטר בן רח' ביןהמקשר מי',250 מי,223, מס' מקומיות מיתאר להכניות שינויב',

 ולכלי רגל להולכי מענר של הדרומי רחבו הגדלת ה(כהשריט, ד'".זמי,274
 בתשר.סי נמסומן בממונע, מ' בג-1 3568 מס' רח' בהישדיבב מבשרה aalpn1i: התננ.ת בש.נו. הגלולים השסחיסואלה

 הקרקע בעל' על-.ד' "רגשו יעל האמורים ס השסחי' 30310. מגוש הלק - ט' שכונהי'.ו,9
 בתכנית במפורט דהשימושים הבניה תנאי ז( מלאה;בתמורה

 - 1871.מס' דרך בהחוס תכנון פירוט התכנית: שינוי הוראותעיקרי
 ן- חניה מפרץ מסחר, יחידות ל-3 שסח חלוקת קביעתציבורית;
 הכל ארכיטקטוני, ועיצוב כינוי זהנתיות סחורהופריקת
 תל-אביב-יפו מקומי תכנוןמרחב. הבינוי. ונססח לתשריםבהתאם

 מקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה בימים בן לעין רשאי התכנית' בשינוי המעונייןכל
ן המעוניין כל לקהל. פתיחים האמורים שהמשרדיםובשעות

 עי נוע עצמו הרואה אתר תגנ1נ' פרס בגל או בבניןבקרקע,
 1קף ')נמס

 לתננון המחותת הועזה גמשרז' כ' התשנ-ה-1965. ה'יהבנ לחוק. 100 סעיף פ' עי לנר הונא. כל וכן התננ.ת, ש.נוי*ידי

 ובנ.ה יחנ1ון המק1מ.ת הועדה ובמשרד' חל-אגיב, מחוי היי! ז. התעה של פרסומה מיום מדש"ב תוך התנגדות, להנ'שרשא'

 שלומצ.ון. רח' האמורה, המה.ן.ת הועדה למשרדיברשומות,
 תא. מס' -חננית הנקרא חכנ.ת ש.נו. הופקד פי' ב אבתל

 483 תא מס' מפורסת לתבנ.ת 1987 לשנת 1 מס' גי ש 'י87יב הצחק .מצ.א המתנד 02-228211. סי' ירושי.ס. 1,המלנה

 29, אהייאב רח' האמורה, הסקומ.ת העדה למשרזיהחנוז1ת1
 1871א"'. תא, מס' מקוי.ת תאר ס תייתגנ

 תל- ומקומם: התכנית בשינוי הכלולים השטחיםיאלה 551946. טל' 94467,ירושלים

 , ק' בץי ירךק .פי' בא: בכתג הוגשה אלאאםכן תיזון ולאהתנגדותלאתתקבל
 217. חה שעלצן העובןות את המאמת תזהיר ובליוו' הנמק.חבפ'רוס

 מחלקות חלק יעוד שינוי א( : התכנית שינוי הוראותעיקרי מסתמכת.היא

 קיבע, זדך ,לאורך 7052 שומה בגוש 284, 285, 289,287. 1991( באפריל 251 התשנ"א באיירי"א
 המדרכה שטח הקטנת על-.די א' מלאכה לאיזיר מדרךגלויות(

 כמסומן המערבי, בקצה ס"מ 50 עד המזרחי בקצה ס"ממ-0 סוימהאליהן
 וגוש 217 מחלקה חלק יעוד שינוי ב( להשלמה; כשטחבתשריט המחוזית הועדהיושב-ראש

*
 בתשר'ס במסומן א' סלאנה לא'11ר מזרך מ' 1 של גרוחב7052( 'ר.של.ס מחוו וגניהיחכנו1

 2573' 1991_23.5 בסיךהתשנ"א, י' 3880. תפרמומיםילמומ
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4! הפרס.- ב.לק,ס י'רסמה התכנ.ח שתוי הפקות עלהיזעה .יכ,' רגל .הולנ' מעבי של רחב. הקסנח ;( להשלמה:כשסח
 ' 4047. ע% דתשמ"י.94,ן,a'a בתשר.ס: נססתן בממוצע, ס"מ ב-30 עמר נ1 רח' בהמשךרכל

-
 המח,ו.ת הועזה במשרו. נמצא האמור התכנ.תשצוי הבנ.1, לאורך צ.בור. מעבר שי מורחי מסע רו"כ הצרתדן

 המקומ.ח הועדה במשרד. ובן תל-אביב. מחוו ולבנ.היחגנון כמסומן מ', ב-2 3568 מס' לרח' יסר ב1 רח' ב.1המקשר
 רני לה1יב' מעכר של הזרומ' רחבו הנולת ה(בתשר.סי

 ויגל.
 בו לעש רשא' המעונך וגל תל-אביב-'פו, .בנ.הלתכנך

 לקהי. יתוח.ס האמורים שהמשרז'פ יגשעותב.מ.ס בחשר.ס: כמסומן בממוצע. מ' בב-1 3568 מס' רח' בהמשךרכב
 בתמורה הקרקע בעל' על-נזי יירכשו האסור.ם השסח.ם1(

 1871. מס' בתכנית במפורט  והשימושים הבניה תנאי ז(מלאה;

 תל-אביב-יפו מקומי תכנוןמרחב בימים כי לעיין רשאי התכנית בשינוי המעונייןכל
 טסורטות הבניות שינויי אישור כדמר rulln המע,נ..ן בל לקהל. פהוחיס האמורים שדמשרד'סוכשעוה
 ע. נסע ע"מ, הרואה אחר תכנונ' פרט בכי או בבנ'זבקרקע.
 התכווון לחוק 117 לסעיף בהתאם הוזעה, ב1הומסרת לחיג, 100 סע.ף ס. עי לבד הונא. גי וגן התגנית, שיו..וי

 מפורס,ח חנניות ש"נ." אישור בנבר התשב"ע-י196. יהב;'ה. 11 הוןעה של ירסומה מיום חזש.'ם תוך התנגזות. יהג.שרשאי

  המחווי הועגה למשרד'כרשומות,
*אלה: רח' ילום, מגדל האמורה,  1988 ישנת 2 מס' ש.נו' 2456. מס' מי,רסת "חננ.ת(1ן 941(03-65. מל'  290~6. תל-אביב 29090, ת"ד 9. היםאחד

-  
 ,193(-. ),יקוו  י192 לשנת 58 מס'יתכנ.ה המקומ.ת הועזה למשהוי התנגזותו העתק .מ?.אדמתנגז
 י יי1  437162- טל' 4נ645, תל-אביב 68, בן-גורית שררותהאמורה,

.03
 תל- ומקזים: התכנית בשינני הבלולים השטח'סיאיה(

 סירקין: רח'  במצרב:  פרישמו: רח'  בצפון:אביב-יפוי
 06(. ח"ח 36, 35, חלקות 6906. גוש - מנזלי רח'בדרוס: בנתב הוגשה נו אס אלא תידון ולא תתקבל יאהחנ;ז1ת

 שעליהן העובזות אח המאמת תצהיר 1נלי11. הנמקותבפ.ר,ט
 לבנייני המתעדים ממגרשים לתלק מתחתתת-קרקעי- מסחמכח.ה.א

 יעודי שינוי ללא ולדרך, כורדאו תל כיח-הספרציבור,

 לשימור בתן קניעח הקרקעו פנ' עי קימיםמפרשים תל-אביב-'פו מקומ' תכוןמרחב
 לכך. בהתאם וש.נ,.. ;ורדאו תי בבית-הספרהבלול

4 בדבר שודעה 38)1(. ותיקון 1927 לשנת 58 מס'.תכנ.ת מיומית טיתאר תכנית שינוי אישור כרכרהודעה
ו 1940. כ'נואר 4 מ'וס 976 דרשמ' בעיתון פורסמהאישורה התנגין לחוק 117 ליעיי בהתאם הוגעה. בנהנמסרת

 הפרסו- בילקוט פורסמה התננ.ת ש.נו. הפקות עלהגדעה הנקרא תננ.ת שינוי אישור בזבר התשנ"ה-ל196.והבניה.
 312. עמ' התשנ"א, 3810.מים מס. מקימ.ת מיתאר יתכנית ש.נו. תא,1116,א,oa; .5'"תבן.ח

  1988 לשית 3 מס' שינוי 2461, מס' מפורטת "תכנית)2(תא,1116א"'.

 1ח.קון א.1וריס לקביעת יאוחזר תכנ.ת 44, מס'לתכנית חל- ומקומם: התשיח בשינו' הבלולים השטחיםוילה
1941(". אשגול ל~. רח' ממורח, נמ.ר ב.1זרך המשתרע שסהאכ.ב-'פו.

 .,, 6630, גוש - ככפון פרופס 1רח' בירום א'נשסיין רח'במערב.
 20. 19, נ, ח-ח 6896, גוש 298:ה"מ

 חי- ומקשם: סחבנית בשיווי הנלוי.ם השסח'פואיה
 391 תבנתה שכו מ;ור.ם ארור קביעת הבעלפניגהסבמת

 מגור.ס מא.ו~ר יעיד ש'נו' החכ;'ח: ש'נו' הניאותע.לי' ' ב;. otl-1IQQ י.ח.דה. מ-ר 110 שי ממוצע בשסף ז.1ר,יח.דות

 לן' מנורים בנין להק.ם נד' מ'וחז מנורים נור יא1( של בשמח מסחרית .ח'וה לשייח שרש קב.עת קומות: ו-59

 בהת- וש'נ.'. ח.-אביב" "לב העת'ו'ה החננ'חעקיונות שבו צ'בור' לברן מגרש קב'עח אחתן קמה בו בבתן מ"ר560

 א.וור.ס יקביעת מאוחזה תכנית Da; .44' ח יתכנ ייי'אב ,ני מסר. יבת. שישמשו קומות 3 בגובה בנ'עיס הקמתת1חר

 נ ש עי 49י" ' ק'ת סתת או מרפאה ננסת. בית נוער. מועזון 'ום. מעונות'לתם,

 20.11. 1941. מזפ 1142 עמ' ה 1 תבע .מיסוס פת,ח'ס כרס"ב שסח'ס קביעת הןורך: לפי - הגלחלב,

 הפדסו- ב.לקוס פורסמה דתכנ.ת שינוי הפקיה עיהודעה פתו- ציבורי-ס שסח'ס רגל. להויכ' מענר'פ שתיה.בריכות
 827. עמ' התשנ.'א, 3826,מים איניסקטונ'. לעיצוב הנח.ות וקביעת דרכ.ס,תיפ,

 21.5.1991 התש1.א. נס.י1 י 80וו. ן!יסומ'סיקים2574
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 המתו- הועזה במשרד. נמצאים האמור.ם התכנ.ותש'נוי'%
 המרכזבמחוז

 פתת-תקוה מחסי תכנוןמרחב רשאי דשעונ.'ן וכל תל-אביב-גפו,ימקומיחניתננוןנובניה

 ממורטת תכנית אישוי בדברהודעה לקהל. פח,חים האמוריפ שהמשרדיפ ובשעות בימ"ס בהםלעיין

 יחוק 117 ף יסע בהתאם הידעה' ביהנמסרת תל-אביב-'פו מק~מ' חבנוןמרחב
 החבני

 פח,30,1241". מס'מפורסת מפורטת תכנית שינוי כדברהורעה
 פתח-תקוה, ומקומם: בתבנ'ח הכלול.ס השסח'םואיה התכנון לחוק 89 לסעיף בההאס הודעה. גוהנמסרת

 168. חלקה 6364, גוש - א'מבר רח'קרית-אר.ה, לתכנון המפוייח היעדה כמשרז' ב' התשכ"ה-1965,תלקומם.
ןעטר, ובנ.ה לתכנון המקומ.ת הועזה ובמשרד. תל-אביב. מחוז~בנ.ה ''באחו', חלוקה לתננ.ת [, מפורסת לתבנ.ת 1989 לשנת 2 מס'שינוי ללן"(ל 2478, מס' "תכנ.ת הנקרא חבוית ש.נ~. הופקדתל-אביב-'פו

 205נ". מס' מפורסת 1לתננ'ת 125*מס'

7''' 07ן גוש רבניצק' ברח' צ'ביר' ומבנה חניון 'פי,אביב

 לתכנון המחוו.ת הועדה במשרדי נמצאת האמורההחכויח 115.חלקה

 ת המקים עדה ה ק ן בם ובי 'כ לחניון הורא~ח קביעת החבנ.ח: ש.נו' הורא~חע.קרי
 למהל. פתוה'ם האמ;ר'ס שהמשרד,פ הק"מ ה.עוי ש'נו' ייא נוספים, צ'בור"ס ולשימושיםצ'בוי' לחכני

 מרתף קומות 3 בן מבנה קביעת על-'ד' ונאה המגרש,שי
 כניסה, ומבואת רכב שירות' לחניה, קרקע קומחלחניה,
 רמלה 1nlpo תכניןמרחב לאולמות נוספות קומות 2 לחניה. הקרקע קומח מעלקומות

 ' מפורטת תכנית הפקדת בדבריודעה וביטול התבנ'ה בחמום מ' ב-2 רבני?קי רח' הרחבתצ'ב~ר"סן

 -ב:נ,,מגד-'ן':% ננ~.י.י-י--ד-'
.

ל המעונין בל וליץ שיזריע  י%מייין  ניגנופיידיןובשעות
 די חד רמיה, ומקומם: בתבנית הבלוי'פ השסים ואלה

 מתונננה זרך רחב הקצנת 1( נתכנית: הוראות עיקרי יהדק, 100 סעיף פ' עי יכך דוכא. גל וכ, דתכנ.ת, שיניי'7.
 לחלק הר.סה ב'סול 2( משזיבתי דרך והצעת קייט מצב לפ' 11 התעה שי פרסומה מיום חדשכם תוך התנגדות, להגישרשאי

 הנראה קרם מצב לפי 0 בנין לקו בנ.ה קווי הקטנה 3(מהמבנהן רח' שלוס, מגול האמורה, המחוצה הועדה למשרד'*ברשומות,
 לאולם. חניה עבור שסח הקסנת5( המקומית הועזה למשרד' התנגדתו העתק 'מצ'אהמתנגד מסטריי לאיגור מיוחד מגוריב מאיגור יעיד שינו. 4(בחשריסן 03-651941. טל' 61290, תל-אביב 29090, ת"ד 9, העפאחד

 ובשעות ב'מ'ס בה לעי'1 רשא' בחבנ'ת המעונין.ל סל' 64514, חי-אביב 68. בן-גוריון שדרותהאמורה,
 בקרקע, המעונין כי לקהל. סתוחיס האמ~ר'ס שהמשרדיפ03-437162.
 . .ד' על נפגע עצמו הרואה אחר תבנ~נ' פרס בכי אובבנין בבתכ הוגשה כן אס אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגזות

 רשא' יהוק, 100 סחף פ' על לכך ה1כא' בל וכןהתצניח, שעליהן העובזות את המאמת חצה'ר ובליוו' הנמקותבפירוט
 זו הודעה של פרסומה מיופ חדשתם תוך התנגדות,להגיש מסתמכת.היא

 84, הרצל רח' האמורה, המחוזית הועדה למשרד.ברשומות,

 התנגדו- pnPnI ימציא המתנגד 08-225577. סל' 72406,רמלה 1991( במא. 61 התש;"א באיירב"ב

 סל' רמלה, רמלה, עיריה האמורה, המקומית הועזה למשרו. תו יסקרשמ~אי
08-227911. המחווית הועדה ראש'ושב

 בכתב הוגשה כן אם אלא ת.דון ולא תתקבל לאההנגזות תל-אביב T~no ~לבניהלתכנון
 שעליהן העובדות את המאמת תצה.ר ובי'ווי הנמקותבפירוט

 מסתמכת. היא8

2575 5.1991.נ2 התשר'א, חית " 3559, הפרס~מ'ס'יחס



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 85, ח"ה "[9"[, גוש 56, 63-60. 58. 5%, ח"ח 4י-57.היקוה ומורה מקומ' תכנוןמרחב

4, י8י 74י',8. מפורטת תכנית הסידת כרכרהודעה
 התכנון יחוק 89 לסעיף בהתאם הוזעה, בנהנמסרת

 אכלס להקמת אפשיוח1,ק

 .תב111 המחותת הועזה במשרז' נ' התשכ"ה-965[,~הבג'ו,
 כימים בו לע'.1 רשא' התנעת בשנו. המעוניןבל ובניה לתמון המק~מ.ת הוערה ובמשרז' המרנו, מחווובנה
 המער"ן נל לקהל. יתוח.פ האמור'ס שהמשרז'ס .בשעיה 1מ,6[י, מס' מפורסת "ענניה הנקראת תננ'ת הופקרה[מורה.
 על נפגע עצמו הרואה אתר תבנונ' פרט בבל או בבניןיקי7ע.3".

 לחוק, 00[ סעיף פ' על לבך הונא' ;ל ובן התבנית, :1 ש ז פוש - .זרה ומק,מס: בתבנית הנלול'ס השטח'פואלה

 :ן:ןןי:::ן::,::'::ן:יף~: "' "' ע-י2' יין, ", """ ע::בן,:,יץ,
 3, ב.אייק רח' האמורה, המקומ.ת הועזה למשרו.החנגזותו לפי הש.7ום איזור הננון א( התננ'ת: הוראותעיקר.

 4-356356". סי' "4"[3,ח.פה חזיות דרב.ס ש. והתוו.יה הרחבה תוך ומ,"50( מס'תבנית

45 יי תחק י"בפ.ר"תננייה גי nOaT~; ::::מ,י::יג:ןע'י":::י:ן::ל::ן
 מסתמכת.ה.א ובשעות ב.מ.ס בה לע.ין רשאי בתבנית המעוניןגי

 בקרקע, המעוניין נל לקהל. פתוח.ם האמור.םשהמשרד.ם
 יז. על נפגע עציו הרואה אחר תבנוני נרם בבל אובבנין

 רשאי .חוק, 00[ סע.ף פ' על ינד הנבאי ב. ונןהתבנ.ת.
 11 הודעה של פרסומה מ'ופ חזש"ס תוך ההנגזות.להגיש

 84. הרצי רח' האמורה. המהנתח הועדה למשרד'גרש.מות.
 התנגוו- העתם 'מצ'א המתננו 08-225577. סל' 72406,רמלה

 חדרה מקומ' תבנוןמרחב

 מיומית מיתאי תכנית שינוי הם;דת כדברהודעי רחיפת 6, הפועלים ב.ת האמורה, המקומית הועזה ימשרז'תו
 התגנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הוזעה, בנהנמסרת 08-462297. ס.'[7626.

 לתננון המחוו.ח הועזה במשרו. בי התשג"ה-965[,והבניה, בכתב הוגשה כן אם אלא ת'וון .לא תתקבל יאהתנגזות
 וא ובנ.ה לתננון המקומית הועזה ובמשרו. ח.פה, מחוובנ.ה שעליהן העובזוח את המאמת הצה.ר 1בל'11. הנמקותביירוט
 מס' מקומ.ת מ.תאר "חננ.ח הנקרא תבנית ש.נו. הופקוחזרה. מסתמכת.היא

 באפר.י 301 ההשמ"א באררס"ה
]991 ) 

 א' 5 [ [חז,
8 

 :ך::ןןת ::ן: ן: ב::ןן:: משך ה
 חזרהמיתאר ש.שי:

 למגויס יבעה הועזה ראש'ושב
 - חזרה ומקומם: התבנית בש'נ~' הבל~ל.ם atnewnיאלה המרבו TTnaולתעשיה

 ח"ח 324. 317. 6[3. 309, 308. 301. 74[, חלקת10041.גוש
 329. 173.י20,4.

 זרביפששצ במירוח שינוי התכנית: ש.;ו' הוראותע'קר' תיפה בנתון.
 חיפה מקום. חננוןמרחב תלוקהי משזלגתן נדרך t"ST אב"צ. א', מגור.ס איגורקביעת

 בניה. הוראות מתן למגרש.פי
 ב.מיס בו לע.ין רשא. החננ.ת בשינו. המעינ,.ןנל מיומית מיתאי תכנית שינוי הפידת כדכיהודעה

 המעונ.'ן נל יקהל. פתוח.ס האמור.מ שהמשרו.סובשע1ח התכנון לחוק 89 לסע.ף בהחאפ הוזעה, גוהנמסרת
 לחוק, 100 סע.ף פ' ע. יבך הובא. בל ובן החננ.ת, ש.נו.יר' ~בנ.ה לתכנת המקומ.ת הועזה ~במשרז. ח.פה. מתוו~בנ.ה עי נפגע עצמו הרואה אחר תננונ. פרס בבל או בבניןבקרקע, לתננו המחוית הועזה במשרז' כ. התשנ"ה-י96[,~הבנ.ה,
 11 הודעה שי פרסומה מ.וס חזש..פ תוך התנגדות. להגישרשא. מס' מקומ.ת מיתאר "הבנ.ח הנקרא תבנ.ת ש.נו. ה~פקזחיפה,

 שוקר. חסן רח' האמורה, המחוו.ת הועדה למשרז.ברשומות. לתננ.ות ש.נו. התעמלות, אוים הרצל. בית-ספר - אחל,416[
 העתו .מצ.א המתרגז [04-66778. סל' 31048. ח.פה[1. אתר - חפ,6[4[ ח.פה, הע.ר מ.תאר תכנית - חפ,229מס'
 חורה 6[, ת"ז האמורה. המקומית הועזה למשרז.התרגזותו מיתאר תבנית - חפ,1400 לוטוס-צדקיהו. ברח' צ.ב~ר.לבנ.ן
 [[06-3283. סל'""[35, סער בת. צ.בור.ים. יבנ.ינ.פ מקומות - ב' חפ,7[7 חיפה,העיר

 כבחב הוגשה גן אם אלא תיזון ולא התקבל לאהתנגדות 'לז'פ".וגנ'
 9 שעליהן העובדות את המאמת תצה.ר ובליון. הנמקותבפירוט ח.פה, ~מקומפ: התננ.ת בשינו' הנל~לים השטחיםואלה
 מסתמנת.ה.א 0760(, גוש - ~OTDT-עז7'הו רחוב~ח צינת מרכני,כרמי

 [5.199.2% התשר-א. בן,11 י' %8,0, הפרסוי.סייקנס2576
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 המחוסת הועדה במשרז' נן?א האמור התננ'תש'נו' הכרמל חוף מקוס. תנוון מרהב.44

 המקומ'ח הועזה במשרו' ינן "צפיי' מחיי ייבנ'ה יתכניי מקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת כרכרהודטה
 בו לעין רשא' המע1נ.'ן ויל המפרת'. הגל.ל ובניהלתכנון

 ' לקהל. יתיה'ם האמורים שהמשרז'ם וכשע~ח בימים התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם התעה, בנהנמסרת
 לתננון המחו1.ת היעדה במשרדי כ' התשמ'ה-1965,והבניה,
 חוף ובניה לתכנון המקומית הועדה וכמשרד' חיפה. מחווובניה

 מקומית מיתאר "תבנ.ת הנקרא תננ.ת שינוי הופקדהכרמל,
 המרכז. הגליל מקומ. תכניומרדכ ש.נ1. קיסריה, י.מ'ס כוכב - נופש מגורי - א' דכ,227מס'

 ממומית מיתאר תכנית שינוי אישור כרכרהורעה חיפה". הגלילימחוז לשמת מיתאר ג,400-תכנ.ת מס'לתבנית
 התכנון להוק 117 לסע.ף בהתאם הוזעה, גוהנמסרה קיסריה ומקומפ: התבנית בשינוי הנלול'פ השסח'סואיה

 הנקרא תבנ.ח ש.נו. אישור ברבר התשכ"ה-1965.והבנ.ה, 1. ח"ח 10638, גוש-
 מס' מקומית מ.תאר לתכנית ש.נוי נ,5887, מס'"תבנ.ח חקלאי משסח יעוד שינוי התכנ.ת: שינוי הוראותעיקרי
 כולי ונופש,*ית'.רות

ג,346נ". נושר יזר שד.ה, בריכת טניס, טגרש.
 - פסוסה ומקומם: התכנ.ת בש.נוי יבלולים השסח.סואיה התעמלות.ואולם

 64-60, 58, ח"ח 92, 76-73. ז6-ל7, 57, חלק,ח 19641.גוש בימים בו לעיין רשאי התבנית בש.נ~י המעונייןכי

 4-1. חלקות 19697, גוש 94י 66,82-77, המעונין גל לקהל. o'nlne האמור.ס שהמשרדיםובשיות
 דרכ.ם. ת.קון התננ.ת: שינוי הוראותעשר. על נפגע עצמו הרואה אחר תבנונ' ירט בבל או בבניןבקרקע,

 יתוק, 100 סע.ף פ. על לבך הפנאי בי וגן החבנ.ת, ש.נויידי
 הפרקר ב.יקוס פורסמה ההמנית שינוי הפקיח עלהידעה 11 התעה של פרסומה מיוב חדש.יס תוך התנגדות, להגישרשאי

 3175. עמ' התשמ"ח,3582, םמ שוקרי חסן רח' האמורה, המחצית הועדה למשרדיברשומות,

 המחומת הועדה במזרזי נמצא האמור התבניתשינו. העתק ימציא המתנגד 04-667781. סל' 31048, חיפה11,
 המקומית הועזה במשרדי ובן הצפון, מהוו ולבנ.היתבנון הוף הכרמל, עין האמורה, המקומיה הועזה למשרדיההננזוהו
 בו לע.'ן רשאי המעונ.'1 וכי המרכני, הגליל ובנ.הלתכנון 04-842031. הל'מנרמל,

 ' לקהל. יתיח.ם האמור.ס שהמשרד.פ ובשעות מב"מ בכתג הוגשה כן אם אלא ת.דון ולא תתקבי לאהתנגדות

 שעליהן העובדות את היאמת תצהיר ובייווי הנסקנהבפ.רוס*
 מסתמכת.ה.א

 נפתל' מעלה Q'pQ' תכנוןמרחב 11991 באפר.ל 281 התשנ"א באי.רי"ז

 משרטת תכנית שינוי הסידת כר-רהידעה המחוזת'ושב-ראשסהוע1י
 החשון להוק 89 לסעיף בהתאפ הידעה, בזהנמסרת היפה מחוו וכניהללבנון

 לתכנון המשוית הועזו כמשרדי כ. התשכ"דיי196,ורבניה,
 ובניה לתננון המקומ.ת הועזה ובמשרד. הצפון, מחוזובנ.ה

 נ,6177, מס' "חינ'ת הנקיא תביית ש'נו' הופקי נפתל', מעלה הצפוןמחוז
 ג,2614-. מס' יפ~רסת לתבנ.חשינוי

ב ה ר מ  מעלות: ומקומם: התכנית בשינוי הבלוליה השסח,סואלה המורח. הכליל מקומי תכנון*
 18429. 18384, גוש.ס -תרש'"א מיומית מיתאר תכנית שינוי אישור כדכרהודיה

 - לגן-ילדים שסח הקצאת התבנ.ת: שינו. הוראותע'קר' התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הוזעה, ב1הנמסרת
 משחק למיתקנ. פתוחים צ.בוריים שסח.ם הקצאתב.תות:שת. הנקרא הכנ.ת ש.נוי אישור בובר התשנ"ה-1965,והבניה,
 שבחכמת. ג.שה לדכי בין קישור ;גיילפ'תוח 312". מס' מק.מ.ת מ.תאר לתגנ.ת שינוי ג,6519, מס'-חכנ'ת

 ב.מיס בו ל!..ן רשא. התגנית בש.נו. המעוני.ןכל ביר ומקומם: יחבנ.ת בשינוי הכלול.ם ישסחיסואלה
 המעונין בל לקהל. פתוח.ם האמורים שהמשרדיםיבשעוח 2: ח"ה 30. חלקה 17036, גוש ז1י חלקה 17032, גוש -תגור
 על נפגע עצמו הרואה אחר הבנוני פרס בכל או בבניןבקרקע, 4ז-,ז. חלקות 17037.גוש

 ;ייגםגגןב:::ן."וביגי ן-"ל.,.:ה:עה:ג:מין.
 131, הארו.ם האמורה, המק~מ.ת הועדה למשרד.התנגדותו הירסו- ב.לקוס פירסמה התבנת שינוי הפקות עלהוזעה

 04-978030. סל' 24952, מעלות 494,ת"ד 58!2. עמ' התשנ"א, 3762,מים

------------------...-.--.--.. 
---י ... ....
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 6,152,03,2, מס' "תבנית הנקרא תגנ'ת 1lse' הופקד אילת, בכתב הוגשה כן אפ אלא תיזון ~לא תתקבל לאהתנגדות
 152,03,2". מס' מפורטת לחננ.ת שינו' שעליהן העוביות את המאמת חצה'ר ובליווי הנמקותבפיר~ס
 - א.לת ומקומם: יחגנ.ת בשינוי הבלולים השסת.םואלה מסתמכת.היא

7מ(40יגוש
 אורך קואורדינטות בין שסח 40006, מגוש חלק

 פ' על הגל תן(, אבני משכונת חלק 145.000 -144.400
 כחול. בקו בתשר'ס המסומנים הגבולות נפתי' מעלה מקומ' תגנוןמרחב

 תכנונית מסגרת '?'דת התכנית: ש'נו' הגיאנהע,קי, ממורטות תכניות שינויי אישור כרכרהודעה
 ש'נו'.ם בז' על ציבור לבנ"נ' ושסה א' מנ~ר'פ אתורלהגדלה התכנון יהוק 117 לסעיף בהתאפ התעה, ב1הנמסרת

 הקרקע. כ"ע,דימתא.מ.ס אלה: שינו'ןהבייית א.שור בדבר החשב"ה-1965,~הבניה,

 בימיפ בו לעין רשא' התבעת בש.נוי המע1נ.יןכל ג, מס' מפורסת לתבנית שינוי ג,6051, מס' "תכנית11(.
 המעונ.ין כל לקהל. פת~חיפ האמור.פ שהמשרז.סיבשעות2614".
 על slel עצמו הינאה אחר תבנונ' פרט בבל או י בינבקרקע' מעלות- ומקומם: התכג.ת כשינו. הכל~ל.מ דשפה.םואלד

 לחוק(ן!8*, 100 סעיף פ' עי לכך "וכא' בל ובן התכנית, ש'נו'ד' 47. 46, ח"ח 18430, גוש -תרש'חא
 1וא48' התעה של פרסומה מ.ופ חדש.ים חוך התנגדות, להגישרשאי

 הנשיאים, זרך האמורה, המחו1.ת הועזה למשרז' ברשומות. א' מגרש ימת שינוי התכנ.ת: שינוי הוראותעיקרי
 במעלזת 18430 מגרש ז4, 46, מחיקות חלקשמהווה

 ימציא הסת:גד 31704-ז05. סי' 84100, באר-שגע 68ח,.י
 14. ת"ז האמורה. המקומ.ת הועזה למשרזי התנגדותוpr?yn קיוסק הקמת לצורך מסחר. לאיסר פתוח צ.ב~רימשסה
 051-72133. סל' 30012,אילת למגרש. הסמוניפ השכונות תושביישירות

 ב'יק2ך:גךגג:י:2ךנגזייסמ"

ביי
 מסהמכת.ה.א ג, ea' מפורסת לתכנית שנו. ג,6297, מס' "תבנית21(

1025

 מעל~ת- ומקומם: התכנית בשינוי השסחיפ.הבלוליס~אלה
 אשזר מקום. תגנוןמרחב 18431. גוש -תרש.הא

 י4 ממורטת תכנית שינוי הטרדת כדכרהודעה 1.'עוז מחדש השסח תכנון התכנית: ש.נו. הוראותעיקר.
 ההכנון לחוק 89 לסע.ף בהתאם הודעה, nraנמסרת הרחבוה משוחף, קיר עם דרמשפהתי'ם לבת'סשסוויפ
 להבון המחווית הועדה במשרדי בי התשכ"ה-1965,והבנ.ה, ושב.ל'ם פתוחים ציבור.'פ שטת'ם והקצאתמגור'ס

 ובנ.ה לתננון היק~מ.ת הועזה ובמשרד. הזרום, מחוו~בנ.ה התכליות. בישימת כמפורס רני,להולכי-
 ,29, 111 03,3, מס' "חבנ.ת הנקרא תבנ.ת ש.נו. השקדאשדוז, הפרסו- ב.ל17ט פורסמה החכנ.ת ש.נוי הפקדה עלהוזעה
 1,111,03,3". מס' מפורסת לתבניתשינוי 2529. עמ' התשמ'א, 3761,מים

 אשדוד, ומקומם: התכנ.ת בשינוי הכלול.ס השטח.סואלה המתו- הועדה במטרז' נמ?א.ס האמור.ס התכניותשינו..

 16. 11. 10, 9, 8, הלקות 2019, גוש - ."א ירונעחלק המקומ.ח הועזה במשרדי וכן הצפון, מחוו ולבנ.ה לתננון1.ת

 גובה הצטנח ההכנ'ת: שינוי ה,ראוחע.קר, נהם לעין רשא. המעוניין וכל נפתלי, מעיה ובנ.הללבנכן

 .ה.זות במספר ש.נוי ללא קומות ל-8 קומות מ-12 ש.נ~. על.,ד, לקהל. פתוח.ם האמורים שהמשרי.ס ובשעותבימים בניינ.פ*
 צדו'. בנין בקו וש.נו. בנ.ה 1אח11.דיור 1991( באפר.ל 291 התשנ"א באיירס"1

 ב.מ.פ בו לע.ין רשא. התבנ.ת בש.נוי המעונדןבל קיענ,יעסיס
 המעוניין בי לקהי. פת~ח.ס האמור.פ שהמשרן.ם,בשעות המהו1.ת הועזה.ושב-ראש
 על נפגע עצמו הרואה אחר תכנונ' פרט בכל או בבנקבקרקע, הצפון מהון ובתהלחינון

 לחוק. 100 סעיף פ' עי לנך ה(נא' כל ובו התכנית. ש'11''ן'
 וו התעה של פרסומה מ'ופ מלש"ס תוך התנגדות. להגישרשא' הדרוםמנזוז

 הנשיאים. זרך האמורה. המחון'ת הועזה למשרז'ברשומיה,
 'מ?.א המתנגד 057-31704. סל' 84100. באר-שבע 68.ת"ז

 ד', מרב האמורה, המקומית הועזה ימשרדי התנגזותו העתק אילת מקומ' הבנוןמרחב

 08-545111. סל' 77100,אשזר מפויטת תמית שינוי הטרדת בדברהודעה

 י שעליהן העובדות אח המאמת תצהיר ובליווי הנמ17ת בפירוט להגנן המחורת הועדה במשרד' כ' התשכ"ה-1965,והבניה, י בסחב הוגשה כן אפ אלא תידון ולא תתקבל לאהתנטות התכנון להוק 89 יסעיף בהמאס דמיעה, ב1ה נמסרת.
 מסתמנת.ה.א ובניה לתכנון המקומית הנעדה ובמשרזי הזרום, מחווובניה

-.-4.-.-.-.-- 
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 ימציא המתנגז 057-31704. טל' 84100, באר-שבע 68.ח"ז אשקלון מקומי חינוןמרחב

 15' ת"ד "אמייה' "מקימ'ת "יעי" ימשןין התחזיתי"עתק ממורטות תכניות שינויי אישוי ביכר הודעהא4
 57-463666ק. סי' 84100,באר-שבע

 שעו.י  אישור בדבר התשכ"ה-ל96גוהבניה,
 ה להק

- 
 בכתב ריגשה כן אם אלא תשק ולא תתקבל לאהתנידית ין

 מסתמכת.ד.א מא' שגרסת יהננית שינוי 4',85,147,03, מס' "תגנ'ת11(
."58,147,03,4

 באר-שבע מקומ' תכנוןמרחב אשקלון, ומקומם: התבנית בשינוי הכלויים השסחיסואלה
 משרטת. תכנית שינו' אישור כדברהודעה 119. ח"ח 1942, גוש - אפריזרשכתת
 התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאפ הוזעה, בנהנמסרת קרקע יעודי בחלוקת ש.נוי התננ.ת: ש.נוי הוראותעיקרי
 ושינו. רבב כל' תנועת הסדרת מיוחד, מגוריפ אתורשל

 הנקרא תבנ.ה ש.נ~י א.שור בזבר התשכ"ה-965(, והבניה,
 מס' מפורסת לחנ;.ח שינוי 03,5'.32,160, מס'"תבנית בנ.ה.במגבלות
 באי- ומקומפ: התכן.ת כש.נוי הכלולים השסח.םואלה 833. עמ' דתשנ"א, 3826,*מ.ם ) ש.נוי.ה". על160,03,5 הפרסו- בילקוט פורסמה התכנ.ת שינוי הפקוח עיהודעה

 38068, 38057. 38021, 38020, גוש.ם - ה' שנטהשבע, מס' מפורסת להבנ.ת שינוי 37,152,03,4, מס' "תבנית21(
."152,03,4,38069.38098 

 ש.מושי יעוד שינוי א( התבנ.ת: שינוי הוראותע,קי. אשקי~ן, ומקומם: החבנ.ת בש.נוי הבלולים השסח.סואלה
 דרך הת~ו.'ת ב( התבנ.תן בנב~ל~ח למנרש.ם והלילהקרקע 245. 60. ח"ח 1997, גוש - שמשוןשכונת
 בנ.ד. ג(קב'עת"נה.~ת שפש,ןי וזרך העיד רח' ביןמלשדת משטח יענד ש.נ~. 1( התכנ.ת: ש.נו. הוראותעיקרי

 הירסו- 'tlp~'a יורסמה התבנית ש.נוי הפקדת עלהידעה שינוי 2( בנסתי בית ציבור, לבנ"נ' לא.1ורלרה-תבנון
 3692. עמ' TTrn,3791,מיס לירך. לרה-חינוןמשטח
 המחו1.ת השדה במשרדי נמצא האמור התבנ.תש,נ~, הפרסו- ב.לקוס פורסמה התכנית ש.;ו' הפקות עלהידעה
 המקומ.ח הועזה במשרו. וגן הזרום, מחוו ולבניהלתכנון 1289. עמ' התשנ"א, 3845,מים

 ב.מיפ בו לעי.1 רשא. המעיניין וגל באר-שבע, וביהלתכנון המחו- הועדה במשרד. נמצא.ם האמור.ס התגניותש.נו":

 לקהל. פת,ת.ם האמור.ם שהמשרז.פובשעות המקומית הועדה במשרדי וכן הזרום. מחוו ולבנ.ה לתכנון1ית1*
' נ.מ.ם בזפ לעתן רשא. המעונ.ין וכל אשקלון, ובנ.היתבנון
 סוב.ם מק.מ. תנוןמרחב לקהל. פחוה.ם האמור.ם שהמשרדיםובשעות

 מיומית מיתאר תכנית ששוי אישור כדברהודעה
 ההכנון לחש 117 לסעיף בהתאם התעה, ב1הנמסרת

 הנקרא תכנ.ה ש.נוי אישור בדבר התשב"ה-י196, זהבנ'ה. באר-שבע מקומ' תמוןמרהב
 מקומיות מיתאר לתכניות ש.נוי 8'02'.02ו,32, מס'""כנ.ת מפורטת תכנית שינוי הסידת בדכיהודעה

 8;26,102,02". ומס' 8,102 8'02מס התכנון לחוץ 89 לסעיף בהתאפ ישעה, בנהנמסרת

 קר.ת' ומקימם: התכנית בש.נ~י דבלולים D'nDTnואלה יתכנון המירית הועזה במשרדי כי התשכ"ד-1965,והבנ.ד,
 6. ח"ה 310, גוש - ו-ד' י"ג ממ.תחפ קמע מלאכי, ובניה לתכנון המקומית הועדה ובעשריי הדרוס, מתוןובניה

 ללבנון אפשרות מחן א( החבנ.ת: ש.נוי הוראותעיקר. 107,03,5, מס' "תכניה הנקרא חבנ.ת שינוי קווקזבאר-שבע,
 4.1 בסע.ף נמוגור המ.חחס, משסח מ-IDpn 80% איגור 3,5ל,1,135". מס' מפודיה יתכמת שינוי55,

 ושסח מ.וחז ג' מגור'פ א.וור שינוי ב( המיתארילתבנית באר- ומקומפ: התבנ.ת בשינוי דבלולים כשסחיםואלה
 ג( מפחז: ב' מגור.ם לאתור כר-'הוזה רח' לאורך פתוח?יבור. 38057. גוש - המשחררים זרך א', שבונהשבע,

 יתפח צ.בור. ושטח חינוך( 1מיסזות צ.נור לבנתני משסת גיש מא.ו~ר יער ש.נף א( התננ.ת: ש.נוי הוראותעיקרי
 ה( ותת-מגרש'פ: ימגרש.ס חלוקה 1( ונויש: מלונאות ~ורלא מסחר'. לשמח בניה הנחיות קב'עח ב( מסחריי ישמח ג'מגור.ס

 בנ.ה הוראות ב.נוי, קביעה ו( רגלי להולנ' שב'ל'פהמזרת
 הפארק. בדופן משולבת דרך תגנון (( בנ.1( ~קוו' ב.מ.ס בו לערן רשא. התבנ.ת בש.נוי המיונכןבל

 הפרעו- ב.לקוט פירסמה ג::1ך::'נבינית":ףן יקהי.ע::ודיב:נ..: בסיס:ופנתןי.:11

 המחווית הועדה במשרז' נמצא האמור החנניתש'נ~. וו הודעה של פרסומה מיום חדשים תוך ההנגזות, יהי'שרשאיש
 המקומית הועדה במשרד' וכן הדר,פ. מחוו ולבניהלתבנון הנשיאים, דרך האמורה, המחותת הועדה לישרד'ברשומות,-

2579 23.5.1991 התשך'א. בסון " מואו, הפרס1"'ם'יקוי
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 ובתה לתמון המקומ'ח היעזה ובמשרז' הדרום. מחווינסה ב.מ.ם בו לח"ן רשא. המעוניין וגל סוביס. ובניהלתכנון

 מס' מפורסת -חננית מקראת תנתח ה!פקזהשייייי.ם. יקהי. !ת~ח.ם האמורים שהמשרזיםובשעות
81 

מרהב
 חבני

 ס'תחם לקיה. וןלימם: בח:;.ת ה:ל,.ים השטח.םואלה עימר מקימ'

צ,6 מפייסת תכנית שחוי א":וי כרירהגדעם

 להקמת תבנונ.ת מסרת 'צ.רח התכנ'ח: הוראותעיקר. החינין לחנק 117 לסעיף בהחאס הוזעה. בנה;מסרח

 בניה. ומגבלות קרקע 'עמ' קביעת ע.-'ו' מבוריסשנינת הנקרא תפנית ש.נו. אישור בזבי החשב-ה-5"19.והכנ.ה,

 וכשעזת בימ"ס כה ,r'y רשא' n~irri ה:;~נ"ןכי מס' מפורטת יתכנ'ת ש'נ~. 14,נ9'ן0;'.18. מס'"תכנ.ת
 בקרוע. המע~;..ן ב. לקה.. פתיח'ס האמוריםשהמשרים193,03,14".
 'ו' על נרע עיין הרואה אחר הבנונ' פרס בג. אובבנין עומר. ומקוים: ההנן.ת בש'נ~' הנלו.'ם השטת'םואלה

 רשא. לחוק, ""1 סעיף פ' על יבך המבא' בל 1:1התבנית. 104. חלקה 51)38, ;וש - חורט( רח' ופינת 14 אול'פסוסרח'
 י. הודעה של פרסומה מחם חושים תוך התעזות.להנ'ש

 דנש'א'ם. דרך האמירה. המחוו'ח היעזה .-_רן.בי_י-ית כח"ח בנק קו שנו. התכנית: שינו. הוראותע'קר'
 ש48 'סצ'א ד:ת;;ז 4"17ן-;5". סי' ,ו"ון8. נאר-שבע א,.ח_7 בפקוס מ' 1.65 - מ-א 1(2.6 ק"מ מקים קיר לאורךהצפונ.ת

 משאיי חוות האמורה. היק'?'ת הועדה .משרד' הח:;זיתוהעתק מ'.3.00
 הנב. שער ז-;איבים. הפרס-- ב'לל.ס !.רססה ההתנית שו;ו' התקדח עלהתעה

 כבחב הוגשה בו אם אלא ת.דון ולא תתקבל יאהח::זוח 1253. עמ' ההש:"א. 3844.מים
 שעליהן העיבזוח אח הכאסח תצהיר ובל.~ו. הנןל,תנהרוס היהי1.ח הועזה בישרו. נמצא האמור התננ.תש.נוי
 ממחשת.היא המקימ'ח היעזה במשרן' ~כן הזרום. מתוו ולבניהלתמנון
 ב.ן.ם בו לע.ין רשא. המעויין ונל עומר. ובניהלתכנון
 לקהל. פתוח.ם האמור.ס שהמשרזיםובשעות

 שמעסים יקום. תאוןךרחב
 שזרוח מקום. תכוןמרחב

 א.."1_ _____זדי_
 מלימית מיתאי -_..ת ....1.

, מפורטת תמית שינוי אישור כדכיהודעה  התכנון לחוק 117 לסעיף בההאס הוזעה. בנהנמסרת
 הנקרא חמ'ת ש'נו' אישור כדגר התשנ"ה-5"19.~הבניה. התבנון לחוק 117 .סעיף בהחאס ה1זעה. בנהנמסרת

 8 מס' מקומ.ת מיתאי לתננ.ת שינו. 12,7"1(1,22. מס'"תבנית הנקרא הגנ.ת שתו. א.שור בזבר התשב"ה-1965.והבניה,
2,7",220". מס' מפורטת יהננ.ת שתו. 4,03,21"30,1. מס."תפנית

 ש;.ב מקימם! התננ.ת נשתו. הביויים השטח.ם.אזה3,21),15,104א"'.
 הכלוליי השסת.ם מקוםודה

 39772. ;יש - שלוס(1ש;ב שזרות. בתנ;.ח:

 אורתי ממרנו .עיז ש.נו. א( החכ:.ת: ש.;1. הוראותע.קרי ביבר- ב:.ה באחו1' ש':1' התבנית: ש.נו. הוראותע'קר'
 זרכ.ס :ספד, שיאכם. יא.ו~ר nrns ציבור. וטה זרך וככדר.. ל-,'4,1 הקומית בכל 1-,,'225 כקמה מ-75% 7 6. 3, 2. מס'סיס

 בניה ה:ת-ות השסח. בחיוקת ש.;1. ב( !קיח: !.בור'ושכח הקומ~ח. בבל ו-90% אחתבקומה

 199(ו. עמ'החשנ-א. 4ן,נ.מים היח,ו'ת היעזה במשרד. נן?א המור התבנ.תשינו. 8וי המסו- כ'לקיס י,רסמה הת:;.ת ש.נו. מוזתע. ב.יק קייטה ביקביי." ::גן 6:יי,ע3ךס"ס

 המחווית הועזה במשרז' ;מנא האמורההננ'תש'נ.' המקושת הועזה במשיד' ו:1 הזרום. סחור ~לבניהלת:נ.1
 המקומית הועוה גמשרו' ובן הדרום. מחוו ולבניהלתמון בימים בו יעין רשא' המעוות וצל שזרות. ובניהלמנון
 ב'מ'ס נו יעה רשא' המעונת .בל שמעורם. ובתה.הננון יקהל. יתוח'ס האמורים שהמשרז'סובשעות

 יקהל. פתוה'ס האמור'ס שהמשרז'םובשעות
 1991( !ר..,"1. שמעונים מקומ' תגנוןמרחב

 מפויסת תכל'ס הסידת כדכדהודעה
_._..

,.,._ 
 המחו1'ח הוועזה'ושב-ראש התבתן לחוק 89 .סעיף בהחאס הודעה. בנהנמסרת

 הזרום מהוו ובתהלגבנון יהווון המחו1.ת הועזה במשרז' כ' התשכ"ה-1965.,הבנע.

י
 1991.!.נJrrnI 2'-%. נסין ,' "%נ. ג!יסי:'ס'יקים2580



 המשמט בתיהודעות

- בירושלים המחווי המשפטבית

 המנקששם"שרה המנח שט התיקמי מינוי או ירושות או צוואות קיום בדבר הודעות*
 עזבוןמנהלי

 פור אהרון28.7.88 סור גל.ה414,91
 ברשלמה4.4.91 ס.מן-סוכ ברסונן417,91 יסינוי או ירושה יצו או צוואה ק.וס לצו נקשות המטפסלבית ריחאנ' נתן3.12.90 שמאששושנה415,91 הוגשו להלן המיורטים גת.ק.ס כי הודעה, ב"המתפרסמת

 טובס.מן עזבון.מנהל

רחמ.ב418,91ת"ר.ו
 בן-שצואי

 ' בן-דודזוהר 1920

 זיגג'ואב 9112.3 שגה שימהי419,9 וירש ;יונסיו "יני ;" ותשית'

 ואברהם 'עקב13.11.89 'צחקישרה421,91צוואות
'צחקי אילת זהבה21.6.90 אילתאליה.383,91
 מרק~ביןשמואל(3.3.9 מרקובי,לאה(424,9 רוונציייג חייב20.4.91 נמריהודית385,91
 ' וקנ.ןמלבה19.11.90 וקנ.ןה.יס428,91 שלהב מתיה9.1.89 ישרברוך387,91
 וקןעמי5.1.91( וקןמאיד433,91 איגבס. שמעע1.91.(3 בהןויקס~ר389,8
 ברוךעלא4.1.86( ברוךסובה434,91 רחנברג נעקב4.4.91 רוזנברגאדלה,400
 ברוךעזרא6.2.91 ברוךשאול435,91 מבג אברהם26.2.91 ארוש בןהסיבה)396,9
 איבסנדד ;מנאי(436,9 בסגי אלחנן1.4.91 נספירחל402,91
 ' שפירוסופר22.2.82ש'ל'ס מגדלנהקירה403,91

 רשפ,כליאי,,עלב לו' מרדכ'15.2.91מנדלסון
 גיא בן ויד16.3.91 גוא בן'על413,91
 סרולוב'ז א"ז'ק26.3.91 רקסחוה416,91
 ג'"7ובס מרים25.1.91 תיאודוריאיר423,91

 . בתל-אגיב-יפו המהוזי המשפטבידושמשג"יקובס

425,91
 יוסי

 שביי"הלי . ::נ' :גי!ב:: בנ' :::;ב: מינוי או ירושות או צוואות קיום בדברהודעות פי.ארליכטמרסה11.3.91 פ.יארל.בט
'

 הוגשו להלן בת.קיםהמפורסים גי הידעה. בנהמתפרסמת לנרקלמן15.11.87 לזר שלמה437,91*
 למינוי או .רושה ,~Ty או צוואה קיום לצו בקשוח המשיטלב.ח קורמןהנרי17.1.90 קורמן יוסף442,91

 עזבון.מנהל

T7Kn.יררטזת
 אהרן "ר"ה5.2.91 וייס ברמה380,91 "יי שב"בג'ין ""י'" ;ן ""'ק"י' בייצקי יגקנ8.9.89 ב'לצק' צפורה379,91

צוואותרון
 ן בראון אסתר15.12.90 מירלה יפקוב',2222,91 פולנ' הנה4.4.91 פולנ'יעקב384,91
 שבעבת*382/9

 סובוי
 קרת ורזהנ23.3.9 נס.ה יה,יא.2228,91 עמוס משה31.3.91

 ' דבורה ששון11.3.91 חביבה לוי2229,91סובוי
 מוסשניק קסלינה20.2.85 א'סק בהן2232,91 רי1נר ענת29.3.91 ריונראיריפ390,91
391/91a~pJ מרגלית שלנם25.1.91 סעדיה שלמה2244,91 .עקובוב סיפה21.5.87 יסופוכה 
 .הויסת דניאי6.10.90 אלכסנדר פר.דמן(2245,9 'עק~בוב ולפה20.7.85 יעקובובנימן392,91
 , אולפנת אמנה15.4.91 א.לנה איבו2248,91 משרב עמנואל23.2.42 מולקנדוףיוסף393,91

 ) עקיבא1נ. קודר יצחק8.3.91( קידרשכי394,91

 סלנגוהכה(24.3.9 יוספה נוג'וט(2249,9 פראחן גסאס11.4.91 גסאסהילו395,91
 גולדה מקוף2257,91 הרוש בן ירגל'ת22.8.67 מרסוס הרושבן(399,9
 ברקוביזוליה15.3.91זהבה גוס פנינה25.2.90 גוסאלכסנדר397,91
 בש.ניל'27.1.90 אלברטבשי2260,91 וסרמן נעמי5.9.89 ומרמןאברים398,91
 נחשון,אליעזרי14.12.9 ברכהנחשון2265,91 אי'עוי רהט23.1.91 רפס~רטמלכה(401,9
 זיויונרעב.4.11.90 .עקבערעבי2267,91 בר17גו ר.נה27.9.88 ברד~גומאיר404,91

אילנהסעדיה וייס משה3.12.90 ו.יס אריה ל.וש 411,91,  מינהרוונברג28.8.89 חיםרו1נברג(2269,9 קרנצלר לואיס3.12.53 קרנציר שמואל (4412,9

2581 21.5.1991 ותשניא. גס.1ן י 1880, הפרסומיםילקוס



תאריך בתל-אביב-יפן המחוזי המשפטבית

 "סטי""",ק'י" """";י" ""'""" )המשך(הודעות
 4 אברהם מנדל2224,91חאר.ר

'oaי6 מנול תואל2.10.88הירש וזנוק קן"ון'ין וי;," ;ן ותש
 נוה אראלה17,2.91 אליהו גליננסקי2225/91

 'עקב עב'וי[25.1.9 '?חקעב.ד'91;2226צוואות
 בועז אריה25.3.91 רגיזה בחיאנו91',2227 מהיניק זלמן21.10,90 רייזה חיה קספר2272/91
 )ארקדי( אהרון2230/91 אכרהמי אזיז24,1.91 תורשיד מישיל2273/91
 ספיבקדייסה5.3.84ספיכק מנשה רוגוסטנר0.90[.10 צמורה רוגזססנר1ע/2277
 הירשברגישראל 5,2,91 אלימלך הירשבדג2231/91 ורד יוסף22.2.91 מלכה רד2778/91
 יוסף ברוולף28.8.90 בר וולף2233/91 שרה גילון16,3.91 אשר ביטון2279,91
 לקמרצפורה14.4.89 ברנהרד סולומון2234,91 פיין סבירסקי2286/91

 רחמני.אריאלה12.1.91 מרים גרים2235/91 פוגל דורית23.3.91שילמית
 וזיבהטייאר3.3.91 אליהו הייאר2236/91 שלמה מרקוכיץ2287/91

 רזיחנה4.2.91 חלפו מימון2237/91 אצילרבקה28.2.91יוסף
 **ש מרגולינהלריסה7.3.50נ מכלי הלפתןנ2239/9 הייםאסתרנ13.3,9 אליעזר רייס2288/91
* מש.ח עליזה89.[[.22 אבינה ח'2240,91 מוריאל רות23.3.89 מנחם מוריאל2289,91  שרהרוסי24,3.91 יצחק רוסי2241/91 כרמלגדעון17.3.91 אילה כרמל2292,91
 הוכמן אליהו24.2,91 ניסן חיים אתימן2242,91 יצחקפרקש18.1,88 פאולה פרקש2295,91
 רחלפרץ11.4.86 חוה טויו91'2243 לוימריס28.5.89 אברהם לוינ2297,9
 אהרון ג'ורה18.10.89 רבקה ג'ורג'91',2246 פייגלמן שרה30,12.89 מריו פייגלמן2298,91
 יעקבי ראובן 9029.11. מרדכי מישאל2247/91 ינובסקיידידיה12.4.91 דוד חיים דימנט2299,91
 רונית מזן13.11.90 תמרה קנטור2250/91 דרמר רוברט10.3,91 מוזם דרמר91',2300
 רונית מזן19.8.74 אריה קנטור2251,91 אינהורן ציפורה23.2,91 רויזה פרדוביץ2301/91
 שלום יונה9.12.90 מינה שלום2253/91 שולוביץ נתמןדוד1ע,15.1 ייככד שולוביץ2305,91
 ראובן טורק .2254/91 זילכר זימה14,2,91 סטרנה רסאלסון2308/91

 טורק פורטונה13,11.90רודולפועתידה
 טורק פורטונה29.9.70 הלנה טורק2255/91 נסיםפרנקו23.3.91 יעקב פרנקו2309/91
ח פיילר גיזלה28.3.91 בלה שלומקוביץ2256/91 מנחםויסרוקנ24.1.9 ברטה ויספוק2310,91
 שושנהעדית2.3.79 רגינה כהן2258/91 שביביאליהו4.2,91 יעקב שביבי2315/91
 רחלוינכרגן12.3.91 ישראל גרינשפן2259/91 נסתליטליה20.2.91 דוד ברגמן2316,91
 יוסף יתזקאלבסר5.3.91 עינת בסר2261,91 לטיפול קרן18.12.90 לילי יריב2319/91

 פרדי סבן26.3.91 שמואל סבן91',2262בחסויים
 דודאנד10.3.91 לאה רנד2263/91 פוסלסקימריס19.3.91 אטל ךסברג91',2320
 גורודיגסקי בלה1~21,3 גורודינסקי2264,91 סידלמןחסיה6.4.90 שרה פרוסנה2321/91
 צאלחאליהו21.8.90 נעים ישראל6,91(22 שחורי דן9.12.82 ישראל אקרמן2324,91
 רוז" אקרמן2325,91

 מאניה ברק.ביץ[3.9.[2 אברהם ברקוב.ץ2268,91 שטרי דן2.90[.8[
 א*ש1 בר-אזן דורית[9.[.9[ כב' בר-און2270,91 רחל ליבנה87.[[.18 אהרון לבנה[2326,9
 שחי אהרוןרפופורט14.2,91 חנה רפופורט2274/91 ארנברג ד'23.12,90 אלסביאסה דילר2327/91
 צכיחה לוי11.11.90 עובד לוי2275/91 , קרי אבנר20.1.91 . עטיה קרי2329,91
 רודובביאטריס[7,3,9 מידרן רודותי2276/91 יוגש אניטה2.3.91 ארתור שמיר2330/91
 מינה אידישרה20.7,89 חנה דודשוילי2280,91 הוכשטטר אדית29,3.91 אליהו הובשטטר2333/91
 אסתראוזן16.4.89 אוזן שרה קליין2281,91 ת"א-יפו עירית19.5.90 הריס שפרה4628/90

 גולדתן אסתר21.9.84 יעקב גולדם(2282/91
 שהינו מזל25.6.87 עזרה נקש2283/91

 אלק2284,91ירושות
 מ.נאי

 אביט ב.רנבו'ם[0.2.9[
 ניסים עמרני17.2.91 כאום עמרני2285/91 יהרה הגר31.12.85 אסתר הגר7/91ו22
 מריב אלדר4.91.[ שרה פרדיף2290,91 יהודההגר26,2.85 הרצל הגר2218/91
 מרסיל אלמלח20,11.90 עייש אלמלא91',2293 רדזנברגשידן19.3,91 חגה רוזנברג2219/91
 גפני אליעזר22,7.90 ידנה גפני2294/91 עדינה פוטר25.10.89 פסח פוסטר2220,91
 דרורי בת-שבע18.1.91 משה דרורי2296/91 וייס משה25.2.87 דוד וים2221/91
 1 עובד דוי5.4.91 פזי עובד1302,91 הפררחל9.1.88 יוסף הסנריך[2223,9

 23.5.1991 התומנ"א, בם'וז י' 3880, הפרסומיםילקיט2582



- בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבית -
 ;"י'"נ';",שי' שסחיי"";'""'ק )המשך(הודעות

 אסנה נעם20.2.91 איקהאנסנה י703,9.ת"י.וא,

 . רהבה שוגך24.12.90 עב'שוגר(704,9 "בקש קפ""סירה "ינו" קן וה.ר "מ.
4'::ב:__.ב-  תמיר 'צחק91.[.18 אלנהק'נתק'[705,9 

 מאיר לברון26.3.91 ח.הספונרן[708,9ירושות
 צפרה 'כא'26.3.91 'צחק.נא'0,91[7 גי'י' 'הויה3.4.91 חנה גליל'[2303,9 קק-י3.6.90 שרלוטגרינפלי709,91

 מנדד זו'דוב'ץ18.3.91 דוודו'דוב',1,91(7 שלומית גולן19.3.91 'עקב גולן[2304,9
 גבריאי דרמן(2306,9

 מס.י27.3.91 אזירשדן6,91[ז אורד הרמן6.4.91נ
 שזר,

 בנ.מ.ן שטיינר8.2.91 ולדהשס.ינר7,91[7 חיה פוגל[31.1.9 'עקב פוגל2307,91
 שנשנה מ.רו18.11.90 וולסןדרשר[9,9[7 ריסר אריה10.6.86 ה.יפ ר.סר2311,91
 , פוייה ירסן17.5.88 מסיהלרמן[727,9 בראש סמ'19.9.89 פרחה בראש2312,91

 שאיחה רוחאנה[10.4.9 שולמ.תקלר[729,9 משה פורט5.8.90 שנדל פורס2314,91
 כליה ברקוב.ץ[16.4.9 אברהםמאיר[733,9 גולישמידט נעמי13.3.91 יוסף יפירשס.'ן2313,91
 , ברמל' דנד'[14.3.9 לאהחרש[734,9 שבתא. אלגם*7,9(23

 אברהם לין[27.2.9 לילה.ל'DAia 739,9]1 לונה28.8.90ליון
 מנחס אלבליה[28.3.9 טונהיאגויין[742,9 לו' ."ה9.1.91 חיים. לוי[8,9[23
 מרים שנסי25.5.90 רפינהארסי[747,9 ס.זימן "סיר18.2.84 שמעכן פרוסס[2322,9
 מא.ר דרונר14.1.91 , הנה'צחו7'1[748,9 לובל בני17.3.91 חנה לזבל2323,91
 . עמית רחל[18.3.9 שמעוןעמיה[731,9 קלנג ענבל27.2.91 אלכסנדר קלנו2328,91

 איגוד -א.לן-[12.3.9 שלמהפידרר[749,9מיבאי
 סלמה ו.קסור[21.5.8 ת.אידורו.קסור[750,9 א.סק מ.ל'אס.נר3.1.91 רבקה מיליאסינר2331,91
 חנה קל"ן[4.1.9 ברסולדקיט[751,9 כהן קדוש מרדכי17.12.90 רות קדוש כהן2332,91

 אבנר י~נדון20.3.84 חוהלונזון[752,9 רשמת אישייך,ורדה
 אבנר רז25.9.90 מרדכירוונברגר[761,9
 מחרז אהרון31.1.91 רגינהמחרו[763,9

 משה היד23.3.91 מיס גסהל,[766,9 בחיפה המחוזי המשפטבית .4
 . ליל' הנברח19.3.91 . 'גהה ייגרר768,91

 1נ1 אהובה13.3.91 אליעזר יגו771,91 מינוי אז 'רושות או צוואות קיום בדברהודעות
 יחל ויכנו10.2.91 מתיה אבסל.וו773,91 עזבוןמנהלי

 . לולד אלעזר16.2.91 שרדפר.מן4,91זז הוגשו יהלו המפורטים בתיקים כ' הוגעה, בנהמתפרסמת

קיסטיאנובסק'775,91 למ.נ~. או .רושה לצו או צוואה ק'וס לצו בקשוח המשפט לבית,

 עזבון.מנהל
 י'ובהן

 'צחק גרשיר 9.1.89 חנה גרשיר776,91

 עמוס ו.'ס31.3.91 סוניהואס753,91 "יזקק וסק;;'רו "יני" שם ית'וימס' אימרה רון3.7.90 קלמןרוס778,91 ."""'ן
 r1.lv ענפ20.1.91 עסהשנפ780,91

 אסתר שושן בן19.2.91 משה שושןבו781,91צוואות

 רנן! יזל ,ם 111נ 51:,ש י%,'-יי ן'-' ש ך~י~י 1: ~3-וו,5
 ציפורה 1'סבלום15.1.91 זוז 1.סבלום[795,9יהל

 מן4"ש1יע %שע:' צש4%

2583 [99[.!.23 התשג-א. בסיון י' 3880, דןרס~מ'סייקיס



 בחיפה המחוזי המשפטבית
""י,ו

 שס"מבקש"ני.ון קן"יוקין."",, )המשך(הודעות
 יאהדרקסלי3.2.91 אימון דרקסיי712,91תריך-

 מסה ריי~לה24.10.55 רוברטמסה713,91 "אנ"ש amהג'יין המנו, שם "ת,7כס'
 צבי 1.סב~רד11.9.80 שמואלז.סבורד715,91צוואות צב'1.סבורד8.1.90 רחל1.סבורד714,91

 חייםגולוברג7.2.91 יעקבגולוברן718,91 קרני ל1ר4.91.ז לאהחיט804,91
 עקיבא חייםבן11.59 רווה חי'מבן720,91 פנתם לבקוביץ8.87.ז סאובהלבק~ב.ץ806,91
 יהושעמוצפי6.76 הבינהמוצפי688,91 פנחס לבק~ב.ץ14.3.91 יעקבלבקוביץ(808,9
 עקיבא חלםבו1%.י1ר יוי~ל  ייינןבן721,91 ארצ' אלי16.3.91 מלכהאיבעסקי809,91

 הניהמא.ר10.3.91 חיהחורונויצק'[722,9
 מריםפנתס27.7.90 אסתרקנפו[723,9ירושות
 בלהגוטמן27.11.88 גוסטב נוטמןי24,9ז כרמי זר'מר7.12.90 לואיס זרימר525,91
 יהוד.תגולינר89.(.12 חיםוולף725,91 רינה ג'נובורג5.3.91 ל1ר ג'נ(ב,רג[526,9
 יהודיתגולדנר4.1.91 אירמהוולףי726,9 סובה סגי1.2.91 משהקרויסורו529,91

 איזבלהפרססר90.[22.1 הנ.ה שיין736,91 אנס אלבן13.5.89 מיואל אלב(574,91 *::ג::תבלה::':.:2 :רי :7::;::: בכ::י:ב,מ::::2 בכש::כ:י::;:::
 שירהסא~בר20.3.82 אוריואכבר737,91 קויין גיזלה30.10.89 קירהאברמ~ב.ץ536,91
 אברהםנ~.מרק16.3.91 שרהנוימרק738,91 קנשטי מהוצרה1.89.([ עזרהקנשסי[537,9
ציצויאש~.ל.1.90ו.ז פגציצו.אש~.ל.740,91 יהודה האג31.12.90 רבקההא538,911
דנ.אל 'עקב אשכנזי28.12.90 גי אשבנ1יואס539,91
 הלךס.בור7.3.84 יולןהלי741,91 על' גיבר מחמד21.3.90 גיבר עיימאיה(9,[54
 הלדס.בור30.7.85 אברהפהליי743,9 מא.ר אלמגור8.1.91 יהודיתאלמגור542,91
 גבעיןברבה30.10.90 נס.שפרבר744,91 אויה אשנו27.6.81 יצחקאשנו543,91
לנדסמן544,91

 'וסי
 יתהגר.;בק5.86.זן יעקבאלי745,9 אסתר לנוססן8.2.91

 סול.קה שושןבן25.6.89 מרדכי שושןבן746,91 עובו.ה בר,אוי14.9.68 סרר.נג'ימסון545,91
 שוחסג'ורג'ס12.3.91 עובד.השוחם728,91 יבי דרק5.12.90( יהודהדרק[547,9
*, אלנהה.רש90.י29.1 מיבאלוו.ס730,91 שולמית אברהם10.11.88 דודאברהם552,91
 'שראלברקא'3.3.91 דב יששנרברקא.754,91 ה.ללוייס2.1.91 מרסה1.'ס553,91
 שרה(נדר30.5.89 מ.נההבס[755,9 צבי .שיום8.7.90( אסישלום[554,9
 שובגי.י11.6.86 ישראישוב756,91 דוד הרמן17.2.77 ~ול הנולאטדיך555,91
 תלמהפנינגסון28.11.42 מקסשוב757,91 רוקיסהגרשוןO~JD 7.2.91רוק'סה559,91
 פנינהארז26.1.89 סנ.הו.סבורזי758,9 צביצוקרמן9.3.88 ביוניה'צוקרמן[560,9
 שלוהמיקלךוה24.6.89 תמרהמ.קלשו.ל'759,91 שנפרה רובם29.5.89 יוסףרושנסקי676,91
 מרה(לצר23.12.90 חיהאוליצק'760,91 1.יס ברליןדפנה1.8.67 ואבבריין679,91

6 חייםדקל4.91)5י ::::ג:יה::;::: :ם:ב::בן):2 ו::ע:ב::;ס::;:ב:
,א4. ג'לגייק5.10.90[ מרגרינההרסקו(769,9 סנה נוסוב23.1.84 ניומהגפסר[683,9
 ג.לגהק23.8.86 שספןהרסקו[770,9 הירטנשסי25.5.891הירטנשסין685,91

 גויסהסונן5.10.90[ יצחקגויסה772,91מיחצהלזסלב
 גיזלהאנגלר13.2.91 הרמןאלסמן[777,9 עמינבון19.1.88 הנהפ.מ"686,91
 1.ון בןשקרן12.2.80 אידהשטרן762,91 אנהשסצ'צ'וב10.2.88 הירששסצ'צ.נה690,91
 דוןאססרונגו9.3.85[ טובהאמטרונגו767,91 תמרהכהן10.73 אברתכהן(691,9
 דליהו.יס20.3.91 ברמה קריולרי779,9 'וסףגונן18.2.89 סי. עמרי גונן692,91
 פפ.קופימןי84,9ז הינדהסובמן11.4.90 ה.יססובמן693,91

 רבקהברק29.1.90 פרי
 מרתהולדמן7.87.ז בצלאלולדמן788,91 אמהר.דוד5.11.90 מאיר משהצייד[694,9
 ע.דןאירית25.6.90 שרגא פנחסברבר[790,9 חיה טובשפ695,91

 חיהברוזצק'1.6.90 נחבררצק'[792,9 קלת סובשם20.11.87לאה
 אור'פאר'7.1.91 אמנוןפאר'793,91 ג'נטשחרור19.11.84 ח"ם"ליפה[696,9
 ניסןארו~נ'pns~ 21.7.88ארגוניי796,9 גרשוןרוק'סה24.2.82 גיס'ל רוטטה[699,9י
 ישפ נאמן.מ' אוהקובץ[17.2.9 ג'ורג' קובץ706,91

 23.5.1991 התשתנא, בס.1ן .' מעוה "ןרס~מ.פייקנס2584



 התשל"ח-1978 110ת, הצהרזח חוק לפיהודעות**

 המפורסים השואה שנות נספי של משם היהרהובענין כירושיים המדווי המשפטכבית
 )יהלן: מונת דצהרות יה;נזת 14)א( .תתה בהתאםהניעה

 74,90 מוות הצהרותתיק התש"'נ-1952 הדין(,)סדרי

IYIYaבצו הצה.ר ב.רושל'ם המחתי המשיט ביה כי יזועלהוני התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק 
 הנספים: שי מנתם עלסופי

 הייפ; פ,,נ,ן1( המפורט השואה שנות נספה של מנהו הצהרתובענק
. רבקהי פי'נ.ו2(יהלן:

 מרים; מ.נה פ"ג'ן3( 95,89 מוות הצהרותת"ק
י שרה. הרמנה פ"ג'ן4( בעו הצהיר בירושלים המהא' המטפס בית כ' 'זועלהו~'

 בבלגיה. ה.ה מנוריהםסקופ סגל. מילוא הנסיה שי מותו עלסופי
 943[. ספטמבר מחודש יאוחר יא המוות:תאר.ך ר~מנ.ה. בדורנ11סר.ה, היה מנוריומקום

 [7.4.199. ההצהרת:תאר.ך 1942. דצמבר המוות:תאריך

 "76,9 מ11ת הצהרותתיקלהלן:
 בעו הצה.ר ב.רושל'ס המהיי המשפט בית ב' 'דוע להנוי 24,90 מוות הצהרותהיק

 האיה: הנספ'פ שי מוחס עלסופ' נ11 הצהיר בירושלים המחוו. המשפם בית גי ידועלהווי
 נזל; יאה אסתיי( הנספות: של מוחן עלסופי

 דילו אברהפ אהרון2( פאוסס; מל'[(
 נדלן ואדרון אסתר בן משה3( פאוסס. הטה2(

 נדלן ואהרון אסתר בן מרדכ'4(
5( גרמניה. כהאנובי, היה מגוריהןמקום

 'שראי
 נזל. ואדרון אסתר בן

 פול.1. קרטוב, בפוסונוש. ה.ה מגוריהפמקרפ 1943. דצמבר מחודש יאוחר לא המוות:תאריך
 1945. מאי חידש המות:תאריך 991[.7.4. ההצהרהתאר.ך51

 7.4.1991. ההצהרה:תאר.ך

 המיורס השואה שנות נספ' של מותפ הטהרתובענין
 המפ~רט.ס השנאה שנוה נספי שי מוחס הצהרתובענ.ןלהין:

 יהלן: 65,90 מונת הצהרותתיק
 [5,9 מ11ת הצהרותת.ק בצו הצהיר בירושלים תחוזי המשפט בית כי ידעלהווי

 בצו הצה.ר ב.רושליפ המחחי דמשפס ב.ת כ. ידועלהוו' הנספ.ם: של מותב עלסופי
 הנספיפ: של מותם עיסופ' יעקבו קלינמן1(

 צוקם מאיר3( הנה: קל'נמן4(
 פוקר. הרימס4( נכהן קי'נמן5(
 רוסיה. )זויין(, ביהבה היה מגוריהםמקום מינהג קל'נמן6(
 . 1942. מספטמבר 'אזהר לא המוות:תאריך מרזכ'. קי'נמן7(
 991[.7.4. ההרהרה:תאריך פוי'ן. בזטור, היה מגוריהםמקום

 1991( באפר.ל )28 התשנ"א באתר."ד 939[. שנת זצמבר המוות:תאריך

 רשם בציאל,'ע;כ 7.4.1991. ההצהרה:תאריך

2585 [19[.,.23 גתו;-%. נס'11 " "3,8. הפרס,מ'ס..ריי.
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* נכונותן על תעורה מתן משום ב:דסומן ואין המודיעי: כארויות מתפרסמות אלההודעות
*  המנוח_:ובון כע"מ וניהול יירום ומסחר השיעותאינטרעם

~CD_ ש דיאמנט
1 ד'י~שי, ,ה,; 99 סע.ף .:. .מ'ן'סי:דעד 484-8"51-059(1ח"פ

 ה-5"19ד,שכ מרצון(ובירוק

1 פ נ''י סיפ.ת אטרד ע.היעה

 מ.~ח הדש.ס שלושה תוך 53601, נבעת.'ם 27. הרנוןרח' החברות לפרוות 38) יסעיף בהחאס הוזעה. בנהניתנת
 10ן.14. בשעה 14.7.1991, כ.וס תתכנס הנ-ל החברהחבר. ברשומות. 11 הוזעהפרסום של אחרונה נללית שאס.פה התשמ"ג-1983, חוש[,לנוסח

 דיינן"מ.א, לשם חל-אב.ב. 9. העם אחז רח' ושות', שנהב ח' עו"דבמשרדי
r~xnהעזבוןמנהל פירוק התנהל ב'צז המראה המפרק 'ד. על טיפ. דו-ח 

 Q,-,vQ ישמוע ונד' התברה. בנכס' נעשה ~מההעסקים
 ~בנ..רות בסנקס'ס ינהוג כיצד ולהתל'ס המפרק מאתנוספ'פ
 המפרק. ושל החברהשל

 51-028401-1(ומ"פ * מפרק רן-ח, אדרו:וכ'ץ,איחו
 מיעון יפייו; מ.ודית רהיטה יבית ע.דודעד n"ua הננטדשם

 מיכין .פ.רי; מ.~היח דהלטה יכסח ע.ד,דעה
 4.1991."2 ב.ום כהלכה ונתכנסה nvY11t הנ"לההברה שי המג.: מ1 שיא כייית באסיפה כ. הודעה, ב1הנ.חנת

 את ~למנוח מרצון החברה אח לירק מיוחזת ההיסהנתקביה 9.4.1991. ב.וס נהלכה ~נתננסה nvg1Jw הנ"י,החברה
 למסרקת רמת-נו, )6, אליע1י בן רח' אבירפ. חג.ע...7 את 1.י;ות מריון התברה את לפרק מיוחזח החיסהנתקבלה
 החנרה. . כאר-שבן 5308, ח"ו 23, ההסתזר~ת רח' רז-ח, מאס,גרעין

 למפרקת .נ'ש הנ"ל החכרה גני תביעות לו TIW נושהב., ההכרה. ימפרק84152,
 פרסוס מיום '~ם 21 תוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו. אתהנ"ל למשרו 'נ'ש הנ-ל החברה נני תביעות לו ש"ש נושהכל
 וו.הוזעה מרס 'ום 21 תוך הוכחותיו. בצירוף חכ'ע,ת'1. אח הנ"להמסרק
 זו. הודעהסרסום

 תוך כאמור חביטותיו יגיש לא אשר אחר אדם אונושה
 ייענה. לא - הנ"ל המועט ת.ך נאמ,ר תביעותי את יג.ש יא אשר אזם א.;ושה
 ..ענה. לא - הנ"להמועז

 מירקת עו"ד. אצים,חך מפרק רו-ח. מאב,רע.ז

*

 5.1111-נ2 נס..1התש~-א. " "55), ך1רס,י'נ'יקרס2586

 'רושליפ הממשלת', במדפיס והיזפס צ'יום במזרסידר א29801,5-,))0 חזש'ם שקלים 3.84המחיר




