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 "142 ;::(;........':..,,...:.'.,..ן 1991הכספים
 ' חדרה; דימתה, עיריות של רג"י ,תקציבתמצית
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 *עו4 על,"הודעה
 סג1 ללויית שלוט, משפט ת 'כי. של שופטת ן,;%:ן,יא4,דה.,ולה ,: ., , נשיו*, מגי

לפי
 , ,, , , . ,.ן, )29 התשנ"ב , בטבת ע"ב ייום שיום' *פט %h' , ,ל' התשורשו.,) משולב[, ויוסח המשפג בתי או,

( 
 ' ,ש,:,, מלאלץ(, !נוסח המשפט בתי לחיק 22 לסעיףגהתאמ 95 בדנמבר )26 התשזפו יטבת ה' ום "י159ג:עד ,,ז;),;1ך,; .

, : ' 

 ) ., ועינון בדצמבר, .)29 התשנ"ב ,בלבת :.,,,נ *,'י6זא' סעוף למי סמכותי שבתוקף מודיע אני י,התשמ"דך984!
,, 

 "ועירור 'דן ,,' ,; 3( מ,:49 מ,ני4;%4ד,י העליוז, הלשמט טית געיא עס ולהתייעצותהעטוי;
 ל4,',ל, של נשיא סגן להיות שיפס,בית,חשפט,סח"י, אילךמנחם

 %ך; 1991( בדצמבר )29 התשנ"ב נסבת מ,כ מיום מחווימשפט 4מקמפ6י שר ',,' ,
 1995(. בדצמכר )28 התשנ"1' קטבת ה'יוק

 991!( בדצמבר )29 התושב בעבימ'ב
 מילוי,7 -:; ;, מ6-%()חם;

. (

 י ,ג א*ר*מ*סקום ' ל ; : ;י , ,( ",;,-'=ך4ךגי,-,:
 'גשיא: מיג-'מבן איוזורעה ;,

 1, התשמ-ד-1984 השולכן, נכוסח המשפט בת") ,חוקןל%
 משולב(, ינוסח המשפט ~tnawin 22' לסעיף כההאם,

 ובהתייעז.א, חמסו.,: לאיק 9 סעיה לפ( *סכותי מייי*,שבתוקף;התשמ,'די19%4,),אני
 עמ.נשי*

 : ע9י,( )29;%צ?בר 5 ההשג". ,ס'זב4**ת שלוס מ.חויי משפ6':בית, ל נשףא;,%ל *הקיל,ה"ת:סגו ישפי ,גלש שן% גלעיי,ישראל ' מינ414)%4 "עליי; 'iwetith מ,,)
 ה', .וטעל

 ,. , ,, 9%וג :%צמ5ל' ל8ן התשלץ בטכ'ת
 ,,. ;', ב"י6גף,-!1%(,' )י2, אתשנ"ב,כ;'%,'נטגת
 ייו*4רי., ,, ,, ךז,':: ": )) ץ4י"',,)ן

 ; ) *שפטים שי, .'

,(,,,,,.,,: (;), , , :, 

 גשיא מא מינוי עלהשעה
 התשמ"ד=1984 משולג(, ]נומת כתי,,המ"פט חוקלפי

 [~jiiwaHe]," "6-*וט ,בתי .ל4וק' ,22 לסעיףבהתאט,
 יודוע אני י,ה%שמ"ד19844

 שפהוקי
 א% מיניהן .%ליון, בות,"מש6ט 'עש'צ*י4 ובהתייעליהאיור, להוק 9 סעיף לפי סמלו_ת4

 של נשוא סגן להיות וטלול; 5י%:6שש6 של שופט בייזם,אברהם
 )14:%ומ6ה בטבת,התשג"ב כיב מלם שלום, ,משפטב?%

 1995(. בוגקבר לח2, ,4תשג-ו, ו(.,,גטיק יום עד!199(

 ) 1יצמבי,91*1( 2% יתוךג'צ בטלתכ"ב

 ,, 3-60()אס
 ,.:. . , ,,, , :, 'ר ,.4'"4ד

 ישיא סגן מינוי עיהודעה
;.  התשמ"ד-1984 בשולב[, ]נוסח המשפט בתי חוק לפין
 משולב(, מוסה המשפט בתן לשק 22 ליעיף בהתאם ,ן

 ) את מידיתך העללו, המרמס :בית t~ffa דיהת'יעצו1עם ן"אמו לחוק 9 סעיף לפי סמכותי שבתוקף מודיע אבי ן,"תשמ"ד-1984

!vto ,198. עמ' התשקד 

 נשיא סגו מינוי עלהורעה
 sna עיי ).ך:

 ר"(.ץ,
 141ףי

 הה,ש4"ד. :יקליק,
 ,,בר*.ן

 ) ה..,ס,נו6ה ,%י ל'*1ךג,%21"%
 "י%צ4."תשמ"י,1984

 סעיף ל6י :'mlbb' שיירשף מ*
 כ )29 התשנ-כ בטבת כ-ב מנום שלווט, לשפטבית צ' 6ג1 :להיות :שלום; גית:משפס של שופט אליגון,עורל מיי העליוה המשיט בית עש1שי'ח, ובהתייעצותהאמיר,
 5ע19 בדצמבר )28 התשנעו: בטבע ה' יום עז;991נ(
 1991( בדצמגל )a~1wnj 29 בטי,מ"6
 ,' ,60ך3()חמ

::,'(,4* 
 *משפטיי

 , שי6*64, מינוי על הודעה ,,
 ה6יפט,אשח,משולב%:גתש*"ו.'4ם "תי חוק,לצי

 חקה )* 'יייח*"""' 4ל להא ggi 5",*6,;ל6ו44 " ':

 מ-
 ס6 תוקף יב הלדי*; ינז?א י מנייע מנין ד-,4ל!.,

 חיט ר,תשט"ד9844נ2; השליטה; אביבלפ4:סעיף,4
 לינות %ל46!4 יא%6ון סרל4צרדבורה

 שופטיי
 ס 'ב4ת של

 )9)ש%4מבי'ג199, ד,ה,ר'6 בטית ב' האל;כיוטמהוי
 )": י ה"שנ4צ:)9:ג44"!י'%91ז בסבתב'

 ל,,, יו ' ן3-6(,')חם
, ,._ב__נב44;

 1ךי
 "6*6טי1.

 198. עמ' התשמיד, סיח!
 :' 78. עמי התש6')לן ס"חן

 ,; ,, שכשטיס היגוי עיהזיע"

 ה%עעך'ד-1984 משולב(, ]נוסח המשפט בתי חוקלפי
 ':ששול ,ננוסח בתי,אמשפ% ,לחוק 22 לסעיףבהתאם

 סמכו בתוקף המדונה, שנשיא מודיע אניהתשמ"ד-1984י,
 מינה התשמ"ד-21964, השפיטה לחוקעיסוד: 4 סעיףלפי
 1991(. בדצמבר )9 התשנ"ב בסכת ב' כיוםהחל *י  משפט בית שופמים'זל להיות קידר ואליהו אפרתיחגן
 1991( בדצמבר )9 התשג"ב בטבתב'
6 60ז3()חמ  חמשפט,ם4 -_=_4

 198. עמ' ס"ח"התש5יד,ן
  8ה עמ' התשמיד/ ס"חג

 992(.1 התענוג, צשבט י'ש %963, הפי"ומים.לקיט14,



 tt~yo "881א%.-% י":]נג'"ב.""י'שיג
 7"א'

 1 ב יתיק
 יהרווחה העבודה שר עם צות הסי" ר יץ1",

 להיות ממש ורדה את בזה ממנה אסששימש%%-"יץק"ייי
 )22 יתשי;ב %טבת יי %ים יפיה%8;"4יי.

48יי
 יריות:( מגיי

 ~nja;yh מן:נ: נק ;ק,ש

 .,.ר---.-
 ה-סק י"י";י,יכל14 'י' יל'4,'י -) 4מזי14 4ישלא "ת?%ינ488י הי6"4יס' %,."ל"יילס8 -

%88,,lg~a 008038163, ת'ץ בך; אריה ממנה,את ;אני 

 חב יהי" 8,1
;  

 ,במקום עתי"ם להגכ%ס הייו =ית
 ).8י

 ) .'ץ19' ידצ51' '8827,(;4ינ-ב'
. 

 המפשטיםי ',,;8נל יייייי יי , "88ף(
 )) ,.,, 128.4%'ן,)ה"ש""ח;),ע%

 . ; .,, ; -1.~ י%8?ן
"ייי,י,ן8יי
8ב"

 המוניות ,בועדת חיריס של המינוי תוקף
"%,י'ן' התעיייה פ"יית יפי , ,,%ו,;

 אני התעכורהי; לפקודת 14א סעיף לפיסמכותי
 המספר את המייצג הארגון נציגו של הסינף "וקףש(יין,;ה,.
 החברים כרשימת מינדת להפעלת רשךון בעלי של1%י.,4יוהר

 1993(. בינואר 31 ) התשדרג לשבט ט' יום עד411%מוניות2

 1991( בדצמבר ,15 התלנ"ב8,.,ף

,;
 *ל,"תחבורה ,;; ,

 התשנךא, ס"ת 173: עמ' 7, חדש' נורח ,שלאל,%,ו,,,ויל"דינת
 ' tbp .1278 התשצ"אן 2666; עמ' התשמ"ו;;ן..,פ,ש6%

הסמכה ,,(י,
 חדשן, )נוסח וחיפוש( )מעצה הפלילי הדין סדיה,1לדת

לי
 הפלילי הדין סדר לפקודת 4 ף סע, לפ סמלות 4וקףי' .י .,. התשכ"טנ1961 , ;

(eln~niishהפקו- - )להלן התשכ"ט-י196י חדש[, )נוסח 

 284. עמ' 12, חדש נוסח ישראל, מדינת"י,נין

 ת"ז מזרתי, "ביגדור הגר-חוף משרד לעובד מעניק אניזה(,
 לפי שוקר סמכויות ודרוס, מעכז מחוז קב"ט '-056596521
 תפקידו, %ביציע עוסק שהוא לפל,ויוהשעה ויו 2סעיפים

 ) , , ; .( ייהד_הבריאות.בתחוס,מו,סדופ

 ב"ו יוועי'יו6 הטפלה "ןלתוקפא
~yj'1")etintsei האמודה;, כמשדתו מלנמלן העיפה עוץ ולל 1992(בינואר 

 ל ,,),ן
, ,,, 

 1991( בדצמבר )18 התשנ"ב בטבת"'א
; 3-598()חם

, 

 מילו";י.', רןנ*
(

 המשטרה שר

,הסמכה
 ;' ' ; הכנסה מסל6י;פקודת

 החשכ':א,נ196 פיצויים, ,וקרן ריגש מס חוקלפן
 התשכ-ג-,196 מקרקעיך שבח מק, תוקולפי
 סעיף הכגטה'; מס לפקודת 227 שעיף יפי ממכותיבתוקף

 97 וסעיף התשכ"אךו1%-ל "יצוייסי וקהג רכוש מס לחוק48א
 התשכ.'ג=צ6"1', מקרקעין, שבח מפלחוק

 אני
 ואשר להלן המטור%יס' השצר משרדעומד. את מסליך

~'alth; 
 שומה פקודי

 חקירות לעיוך האמורים, יהחוקים הליווה בפיצוילמועסקים
 לשם אד 'חיקי*ים אותם על יבירות מגיע, לשם חיפושיםאו

 בסמכףות;הנתונות: להשתמש רשאים יהיו יך ולצורךגילוין,
 ;מלפקודת לטי,שעיף ומעלה מפקח בירגת משטרהלקצין)1(

 , ,. שדותני; הפלולי,תהפרוצדורה
 הצלילי ;הדין סדר לפקודת סעיף,,124א()1ז לפי,לשוטר)2(

 למעט התשכ"ט-י196? חדשג ן2וסח וחיפושן,)מעצר
 ;,., , ובסמליה! רכושתפיסת

 ;;.; ;ן זהות תעודת י ;.;;י ,דוחם

 עזריאליוסף אבישיאכיסרור
 '. כהןג'רמי

 כבאוזבולה
 ;~ לוזוןראובן

 רוטמןעמרי
 בן-חמואליזבט
 גרשוניליאורה
 במוברגערן

069138339

063445753

302094545

%9625590

022132500

058214511

41345279
055659619

024348138

 במרס )וב התשנ"ג בניסן ט' יום עד הסמלה"ו שלתקפה
 משמשים ההימכה מקמלי עוד וכל1993(,

 במשהתי
 האמורה;

 1991( כדצמבר )24 התשנ"ב כטבתי"ז

 ייווןר,נ. '; ,3-598()חמ
 המשטרהשר

 120. עמ' 6, חדש נוסח ישראל, מדינת דישי
 עמ' התשכ"א, ס"חג

~lOO 
 91. עמ' התשכ"ד,

, ,, ;;,, ' 156. עמ' התשכ"ג, ס"ח1
 ,, , ,; , 439. עמ' א', כרך תא,,,4

 284. עמ' 12, חדש נוסח ישראל, מדגת דיג.4

3;141; .16 י . 2לץ1 קת?ן',?, ישבט ךא 63קג18)%סיתש
 ; ,,;,,.,,,;, , . ,,, ;; ,,) ;;;.,,.,,, ,;);; ,,;,ן,;,י;;,ן,,,,,,,י;,,



,.
, 

,, 
.. 

 יהוהבג'דע)החס,, ,י, .1"י,: , ,,,

052127230 זילכהשלמדל' )עדות( הפלילית .הפרוצדורה, פקודת לפי1

 ' : ל05145836% , , ליזוורפאל הפלילית הטרוצדורה לסקולת 2 סעיף לפי סמכותי)בתוקף
, 

44825י056 ', פרגג'יאליהו לאומי לב"סוח, המוסד 'את,עובדי נזאת מרשה א"י)עדות(י,
242י6792ק אלפריןאורי לביצוע בקשר חקירות יערוך להלן מפורטןס*ו4מהזיהס
 ;'mnthnpn : ) , ) , ,:ן,*,,גן;.י,;. ' ,050392564 , קסורלה"מנין התשליח= :tlbj1VtD ]מ6א "לאומי הכיטוה הו* עלעבייות

 ,י56*5616ק ' ששן7יייי7
,.. 

00116292 מזהתיחיים,,, י ,,),
074189431. ך11לקיב54ס05434 מייייס?
. שמואלגרונר.054832514 סאלח'אייב

903746146( 

06753760 יוסף כראברהםי05612001 דליהקלדס

050622691 :_ , . מ"אשכ"כ000571653 י' נתןדן
 ) '453211470 ., אמיתיטל022131304 ,' יחיאלאלעזרא

 :080407349 רג,ביסעיד050457373 ,', אמגתנגר

י63339"5ק שלוםאוריאל999ק06944', , מוניקה לוי ),

-");-י-'
 ' , , ישףל4גתמ4. :-4,,, ,

'א54גי"י  .13%)411ל') :' יצחקפר4 '49818,י0' פקסוסןחיים
, - 

 ', ,י0019341-, חברעשה
67ן02250 דודקר,ספין

 ,79960845מ רפיסולדנו .05264474) , ישרוול :יחיא,
02233800,, דודלדרס 04231183,, יצחקאיתן

: 064580"0 ) ' ' , ארי"לי )משה ;:,

 , יעקבשיהוי
630194ע4.

 ';: .י:%ך065ר69ף' גילשלעבי06503494 ורמוטזאב

',,'ז.'4'00322444' שדבייואצוי

 הרושאר,.ןשםשי" ןהר"ל',וד',,נ,,mntpn4~י,7-ן05 ,, ,,,, --ייוו
 בג

) ,,"אמורהן .056149784 , חייםאבנזי

 , :1991( 241'בדצמבר התשתגב בטבתגץ06770171 , :  קורשיעקב

 14לוא רת. , '',, 3-279()חס, ,48292239מ שוחטבני
 ו.משטרהשר. , ,) .02091257י הגריסעבדו'
 ) ' ),:',,:0,037643 עואדתיר

 )' ,".,אך4גה'.' : ,04296240 , , שאשאבנימין

04822543 ) . בסוןאברהם

,.0479986 : : יחזקאליצחק
 ק",וץ:ורה פקידת לפ' '

' 

 -י-
 )ץ '

,
 .05137197 צחק י שמשון

 הי יפרוצדורה שיירי מעיף,% לוי ובמכותן.בתויף~
05174700 חיימוביץ*רדני

 מ אנ ')עדות(
-' י '

"- 
 ולשיו ליייזר עפה ה חוק פל  ירוא לש-יעצועםס056651490 )הירשמרדכי

 התשן"ק-,95ן'. אדמה,אגוזי05207835 ישראלכספיןן
00246968 ,מגשהמרמור

.
  התשנ' .כטבת ז' יום עד זו הרשאה שלתקפה

 ב; משמשת ההרשאה מקבלת עוד וכל 1992(בדצמבר9057981706 סשהאלבויס

האמורה.,05031409 יתחנוך

 1991(, כדצמבר )18 התשנטע בטבתי"א05200863 שזלצהדגעד

 מילוארוני- 3-279()חמ,ן

: : ,  439. עמ' א" כרך חא"י,י,, עמ'439. (ר, כרךחא"י,

 6ן., עמ' התשי"ט, מ"ח2" עמ'.108. ס""התשכ"ח, 2ן

 12 הת-נ"ב' כשגט י"א 963ג "סךסומימ.יקיט1414



 )-";א )ן'4?ץ6.9.. , : "הייל)ביגנים : ' ג,אמל]לית'ןשלית( ש*41א'"יא%הש*ו יפ.,,

 , וסך"ל", סבוכי הפלילית הפרוצדורה לת"תת נ 6~4((4קץוקת-,סל.(4

," ן,4זי-?6פ '
 ,5739676 , . נאופיןנוקובזה כמשלד המכס'4מי"מ אגף אתוובדי מ4א אניןמלשה),

05749866 ;. שמעוןביטון יבקשר חקירות לערוך לר,לן, ש*מוה"ףש:מסורטיס'
 ;)43325245, , , , ן אליהובול לפיהט, והתקנות "טה הרשלמיס (atp?nn עיי.עלירז",

, ,4זת,הףכל'
באב",

 דוד
 ).ףג032147 ) ,' ; ,

 ; , ,057074015 יורםגלאי ן "4%,'44ף;1 סעיג"

nx1Rihך,*"ןא'הףשגדים (nngbj~jis?J 057780702 ; . יצחקגוטמו אדשן4; נגובח,' . ,( ,, 

 , ~"?קן[?; ויקה ,היקיגלדס (ללףי,.)4 ס.,קין
 ,י

ג'
 באי

021ח0547 לון זבו

 )),,15240823פ שור?גרונוב התשי'וג1979ק חדשכן לנוסח "יבו4.יגיווא"ף?ד,ת
057351660 , .) ) ; ,. , , עמרגנין ' 4"ש5'בג1952?; ,ושייו"-ם(, )טובין ומלא' ) ,סדוק

 :.010839603הרשקוביז;מרדכי התש,'טג91949; ת%ריף(ן ןש?נוי , )מסל)מלט),ב%איק י111380י' ,ן,., ,.,, היוםדוד ל ,) ן)',4%יד,ז)"6מק8ל-
 , , ,. 305י9פ041 ,".. ראולן הראלו..,)'' י ) -לי . . )מס,,בוליסמן;פקודא

 . .'009443326 עלקההינדמן ,,., ' )יל*ן,הה*י"היש19%לז על ,הטלוץוק

wanן.053599783,, לילי"4בוביק ו,תשכ"א-1,41יו; מסמכיים, בולים,על ,מש _, 

 "., י ,, ).007468341חוש?:אבההס התשייח-31977!;. מטבע, נווו בעקבות הסדריםחוק
056104888 . . ,וו0,ינא? . ,  התשל"רי41975!ן "רר."דמף, מס.תוק

"וק
 אוטלי

068957471, שמואלכהן ,. ל סהר,,התשנ"א1515914!

 . : ,נננל ' , ,::;בן,ו

 , . . , ) - .,,,41  54ד070068)י,,;).ל ,): )ל, )איו9,,דליה,) 1שן' 1 .1
 ) -  'י%18פ882ד0

 ,לי. י, .,,,5!שן
. 

 ל2ב פי
 ' 058612763, איילכרעם

 , . י ' , ,לג,).,
 י ,,' ' -, 4;5 '7

 '" 'הג(
 ,. ." ז )ן,,"' ,)' , " ,

, 
 ' ראובןסדקה

9463416א' ,

 ~.. . ',' , 439: עמ' כרה,א',ופי,
011153877 ' ןושרףלסג". .

069126159 למ4סבן ל :ae עמ' 3, חדש ]נוסח ישראל) מדינתני
072633811 פואדעטר , .,, :, 16. עמ' קתשכ"ה,'ח

056880370 יוסףעמאשה, 74. עמ' 4, הדש ניסח יתיעל, מלינתני
058881665- יוסףפלח. 88. עמ' 4, "דן נוסת ישראל, מדונתני  32ן,, .ץ34ק התש."ב,'ן

 קותפיקש, ' '
( 

04146%48; 
' 
, , 

. 

 ' . ..: י!067531087' מוריץ,',פרוים ). , , 1%, עמ' 5; חדש נוסח ישראל; מדינתני

 .'": 154;'ה;התש"ט)'עמ'
 ,",, , ,  (11902דמם ' ' :צלמתי'עליזה '' .

?"wn,1302.  כהר.ג',,)עמ  ,,,,, (,( :,-ikptn~ , ' . 674"4434פ..: ( 

 '':'-, " , עמי'64;ויח,'התשכ"א, ),. , 484ג054 .. שלמגצמח: 160. למי 'ה"שי"ח,"'ח
-

' ' 
 י "." 4י י,'''"

058344292 צייןקין ) ' ', . , ;' ' %8)ץ ימ' שהשלוח)ך,א

 '. 1י0141439 ,. שאביקט%שוילי~ 52. עמ' התשל"ו,הת
 .'113י01271 )' נאוררם ', 38:, עמ'ד'ח,א,זשנ"א,.

 וי14 .;' 1992.ו:6! ההימר, בשבט"סרסומי4963%,,.'א



 .אפייס רביד'
 חלס הייך, , פיינך?קחוו
 ,בנימץ' תמיםן

 אברהםאריאל
 משהחיימוביץ

 מנשהחדד
 ויקטוימנשא
 היים ' סי6קל, רמימאי

 ברכהעמרנו
 ' ' אולגצ'ק

"מטסת
 ירושליום, מזרח דרום - ש3017 בגוש י5,"ד עד זו מס' המהו,ה,חל,ןה;גשלמהת קי, קר,חטיבת,

 , ,)חמ;1,4, 991י( בדצמבר ,י1 4טבת,)הת*ל'הח'
 ' מו4ש4 :::ילאט ,, ,' ,ך

 ; לפ4לטעיר*1הודעה
 1943 צי%ורג לצרכן הקרקעו4:)ףכיוטה לפקודת'

 *44'ין4שר ל,א4*וד"ג, )להלן 43ע1. .ציבור(;יצר% )ר הקרקעות לפקוד* 19 6*יף לפ. ממלותיבתוקף
 אליאם,פיל*מה,ה שביהם .בתוטטתל המתיאהיםהמקרקעין

 וחפושו הגמור לקניינה יהיו לפקודתן, רד 5 סעיפיםלפי
 . , כישומות. וו )הודקו, פר.ס.וק מזום. יזראלסדינה

 ;, תוספת.

 ב 2ן מס,,,1, בשלמהת חלקות קרקע;.המהווהחטיבת

 ,! : ' )1$,,%צטבר'ג199(' התשטזב בטבתח'

 ' ,', 3-4()חס

 *יצת- : ]
' 

1. , 

 32, 'עמ' 1, תןס' 194%, ע"רן
.' ais ,1454' התשל,,ו; י,,פ2

'.

:י, , ,,:,,,י,
,, 

 לל;, 19 סעיף ,יפיהוךעה
 943, והפלג לצרכי )רכישה ה?לקעוחלפקודת
 ירכיש nlup~pn לפקודת 19 ס*.ף טמגודה,יפיבתוקף

 , "כריו .*1; הפקודה(, - ;,לאלן 1143,, ציבור(,לצרכי
 הזיע חלוקש;א11ימה שביחס ~,?tnoae המתוארךא'המקרקעין

 לקניינה לפקודה2,'יהיו ו-7 5 סעיפיםלפי
 הגמולי

 ש המוחלט
 ; ברשומות; זו הודעה 6ף6ו% מיום ישראלמדיבת

תוספת ,,,,,,,,( .,,, , 

- ,  

 29 28, מס"27, בשלמות חלקות המהיוה קרקע,,ציבתת
 , ,: , , : ,,; , עין,,, חת - 18992 כגוש 48,49,
 י:, ;:,, ' ,%99(,ן בדצמבר הת_שנ"ב)15 בטבתח'
 ) ., , )41ק!444 :,ן; 4יך()חמ

 האוצר-ן
 : ; ן ימ,,ג4ן גן תוס' 1943; ע"הי
 '., 1%54. *ס, התשליוו; י,,פ2

 ,.ן

 סמומים .תיאות %דברהורעה
 ההשל"ו-1975 מה ש ערך מס חוקלפי

 עה מס 31)3(;לחוק בסעיף הנקוב הסכום כי מודיעאני
 במעין כאקר תואם גחוק(י - )להלזמוסף,)התשל"ו-1975'

 1049.,, הףשף,א,,.עמ' )י"פ 52; עמ' התשל"ו,ס"ת

923742א,51יא
0$6484298
05%56625

00477090
97285! 01 

069430908

0644,8690
059141341

 610348140, 481472ש6)
0166744541

 )נ3 התשנ"ג לתבת ,' יים עד זו הילאה של,תקפה
 גוי וכל 1992(בדצ44ר

 במשרתו משמש ההרשאה מקבל,
 , ,האמירה.

 ' , ' ' 71191 בדצמבר )a*'iiihn 6 בכסלוצ'ט
 3-219()תם

, 
 ) ,, ,, , , , ., נ4לןא 4.4,:" ל , י , '

 64שטיא ,*י
:, , ,, 

,, ,;( 
,.

 ) . 1 'ן ' 4לי'שיט "ט4לוילרש*: .

 התש,'ף"י196 שיט(, )כלי הספגות חוק,לפי
 שיט(, )כלי הספבלת לחוק 7. סעוף לפי 'סמכותיבתוקף

 הררי, איים בכיר: חובל רב יאת מקס, אגןהת4'ר-ל196י,
 והמונעים העשוייטל,ןו1 שיט כלי לישם 2266320; ת"זהנושא

 שארכס 100)טתיאו על עולה ברוטו תפוסתם אשרבכח,מגוע,
 הענין, לפו מירים, 4ג על עולההמדקי

 החי
 בטבת ביום,נ"ה.

 רב אש ייה*דרו ג4*ע, בינואר )1התקנ"ב
 חובי

 כהן דגי
 ' י ." מקומו.לממלא

ך 3261 עמ' התשמ"ה, 3242, אפרסומים בילקוטפורסמה עליי שהידעה המל. יעקב בכ"ל הובל 'רב *להמינוי  בטל. 
 :ן,, .. .,),,

 1991( לדצמבר )31 התשנ"ב בטבתכפד
 התחקורהשר;4---.--ך4=; י4סשה)חמן3-1268(

. עמ"0ד. התעף'ר; 6"חי
,'

..

(
,., , , . 

., 

 ' 19 סעיף למי.הורעה,,
 1943 צ;ב4ך(, לארכי ,)רכישה הקהק*קע לפקודתן

 )רכישה הקר.קעות לפקוית 19 סעיף לפי סמקתיבתוקף
 כי מכריז אני הפקודה(, -ל :)להלן 1943! ציבור(,לצמגן

 אליהם שביחס ותוספת, המתואריםהמקךקעון'
 פור*

 הודעה
 , ברשומות., זו הודעה פקשוש, מיום] ישראלמד"ת של והמוחלט הבמור לקניינה יהיו ל6קודה2, ו-7 5 "עופיסלפי

' 

 ד ל :,, 34. עמ' lto?n( 1943, ,ע"רן
 . . לתוספת(., 3 )סעיף טק24 עי', התשדל; י'6.ץ

 ,16 ין 1 2*9 בשבט;התשנ"ב, י"א 3963, הפרסומםילקוס



: -?יי א%יל.1 'ש%ו;י  

 , 1991( גדוויכר )23 ב ,'?ת"נ,%ןיך.

., ; , ,,.%",,,ע.
 ,ל%ע"'מ. 6נחל,ומכפ

וזיו,:
:iii~;qg

 התשלהב-י197 חדשן לנוסח ,הסטטןסט.,קה ן %ש,ןדתש י"41.אץ" '-.?זד "חל,ע"."י
% iiFjgv%gח הדש[; נצולה ק6טט.,י.*יקה 16,לפ*יד*; ,לסעיף 1%  -jbiib--i 'לחודש 'לציכן ה94יי" 4*" צ 

 )'. יייו'רט' " '8".,י

 5*1' לבעוט 4"הקושר, , . ' נקודות,  207.4 4 מפוצע'1987 בסיט עישדי
- 

 מפ46בי מקחער,'ל44יס,ש 348,4%,'1קלדותו
 297%9;13,044 ל יו*9,

 )a~swnn ,18ייגה . ,ע., ,.,,,,.)
 בדצותי

 ,ק14(

 *מ, :24; 4י6*''"ד4 'ישו,.;י41,,*.יע". *י,,"י,י%מ*ל11י . ל4
 ש"ח 506י

:;. ,,,,,, ,  .

 "הש6"*נ1961' רישול ,)4*.414ה,יעוגויחיגותל"ש.'"
%%קף

 ' האמורות; ההקנית ,לענייך מורשהייושא קיייו 446",4י,ו"יל6סי 44י "ת*("א-1שלנ)י644( )ר14ונןת 0464 ל4?גוג 60 .הלנה *י שמכדי

י,,. : ,,,: ,,,:1;,  , , ,). גדצמבר.1991( 71ןחלה'1הה,קנ-4
ננ"4__ שהמי ש. , ,, ,,.34%(

 723. עמי הקטג"ו 516, :עם,:",ההשי?, הקרחית התעאה ~ins?a:.אי )
 ,.,).,,,;,:ן

:,, [, ;, , 

 1פפ ,ויות וצי; )תוקף השהנה אבר"ויעה
),ן,

 : ' ,~ ) "*י"נע195 %ן,חא,שי
 ולאחר *נפט,.""ש"'ב.1951'י, לחוק' 65 לסעוףשאתאם
 באלול המי-עצת,,הארכת*'נווט,ג' עם,המחוהעצות
 1992(. כאוגוסט )11 התשנ"ג באב י"ב ,VP 61יךג 229/"אשר הרשית של את,תוקפו 1991( באוגוסט )13ותא

 ' ;,ששה,גולדביג) ,,: ; .) ,, ,*( ;: , ' בוצמבר,,וש19( )26בשבה:,הההשד'ב
 .י-ך-י-,ך-

 על "ממונה '

 יגינ-

 קמ'.,ן2ן; :התקוגב,"ח הנפט
 4; עמ' התשנ'.א;,פ

 . י י : ,"פ6,,, זפויוח של שהיעתק ברנה' ' אודסה ))

 : חוק:הנפס;(חאש"'ב.198%:.לדי
', 

.. 

 iqSn~itr ונפט זכויות יטל; פקיעתן עישוייצ אני האשי"ב19524,, הנפט, להוק 65 ל6*יף' ,בהתאם'
 )שלז1ן

 232/"יכיבים"-

 )26 4"שו"כ בסכת י"4 לילם
 ) ' ' . 1991ן,בדצמבר

 )26 התשולב בטבת י-ט ביום /"הנרמל' 4,,1 מוקדםהיתר2.
 ' 1991(.בדצמבר

; 1991( כדצמבר: ,)26' ההשמ"ב בטבתי'ט
 הממונה,ןן נדלרברבnea, ) 3-629()הם

 . הנפט, עניני וי

 2ג3. עמי התש"'ב, מ"מ!
2

' ' 1069נ עמ' התקנ"ב, י,*

 ארכיוני :יביעור,חו%ף, צא,שה הששת, עלהורעה,
 של 'וביץי4ם, )64ון-ת6 6444י4י4, 4קג41לחי

:' , ',: :החמימ"ףי86י1 לחיים(,וכתידין, צתי-וכשפס הנוי

 4בי4(.וח ,)שמירתם:, הארכיונים לתקנות 4בהתאם"ל*יש'
 משפט' בית כיסייע אני החשמ.ף-1986', דתיים(, ובתי-דיו בתיימשוט ,תיקישל

 גקשה"לבועור הגיש גת השלומ:בקיי."
 להלן: במפורט הארכיוניהחומר
 ההול(, ?%לוק הפלולה )היום )לישי הוצ"ה'לפועל ח%)זן
 . 1985*88*%; ,מר;ו%גיט]'

 3לל1ו4י*ו; ינושנש 'תיק'ם,פלילץ4,י
 1981-1979;  מהשב-ס אזר.חיים, תיקים)3(

 131 התשנ"ב בטבתף
 בדצמבי

 ,ל , ; , :: 1991(

ל שגנזן;,,.,, י  ' 

,;,:,,. ,,, ,; .,, 
, 1442. ימ' התשמתו, ק"ת!

(

 ג'להודעה
 הגא"

 חומ4,ארכיוני לביעוי בקשה
 תקנותלפי

 גתיימשפט ת-קי של ושיוית%וביעורם הארכיוןהי
 התשמ-ו-1986 דתיים(,ובתיידין

 וביעורם )שמירתם. ה*הכי,וגש לתקגוה 4 לתקנהבהתאם
 אני התשב1'ו-1986'; דתיים(, ובתי-ז.ין בתי4משפט תיקישל
 כקשה "4י* בהזפה n~iblpn לעניותם *(64ט צית כימודיע

 ,ש19. 6*צא סששג או *צס. הריצוע ה4"י%'5עציןלמתנוי
 1991( בדצמבר %ו  גי?יו"4ך בפבת,ו'

 :' 3-82()חם
~ , 

 ירוןראובן
הנגז

 1342. עמ' הת,צמ"ן, ק"תן

.141 .16 2ק1.19ץטו6י,ם,י394,'."א,השכטאתשנ"ב;



 ,ארכיוני חומי לייעור , צקשה ,אנשת קיהיעה
 בתי-משפט היקי שי ןגיוורס האהביוניש,)יק-יתם, תקנותלפי
 הודש""לך1986 דתים(, ובתי-דין , , . , ,)

 וביעורך ושמירתם להק4ות"ארכיוגיס 4 לתקנהכהתאם
 אני  קתקמ':ן-86ק1י, 7-יים(, ול"י-היי יחי-4?,.םשלוויקי
 לביעור לקשה' הגיש תל-ארב-?1b היבני יזין בי" גי)שכזיע
 ואשי התשל"ב, משנת האיכ-ונעהח4יר

 שנת בסוף יבוער '
 ' . יהלה כשפולט'הת4נ"ב;

 ל ,
 גירושין; חב-עית תיקי)1(
 ))". .וווזות; אישורי)לזן

 בית, ילום תיקי)3(
iwsttia);4%4לי 

 ליוחסין; התייחסות בהם שאין ילקים החזקת תיקי,5(
 ,.,ל , הצהרתיים; דיז פסקי 'תיקי)6(
. מזונות; תיקי)7(ן

 ל ,)
 בורררתי תיקי')8(1

, , ,
 האיץ, מן יצמיא עוקול'וע-כוב מניעה, צוף)9(,.תיקי'
 נים.אים. וי-ינם ל%גש4ג היתרי,גי-ידיך,ק,,1)יק?

 ', ' 71991 בדומיי )16 התשנ"ב בזבתט'

 " 1 ) 9ו".י
 :ראד;על'ייון) ,,'ללע; ,, ) ן,

 : ,, , " (, , 1342ג )עמ' ',ק"ת.קתשמ-ת.י

 44ש1986441 להיתלל 1נ,4ג14ן 4היימשפ.ט תיסף של וביעורם האלכיוגיה,)קמירתק תקנותש. )%%יי* 4,. ,י%'('..,:"ין 4444 '"גמא לי ,4יפ,ג,;
 וביעורם )שמירתם הארביונום לתקנות' 4 לתקנן בהתאם ,, ,,..,,., .,,, , ,,.

 אני התשמ"ו"1986,',, ית.ים(ן דין ובתי בתי-משפי תיקישל
 )לאשור בקשה הגיש בפתח-תקוה השלום משפט בזת %ימקיע
 להלן: כמפורט, כי,.4 האר.החומר

 . מהשנים.ק6ק1-י198; אזרחיימל תיקים)1(

4 פלילייםתיקים)2(  1969-197%; מהשמם פי*יותל קובלנות 

 דרכים, בתאונות כהוכות שאינן תנוצה עבירותתיקי)3(
 ) ; , 1969ג1975;,מהשנים

 9"'1975-19; מהשנים %ילייסל'אחריםתיקים)4(
 ו?9,-1לי4; "ר,י,עים' שיותןיעשות)5(
 1984ה8י119 קוראנים קטנות, הביעו_ת .ף"י,*( ', , 1978יש198; מהשניק המרצית, )7(, 1979-1971; מהשנים תעבורה,חוקי)6(

 החוב( )סילוק הפעולה סיום לאחר לפועל הוצאה.)%9;תיקי"
 1975-*198, מהשניט מזונות; בעניני תיקיםכולל

*"4
 ,. 1991( בדצמבר, )18 התשנ-ב בטבת

)חי
*... ירון.ראוכו )," 62ץי(

 ' ,, 134%. ע% התשמ"ו, ק"ת!
-

,*י1

.1פ השם-מ תקנים האלפת ול אפרזה ), ,)
,.ש ' "אשי"ג-1943 ,ק4י*ם; *יזיק ,.),,,

 גתשי),אש התקמץ; לחוק ימיה(, לסעיף,'8)%(בהתאם
 התקינה,שש'4פ על הממונה ווכאישור -יהח41(; )להלן1953י

 מלח סעיף לפי סמכויותיו את לו יעביר הבמקמרהתעשיה
 התקנין% את החלית ה-שראלי התקנים מכון מ מודיע אנילחוקנן,

 ,ש , שלהלז:הרשמייס
 מ6ברואש עופרת-חומצה, מטיפוס התנעה מצברי - 87ת"י

 ש ומיוני:,1988. .1987 סחוקסובר התיקון, וגייונות1986
 ש , 1., , ; ) ., ,במקומו.גאן,

 התנעה מצברי . 87תקי
 991ק% 'מטיפוסוצופהת,קוקצה,.מיוי

 מיוני סוכר, נ 356ת"י
 (%%רס"980ן% התיקלן 4צל(ון 1,918,

;,, , ,. 1991. מיולי יוכך) 356,-ב"י
 בדבתך כהודעה במקקע4.הץפןןסמיס יויקןי!51ת,קנו9

 הפרסומ.פ בילקוט שפורימה רשמיים תקנים יהפקדתמקומות
 1871. עמ' התשל"ג2223,,

 ן ., 1991( ביולי )15 התשניא באבכ'
 3-95()חם

ן הדרג4יגן ' .
,: 

, 

 המנהי
 התקנים שלישון הגללן

ן ,,!י הישראלי
 רשמ",.,, בתקו עךינרי, בהמהאכרזה

: הת,ש"'ג-1953 , התקנים; חוקלפי
 יטו%% ה*ו"הל,וגאש*11הןהימינהןעל,,ה!ןקוש'ה',- :נלהלן,ו-53ק%ן שתשי-FA -התקנים, י4וק רי18א'(',. לסעי.'י;4ג%,'בהתאם
nswpnnשיז,,4ת 4,י-לי %ן*'ו:קת*4 4*ש יי"*, 8)ה ששיף לשי שלגויותנו את לו ,היביר והמסהל E~?n שלהלן:הרשמי ... '' 

 ומ"סים, מזרקייך - 1 חלק, 1268,ת"י
 ,תלואיות רפואיות למטייח 'ומחטים מזרקיםהד-פעפי: היפודרמייטל,ישימו*

 על,דל,פף846 1990 גתיקון.*מרס וגלען 1984'מדצמבר
 ', . מספטמגה.1991. 2 מט" תיקון,גליון
 בד"ק גה41*ה %מקומו%"מ%רסמים יופקד התיקוןגליון
 %רסומיש בילקוט שקורסמה לשמיים תקנים להפקותמקומות
 1871. עמ' ההשל"ו,2223,

., ., , , . , , , , ( 

w"a"ena 1991( בספטמבר )29 התשנ"ב ' , ' 
 , , ,, י 4ש ,עם, 'ו-והשל-ט, עמ'."3י ,החוג-"ג, ג"חי הישראל" ותקכיפ של,מכון ,הכללי "המנהל ,_=._4,4 ," ,לליהו ":,, 95*3()חמ

 י , ) ') .', עמ'-719. התשירה. י,;פ2

 'משאחים זכות להישום ,בקשות ברברהורעה
 ,) התשל"גrnbs 1%734, זני של זכות.מטפ** חוקלפי

bRhn1פחים, זני של מטפחים זכות לחוק 22)*( לסעיף% 
 להעצל %עב-ר החלטתי לי %ה מודיע א4התשל'ג-1973!,

 ,, נ . י. 23. ע4'  התשמיד, 272, עמ' התשלה, מ"חי
ID1p~'1.1992. המשנ".ב, נשבט י-א 3963, הפהסומים !% 



7,ן

 המפויסות מטפחים זכות לרישום הבקשות את1%88,ן'ייים

 ) היי: י%%%%ה;
' 

8,'%4ח
 4 1מ%ומנצע
 דטש: רויתך%,,ל,(ץזון
  בגיי ויוד ' בקבע%"ית עלה בקוטיל1דול, כפול פרח מכונס, יתכונותיו:%שי,הזו

 שבאין, '01141ג5)
 ,הזן. של תכונותיו תירות%,הי:

 , ','. ' יריולן; ילי%ןי'4*ע
' ' טא; פית4%8'ךה'ו"  עיה 'בינוני,1 בקוטר כפול פיח מכונס; יתכונותיו: היו%*,י,

 RHS  /(360/37 "פלמי בצדו מישמש קמום'*ש,ג,תות,בצבע
 '%ן'ן.ן,ל(ל(34;

 הזו. לשל ,תכונותיו צןףותי%ךו,,הזן:

 ) , ,- יוייסק; לזוג, ל4:מיצע4יץ
)ל ';,. אסטרה;),%*יי,הזן;

 538: שוליים RHS, 500 ב.צבע',ורוד%,,,כ*תרת

י,, הזן. של תכונותיו צייוף הזון%יי
) נ90/9ונן1,'תבקשמ"

 , 26.11.91; ההקשה:%ר4
ן

 ציון; בני כפר נלייר, אילן%%לקמבקש:
 ברייר; גייו אמטפח;%ף
 )' צפורן, "גידולי%ף,

,( 

 ברקס; פינק לזז,' ,המוצעשאט

 בצבע כותרת עלה  למעוול; אחד 4יח ותכונותיו: 4ז%4חךי
 הזן. של תכונותיו צירוף "זן; י4,י, lHS, 9702 ולוד~ך)
1,

*.,ג*ב"
 1991( בדצמבר התשנ"כ,6,

 ברלנד *014 ,',, 24*3(%
 מטפחים זכותרשףן;

", ',4ן','

 לצרכן המחירים ימיה התעריל הצמדת בדבר%ודא"

 שבו המקדם בדבר התשל"ז-1977י, ימלי(, המי ,יתעייף ..ל,, עורכי לשכת לכללי וא לסערך הודעה~צהתאמ גיתנת,בזה 'יד.) התוול"197747 ,,בין. המינימלי(, והתעריף הדין' עורכי לשכת כללי 4פיי','

 2138.. ,עמ' התשמ"ד, 1709: עמ' התשל"ז, ק"ת,4

 ,ק בין לכלליפלייל, )התוספת שנקרע קבוע סכות יי להגדיליש
 .כתוצאה מינימלי, סיכר לחישוב כיסוד ובין מינימליכשכר
 המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדדמעליית

 שפרסמה המדד לעומת 1991, יצמבר בחוד*'לסטטיסטיקה
 , ' 1991: ,ספטמברבחולש

 לתער-ף2 הקבועים הסכומים את להגדיל יש שבה התוסץת)1(

 קבוע. מסכום כאחוז שנקבע שכר על תקול לא התוספת)2(

 כאמור המזי עליית עקב ממוגדל התעריף שלתחילתו
 הפרסום. מדום ימים עשה חמישה, בתוםתהא

 י ' :' 71991, בדצמבר )22 התומנ"ב בטבתט"ו

 . . : גנרל יצחק ' 3-102(,חם

 של הארצות המועצק ראש-ושב .~

-ק--=--
 , הדון .עורכי לשכל , ,

 164. עמ" התשנ"ב, י"ס2

 הלשכה מן חבר הוצאת' כיצרהוהעה
 1 התשכ"א-961ן הדין, עורכי לשכת חוקלפי

 'לחוק ו-72 69)א(61( לסעיפים בהתאם בזה מודיע,אני

 המסויט'העליון; התשכ"א-1961ן,;כי,בית הדין, עורכילשכת
 בתיק %1391 ,בדצמבר התשנ"ב,)3 בכסלו כ"ו ביוםבשלתו
 על הלשכה מן הוצאה עונש'של ל"טיל ההליט 9,90י47,על"ע
 7229. מס' רשיון נישא מאיר'שפצירר, דיןןורך

 ~סלי כ"ו מיום הלשכא מן ההוצאהתוקף
 )3 התשנ"ב'

 " . 1991(.בדצמבר)

 בוצמבר'1991( )23 התשנ"ב בטבחט"ו
 ) חנר:ןשי144*, 3-94()חמ

 הדין עורכי לשכתראש__.:__4
 ,)). 78!. ?תשב"-,)עמ' ס"הי

 מוצקין קרית עירית כאץ בחירת.קגן כדבר,הודעה
 וסגניו הרשות ראש )בחירת המקומיות הרסנויות, חוק.לפ?

 , ,. התשל"ה-ין19 וכהוגתם(, ,)

 )בחירת המקומיות הישוית לחוק 28)אז לסעיףבהתאם
 - )להלן התשל"ה=1975, וכהונתם(, וסגניו הרשותראש

 קרית- ןירית מועצת בישיבת כי הודעה בזה גמסהתהחוק(,
 בנובמבר )18 התשנ"ב בכסלו י"א ביום שהתקיימהמוצקין,
 15 סעיף לפי העיריה, ראש לסגן גינץ עמרם נבחר1991(,

 ובישיבה מתפקודו, שהתסטר אלדד אילן של במקומולחוק,
 יצחק גבחה !199( בספטמבר )6! התשנ"ב בתשרי ח'מיום
 14 סעיף לפך העיריה, ראש וסגן מקום לתסקיד,ממיאששון
 י , 'לחוק.

,, 4% 91קנ(, בדצמבר )17 התשנ"ב כטבתי'

 קיעג,י טמרם 3-743(,חמ
י

- ך - - -  
 של'משרדיהפנים הכללי המנהל ,,

 982, עמ' התשליט, י"פ 1!2; עמ' התשל"ה, מ"חי

 -י' ,הפ".4.י'

 ם-

 1419) אגשפסהתשנ"כ,16.1.1992 "ן ,

 ,,,,,,',, ',,,,ל"י.,. י,,,,,ל,,,,-,ל,י(,,.,י,,, י,,,ך,,1,,-,,"', ,-יאי,,.,,,,,,,
 ,)_.ל .י, ,1 ., ,1 ,.: -



 ,' a-naii~ ,1991 ישנת .., ,; ,,, 1.4%*ל1,"י"ן,גבע"יט %ח%%,;%מי")

 'ל
 ., . העיריות שקוודת,.:י% ,,);

 הפק.יה(, " )%לן 4ייותי לפקוקת 209 לסעיףבהתאם
 ,בי, ~(??P:אני

 לעקודה ו"267 206 שעיפיה לפי המלמכותי בתוקי
 הכספיס,1991 לשגח גבעתיים עירית של רגיל תקציביישרתי
, להלוןשת"צותו

,[,,,,:,,,( ,,,
 חדשיםכשקליטתקרש

,[[ ;. 

 ס מס1;
 כללי' ב1עגקנ9:"1

 ' מקום-ים ,שירותים2.

 46לכת4מ, שירותים'3:
 ' , ' ,מפסלים4;,
 כשלימי לא ,תקבולים45

 כליה ,הנהלה6.
 ) %קומיים אוירותים7;

 ממיכתבים ןשייותום8.י
 ,ל4 ותשלומים ,%פעלי,ל

 ], ) ) 00*לד44;7 יגי,י,

:(:, ,-, ,, 
, 1,

 , 5%;י9,י,ן . ן)

 ;] 1~19( בדצמבר )15 התשב'ב קטעתח'
 , %60'3()הס

 ,] י קרע ,מר*
המנהל;-,-=,י-==

 הילל-
 הפגים %*רד של

 ישראל, מדינת קיניי
 נוס"

 197. עמ' 8; חדיר
. 1523. עמ' א, התשל' 4"פ2

 מלמונא עירית' שי רגיל תקציגהמצית
 ,, ,,, , ,,,, ,1990/91 הכספים לשנת,ן

 העיריות פקידתלפי
 הפקודה(, ל ,לעלו לעידיותי לפקודת 209 לסייף' כהתאם ,)
 לסקודה ף207 206 ,סע-כים לשי הסמכות2 בתוקף כי מודיע,אני

 של 'רגיל תקציבאיירתי
 עיריי

 הקספים לשית ,דימונה
 . . , , ן , להלן: יטתטצותד91"1990
 .קק*ול.9,

,.
( 

..
 ,מטום1.

 כללי 'מענק1491
 מקומיי% שירותים' ן2.
 ממלכתיים שירותים ,3.
 ) , מפעלים4:

 רעלים לא תקברלים,5.

 197, עמ' 8; חד* ,נוסח ישראל, 'מלינתמני
 1523;. עמ' היאטל'אן ',1',ש2

 ,".:,אח ההשיל],,בשקלים , ')','. ,'השלו%שי,,ין',,
,,,עש--י---

)ח11,819,094 כללית הנהלה6.

6,812,377 , מקומיים *יויוחים7.
 ,ק'

 ' ממלכתיים שירותים8.

 ".73ש;184;5 רגילים לא ותשלומים מפעלים9, 'ו ' "'"17,380,656
)לש ,

 ,,פ ::1,.,000~41,201,
 יען הפנים של]-שרד, הכיליהמנהל "' מלער*עמרם 0--3()ך9 ,א' ,1991( בדצמבר )15 התשג"ב בטבתח'

 .: . , . הכספימי,נ1998/9ליעגת י חררה עייית. של, דביל תקציבתמצית
;,,

 פקדותלפי
 הפקידיה( ) )לרסן, העידיותי לפקולת 209 לסעיף'בהתאם העיריו"

 207-1,לטקודש 206 סעיפו% לפי הסמכותי כתוקף כי מודיעאנן

,*:454;-

0"עג5
%40ג12

.ן,344,י
,500,631 61 

 חדשים בשב"ס ')

5;705,006'. 

21;911,500[ 
26;517;560.:, 

:ננ_;-==-=נ חדשיםבשקליט
7,%5,600

'19,026;000

,809;345 1 
600נ505,מ1
3,318,000

,000,201 41 

 ,, להלן;שתקשתו

חקתיים
-- 
.1a~ot 

 כילי מענק19.91
 מקומיים שירותים2,
 ממלכתיים שירותום3.
 מפעלים4.
 לא,רגילי% תקבולים5.

תשלומים

 , ,, כללית הנהלה6.

 מקומיים ש,רותים7.

 4מלכתיים שירותים8.

_"נינ;___ננ 232י10,807 רגילים לא, ותשלומים מפעלים9.
'58!536,000,, 

 1991( בדצמבר )15 התשנ"ב בטבתח'
 , 4.עריסי 3-360()חס

 הפנים משרד של הכלליהמבהל

 כפר-סבא עירית של )מעודנך( רכיל תקציבתמצית
 ' 990/91ג הכמסיסלשנה

(. 

 העיריות פקודתלפי
 הפקודה(, - )להלן העוהיותי לפקודת 209 לסעיףבהתאפ

 לפקודה ו-207 206 סעיפים לסי הסמקרק3 כתוקף כי מודיעאני

 197:' עמ' נוסח"חדש.וך ישראל, מדינת דיני 'י
,,), 1523. עמ' התשל"א י"סג

 "דשים,'בשפלים'
4 - - - " -

 ]31יגן424;*3

3,263,891
13;332;785( ' ( 
 ,,434;27ק,6
 .תל263,8

. 

00ג58,536

 חדשיטלבשקלים

1,47,,789
16,087;564
28,169;415

 6:1 התשי,'כ.1192. בשקט ", ו396, הפישומשילקיי,1420



 חדשיםבשקלים , , ,. ל; _n?mhwn ,קיפיןיל,ן ל!9,ה בפי-סבא עייית יל, -יל;'ל)4"גיג
) לאלו:יל,אתמציתו

-

.-- - - - - , ןיל 
3,252,662 כילית ר)נהלה'ש: ,'1" ; 6,462,867 לחימיים שהסתיט7 ) 'ן ,, חדשותבשקליםנ

, ) , גצנטשנן,ק,

 ;~i:odo-י
 991,(, בדצמבר 51ג התשנ"ב בטבתח; ) ., ,!;,,,-; , ;.י1ע ; ,, ,, ,;,4.,.,

' ', 
, 60י-3( "1חמ .)' . ' ( ; :ן ;' ; ' רגילים לא'4ליס

 הפנים משרד של הכלליעיהל')14;55 , ,י; ' טונליענים
,,,,1,, , 

 , ,;ן, ;,., ,

' . ,. . חדשיםבשעליםע ,'
:

)';' '044,850;13 ) מקומייםעתים 1996,91 ויגקפים צנצנת,5,094,500 כללית%ה קרית-עומונה.- עירית שלל רגיל תקציב תמצית,

 , ,;,,, העיריות ,ל6ילפקודת , :' -:,';34,904,750' ממלכתיים*ות"ס

 לפקויה וך207 206 סעיפים לפי "%60ת2 בתוקה כי מידיעאני 53 000,125 ) , ,,, אפקולה(, - )להלן העייעתי 269,לט"וית ל6ע'.יבהתאם רגיליס.6"9,,2,086 לא ו"שיוטיסליב
,,,, ~

 הכסלים לשנת קהיתישמונה עיתית "4ל רגיל תקצ-ב ,עישרהג; ,;,
r~lapn "4עג,.ען6רטל.3( ,;;,; ,, , שתטצ-תו(להלין"1990,91 1"19ן בדצמבר 4151,התשמ'ב

; 
) חדששבשילש , ,)

 ,, '=-., '; ן'ן., -- הפדים משרד של הבללי המנהל , 17
1,. 3173. ע"'התשג-א,

;:6,533,000 , ,, ; ; , . מסים .
10,568,000 ;),, כלין, מענק,193 ,,,.,.

1,172,000 מקומיים שירותים2.  . ) ,;,;,091,000)11 ממלכתיים שירותים3. קרית4ים עירית של ת"ציב,יניליעיב

 מפ"ליס4 1994,81 *כלפרשלשנת
 '.2,226,000 ,, י '

, ;, -יקי" 9 קקגי,.",' פקודת'העיריות לפי ,.
20'0 .

) ', ל' הפקודה(, : )להלו העיריותי לפקודת לסעיר,20תאם
,, ; , י;' לפקודה י-207 06ג סעיפיס לפי הסמכות2 בתוקף.עב. י ;;31,610,000 ;'.

 הדשיםבשקליםתשלום; הבסמם לשנת קריה*ים עירית וסל רגיל תקציב'
-=-,--4. להלל: שתמציתו1

,;,

 ';5,466,300 ' כללית הנהלה6: חדשיםבשקלים;

---, ,- -  
 מקומיים שירותים7.

153,560,י
ן

200,נ15,35 ממלכתיים שירותים484,360.8;13ום
 , , ' ן ;; ;3,636,940 ;רגילש לא ותשלומים בפעלים9.'- כללימענק
,.;'";1,273,855 , מקומייםרותים

( 
 י

 1,; .ל14,223,585 ממלכתיים,רותיט
 1?0ץ'10)

,ן,.43,057,200ים
 1991( בדצמבר ל15 התשנ"ב בטבתra 00057 בייליס י4בוי.מ
;,,

 י4עב,יעמרם 3-360()חםך--ך-=.-4=
 הפגים משרד של הכללי המצהל;000,-32,09

 97ג עמ' 8, חדש גושה ישרש; מדןגת דיגן י., 197. עמ'8; חדש נוסח ישראל,נדינת
 1523. עמ' התשל"א, י"פ2 ) ., 1523. עמיהת*ל"א,

1"14 16.1 . 1992 בשב"'ותשנ'זנ; 'K'r 3"39,פרס1)(ם



,,, , ,,(",,,, 
 לדבי,,תיאו*,סכהן**ףודעה 1 ,

י ,, ; ., ן ,ל ,., ., . . ., התשכ"ז-1965 המכס, תקנות ליי ):, ,י, ,)
'ש

,, ., , (, 
, 

 התש"'ג-1953 )שוביו(; n~ae פס תקנות,,,, 'ן: התשכ"ה-1964 המבס, וןקנות,קןכגי )

 המש סו*נ, לתקנות 42א תקנה olan), תקנות - )להלן הנשלץ19654ן המלע, לתקנות ;1אא ל""ור,בתקלה ,מבתקםן
 23)ג( תקנה הלכס(, סוכני יתקשת )לעלזג"4ף"ה.4",י!,י

 לתקנו"
 מם תיגו* )להלן'ב התשי!'ג-1953' )טיבים(, קניה מס

 .; . , ז': בסיר לצדן לספירט 1942,, )1.ב"ואר ב*נת,""של"ב ביומןלה רמי וקי תואמה ג'*ט"ר' לה* המפוריזם והאגרות הסלומיס גי מודיע ודלי(,,אגי על הבלו תקנות נ )לתלן הת-,'ף.41960 די", הללו,על )ג('יתק%ת 3"קיה קם"

 חדשלקלים,"קח*ייף המבואסהסכום הקישהקבוס' ב'טור ) ,א':ור
 י י, , ":. ".,, '44י,.המכסל

. ,,
 ),9ג1.י4) יקיז נשאות "4יל'ו"',"%ייך . ), ,; ן 11)4();(

,(( 

, ,; ,ך),): , , לשיון ניתן ,אמ,לא %יה,ל*"מן.רשוי ,.14)4"1(,

51928! , ן, ' -14,546,, הקודמת ,בשנה , ;,,, ,:, ,::,)

ן14)ן()1י
,, רכב לתצוגת 'ב"דליגי",ל""טי ', ' ' , )

:,,(: 

 , ,) י .ן
 04634טמ,4 גשנא,,שקיד"ת השיון ניאו לץ 4ס . ,) , ן ,,.

)316ב()2(
בעד,

 ,) ": ' , .' לחצוגת.ילכ אגרה,למא16
 נ-*ן4מ , ,, :,, ,' . . ," ,'

 רשי"
446 .'"40. הקוזמת בשנה ' מכסתעולת, ,, 24)ב(,)

42 ,י ל.38
( 

,,

-? 

 .מצהר',יחו?ן ) , ' ,, ,
' 38.44

,42', , ,8ן, ישית,ךגיץ על'הגשתאישוו-"וזמצ?) ,) , ) , , .).  37)א( ן'

 , , ן''41),(
4גי~

),424 ' , '"י,38' מכס סוכן אישור או ל-שום  ,,106 . :, :י :,י9' רישוי פקיו אישול או רישולאגרע ,) , 2%1(ן
 ,.210 . 1, ,,192, מכס לסוכן שנתיתאגרה, "" ,42)1(

 )106 ' ), , ).37 י''( רישוי לפקיד *נהיתאגרה,42)2(
: 

:, , ,;, : . . ,,,,. ,:
.. "*י" מפתקנית

42ן38 החוק לענין המנהל ידי על הניתנת תעודה,) :,23)א(
,ן .,, ,,' הדלק, על הכלותקגןן

: לא אם דלק ייצור 'למקום משיוןאערג : ,,3)א()1(

21,408 19,550, הקוימת בשנה אישורגיתן

', 1991( בדצמבר )23 התשן"ב בטבתש"ז
(

 זייףאריה) 3-1464()חם
 ומע"מ המכסמנהל:,

,:,,:.,:,: ,

 3195. עמ' התשנ"א, י"פ 868; עמ' התשנ"א; 376; עמ' התשמ"ת; 274; עמ' התשכ"ו,"'-ת
 'עם/ התשמ"א, 1307; עמ' התשללנה;""ת

 : 3195. עמ' הונשנ"א, י'/פ 377י

 3195. עמ' התשנ"א, י"פ 378; עמ' התשמ"א, ieis עמ' התשמיש""ת 3495. עמ' "'פ-התשנ"א, 379; עמ' -התשמ"א, 1364; עמ'""תלהתקו'"'ג,

 ,fh'יא

 1, ; 99%! בשגס,התשה'ב, י"א 3963; הפרסומיםלקוט



 'מחוז,חיפה,
., . , 

 חדרה מקומי תכנוןמתחב

%ן4-קי
 .קימית מיתאל --ייי',קכלית נקייה,

 לתככנות ' שינני . חדרה; אליעז", יאיתי4גקןים"עפי4יה - )בס( תד/39ק .מא' .מקו"ח ישתחר:ינקך,אל',תכנית: שינוי אישוה כדבר התשב"1"-1965, 'והבניה,אתכנון 17י לסעיף ובהתאם ,-ש1%9; החש"ן יעה1; בהוראתטיגנה השכי להוק 5נ11( לסעוף בהתאם הודעה, ,ביה*4-"

 התכני71,ומקומס!.חדרה; )אשקח.4,4גל,ליט,בשינו%4ה
 18. *וי, י; ה-ח,.7; 15,,20; 1ג,'14, "1, 4ן,היקות גוש ,1; ח"א יןנס)),גש,7731ן .,40ע אליעייהיבית

 :חקלאי משטח יעוי יינוי היכנית: *"נר הוראות'צירי
 ,, השטח. יליפיתוח תנאים קב-עת הבע"ס; בהפכמת מהלש, וחלוקה איחוד, פתו"ן:ירכ4ם ציבורי "ב;,צ;,'טטה דג ג', א';שגורים

' , ' 500; "דיור; יחייות, ,, , ,., ,, ,,

 1היל".ש1)ינ בוק ברומש טווייה ".יי 11U?W "9יה י4"
 עמ'. יהשנ"א/ 4'י4' ,ה-כהיייי

;3536 

 לבננה הועוד," , ב4*י4.ל , ,נמ44, האקל, . ')"4גי",לעי"
 ולבדה לשכיה ף4אךזית "יעוול במשוגל ולתישוע;א

 הדלה, ל"ימןזלבניה הועיהגמקך4ית בנושריי64ה,),וגן
 ,טהמקה"ם ובקעות בימןם. קו: לעיין רובאי"וק-ו

 . . ,. ),ק"סתוחים,לקהל;

י'ן 1991( בד*מיר התקנ"ל',5ג%ת

"ושימןח*4מ ,, );.)
,,

. 
 לבנכןאועדה ראש יושב

 עיפו מחוז ;nwuli~l .,ולמגורים ,, , ',ל
, ;  ,.. , ,,,. ,ל,,.:

התתקצפון

 מקומי תכנוןמרחב
 קצרין,

 תכנון הליכי לחוק 5)ך( לסעיף בהינאם הידעה, ?זה בקימה1, ) . . , :, ,ג,, מפורםח תכנית הפצרת בדבר הודעה ן4,ן
 לחוק 89 לסעיף ןכהתא6 הת*דיי1990, שעה(, )הוהחף%ןה

ש"מ יצריו, ולבגיה' ל"כגון המקומית הועדה ובמורדי 4צ6וןן"וז ולעגיה ל"כנון המחוזית הועדה במשרדן ולתעשיה;ף..לף-9 לבניה הועיה במשרדי כי '"1ושכ"היל196, זהבנקן,מגגי
 תכני"

 ג,5מ,122". קפורסי'*ס' "תכתת הנקראת
 גוש קגריג וסקימס: כהכנית קב-יליףי11ן-7ף,"י%יק

 בקצה חדש מקרים רובע פיתוח התכנית: היראותיי'4"שיי
 חדשה;יעוד דרכים מערכת התווית קצרין; שלררו*."ערמ

 ובשעל", בימים בה' לען"ן רשאי בתכנית המעוניוכל
( 

 . המעוג-ן 'כל הא%יןמ,טתוחיס',לקהל,שהמקריים

 אחר תכנוני פרש ככל אובבנין גקך"עי
 הרוא"

 לדן על נפגע עצמו
 *ל (ועטיוס"רסומה עשרים תוך התנגדות,ל"גיש לאוקי,רשאי 100 סעיף פי לכך"על ,הזמאי' כל וכןהתכלית,

 )4חת .לתעשיה ל*גוריס לבניה י;ועוה'בעתו1ות,',למשרדי הודעא'זי
 טל""06-57051. גצי"געילית'17000; הממשלה, קרית"צמן,

 ככתב הוגשה כן אס תידון,אלא ולא תתקבל לא התנגדות.

 'ובלווו. הימקותבפירי*
 :שעליהן יעוכדות את 'המאמת ,תצהב"

 ' ' , . , , מסתמכת.היא

ל

:; 
 הגועל מרים מקילן ,תשוו יחג ))
 , מפררות .תכנית שינוי הפקרת בדברהורעא

 תכנון 5)גן'לחוקול-כי לסעיף בהתאם הוזעק, בזהנמטרת
 )9",לתוק למעיף ובהתאם ,-ק1%; התשרן שעה(; )הוראת.ובניה
 לבניה הועדה במשרד. גי התשכ"ריג5י19, וךבן"ק,ההכוון
 ולבניה לתשען המקוזזת 'כמ*"ד4,הועדה ,לתעשיה,לסגורן

הה"
 מרום וללניה לתכנון המקושית הצ"ון_ובמשרוי,"ועוה

 : ) ) ג'4מ,45',.ן "ט' מפולטת לקלגית*ינו( ג)גק91ג1: מס -תכנעת הלנקרא תכעמ ש4%4 הון".הגלול;

[' " 

ואל"
 כר- ומקוטם: התכנית בשינוי הכלוליס' השטחדס,

 3, 2, הלקית 13679, גוש 8; 7, 2ן חלקות 14678, גוש ביוחאי

 קביעת'איזור-הלשןמושים התכנית: שוגוי הנראו"ע-קרי
 גישה והסדרת וסיווגן דרכים התווית התכמת, בגבילשונים
 .טיתוח הוראות 'hyap "שתיפי השכונה' באיזורי לרכבואניה

 באיזורים ושירותים ציביר מבני ליגוייס,' צייה 'ייסות 'קביעת )כחסי השימוש ' 'והסדרת 'פתיחים ציפורייםלשטחים
 למבנים ו1בולותיה4 טר"שים: הסוהת "תכנית, לכלהמיועיי6
 ) ' 'המתוכננים

 nis~al בומים תלכנית ישאי שטכנית בשיניי המעונץ%
 בקהקע, המעוניין כל לקהל. פחוחים' האמורים' .שהמשרדים

 שינוי ?די על נפגע עצמו הרואה אחר תבנוני פרט בכל 'אןבפנין
 רשאי לחוק, 100 סעיף פי על .לכך הזכאי כל וכןהתכנות/,
 זו הודעה של פרסומה מיום יום עשרים תוך התנגדות,להגיש

 מחוז ולתעשיה למגורם לבניה הועדה למשרדיבעתונות,
 06,510510. טל. 17000, עייית נצרת הממשלה, קריתהציון,

 בכתב הוגשה בו אס אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגיות
 שעליהן העובדות את המאמת אצהיר ובליווי 'הנמקותבשפרוט

 . ,' ' )היא:מקתמכת.

 991נ( )22:כדצסבר 'קתשנ"ב בטבתט"ו
 מלעניי:עמרם

 לבניה הועדה ראשיושב .(
 הצפת מחוז ולתעשיהלמ"ירים

 י,י*ומיג3961,""
"" 

. riwnni .1%2 16.1_: בשבט
1423



 ש , שעה(;.אתעי'ןן1,990', )הוראת, %הה, הליכייתכנוך חוק ימיהויעיה
 lijEijfij'j'iaijh יהללא, יתכגון חוקול41

,, באה-שבע י-עו,"קומי ?ר"כ , , , .,

 *ית*ר;'מלומית "יגוי)תכנית אשיף גיציהירט,.
 ההרע"!,.נ*סרת,בזה

 קקתא"
 הליכי לחון לסעיף,י)11(

 17( ובהתאפלסעיף התש"ן,1990, שעה(, והוי,את קבגוהתכנון
 שינוי אישוה בדבר )קת-הדףנל196, ,והבניה 4ק,כגוולהוק
 מיתאר ל"כנדת קיניי 5/במ,גג !'תכנית,;קס' ד,גקראתכגיח

מקומי"
 61/102/02/5'י, מפ

 ,". , ,,) ., . ,, ,, ין;,)
 צאר- ומקומם; התכנית השינוי רגלוליס השטחיםוצלה
4 ו' *כונה'שב*,  חלק 9, *ב* באר ,)כתף( גוש 38061, גוש 

מחלק"
.10 

 תכנונית מסגרת יצןרת התכנית: שץוי הוראותעיקרי
 ומגבלות קרקע שימושי "ביעת יל-ידי מגורים איזורילהקמק

 ביום בעתו4ית פירסמה התכנית שינוי הפקדת על קיוץ", ,;
 2549. עמ' התשניא, 3879, הפיטומים 'ובילקוט1931.*,26

 לבניה הועדה 'במשרדי נמצא האמור התכנית"ינוי
 המחוזית "זעיה ,במתרך. ה, ילתע,סלמגורים

 'לתכנוי
 ולבניה

 ולבניה לתכנון המקדמית הועדה בישרדי וכן יירוט,מתיז
 ובשעות 'בקמיט בו ל*.ץ רשאי , המעוניין וכלכ*י,שלע,
 ' לקהל. פתוחיה האמוריםשהמשקדים

 נתיבות מקומי תכנוןמרהב

 מקומית מיתאר תכנית שינה ,אישור בד"רהוטע*
 הליכי לחוק 5)11(. לסעיף בחחים הודעה; בזה ננסר".
 117 לסעיף ובהתאם שעה(,להתש"ןך1390ן להוראת נבגיהתבען

 שינוי יקשור כדבר התשכ"ה,1965ןליוק'4(קכנוו.והבג"ה,
 'מיהאר לתכנית שינוי ש2-במ/4%, מס' "תכנית ,הנקראתשת

מקהוי"
 119/03,22"; מס' מפורטת ולטכנית 5/101/02/22 מס'

 נתיבות, וסקומסז התבנית בשיגןי הכלולים הששיםועלה
 100279/1. 100179, 39572, גוש-ס - מנהם קהיתשכונת,

 תכנומת מסגרת יציית ש(ני,ואלנית; הולאוע,עשרי,

להקם"
 ומגבלות קיקע (*ודי על*יל(,קביעת מגורים שכונת

 ," "במה.,

 ביום בעתונות פורסמה התכנית שינך הפקדת על,הידעה
 י , , , .לי1,, 2550. עמ' הישונא, 3879,  הפרסומים ~בילקוט991,.ג28

 במשרדי נמצא האקור ההכנית  ינוי,
 לבניה הועדה'

 ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי ולתעשיה,למגוריה
 ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי  וכן "דרום;מחוז

 שהקשר- ובשעות בו'לימים לעיין רפאי המעוניין וכלנתיבוה,
 לקהל. פתוחים הגמוריםרים

 תכנוןמרחב
 מקוס-

 'שדרוה

 ל הועדה במשרדי כי .חהשכ1'ה.1965, והבניה,התכנת 89י לסעיף לכהתאט התשעו-1990, שעה(ן להוראתובגי"' * הליכי לחוק 5)3( לסו-ף בההאק בזלהולעה,נמסרת  מסויט* תכייח  שינוי הפקדת כדברהויעה
 לארגך, המחוזיה הועדה באחידי , ולתעשיה,למגוריה

 ו1ח ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרד,ימחוזלהדרום, זל*
 ש מס');2/במןפ11, -תכנית ונקיש תכנית שינויהופקו
 16/104/03/21:'21, 02/03,21'1י: מס' מפורטותלתחקות
 , .. , ' ו-102/03,21/%;. 2/1047/102/63/21,

 ועד ומקומם: התבנית בשינוי' הכלולנם השטאיםואלה
 ש 131, 132; 130) '129, ,47ן.48, 46, חלקות 896נ, גוש-

 19; .18; 16;17; 9. הלקות 1899, גוש 37נ;'139; 135,136,
 לד, 32, 31, %י 29,  28, 71ן  8ן הלקות 30,1900;'גוש
 18, 17; חלקות 2482, גוש 92; 91, 89, 88, חלקות2481,
 - , " ן , , , .,24

 1 ידידות תוספה 1( התכנית: שינוי הוראותעיקרי
 בניה, גהנהי.,ה שונויות על-ידי בבניינים עמודים'בקומת
 עי4,,די)ש"נ בניינים ע"ג נוטפת בקומה דור יחידותתוספת
 יעורקאיזור שידוי 3( ביהן זבהנחיי

 4גו לאיר ב' מגורי

 רשאי. התכנית בשילוי "מעונין כל)
 %ש כ-מים בו לעליו

 בקר ***וניין 5ל לקיל. d~h)ntשהמשרוש"אמיש
 ש יל.4י ניגע עצמו "לואה *5בולי(1חר 6רט בכל אובבניך

 י" ל"ו*; 160 סעיף פי על ,ל5ך הזכאי כל וכןהתכנית,
 הידע טיל מיום.פף6ומה יום עשרים תוה התנגדות;להגיש

 4 ולתעשיה לפגורים ל14?ה תלל למשרדיבעתונות,
 e41oo,  באר;שבע 68, ת"ד הנ'שיאימ; דרךהדרום,

31704י?05.,
, ' 

 מ הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 מסתמכת.היא ש" העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפיףוט

 שדרות מקומי תכנוןמרהב
  מליורטת תכנית שינץ אישור כדקרהודעה
 הי ציחוק יס?יף,5)11( בהתאם הודעה, בזתגמורת

 )הוראי ובניהתכנון
 לסעיף ובהתאם התש"(נש99ן, שעה(,

 ש אישור בדבר התשל"ה-1965, והבננה, התכנוןלחוק
 עג לתכניות שינוי 21/כמ/15, יס' "תכמת הנקראתכנית
 לתן ובכפוף 1/108/03/21 ומסי 108/03/21 מס'טות

 101/02/21". מס' מלימיתמיתאר

 שדו ומקומם: התכנית בשינוי הפלולים השמחיםואלה
 15; 11, 10, 7, "; 3, 2, ח"ה 1884, גוש - צפוניתשכונה
 35. 34, 31ק 20, 16, 2, 1, ח"ה1885,

 16.1) 992(. ההשגיב, כשבט י"א 3963, הפרסומיםילקוט



 'התשכיאנ1965 והבמה; התכנוןידעו%,לפי'חוגן

 א( התפנית: הוראות'שיצוי עיקרי, תכנ%ית' שסגרת יציףא התכנית! שיגרHiia-מקראות
 שיגוייקוהלבצ"

 וקליעת)
 למסומן להתאם ו;3,) 2 .1: מס' במגרשים חדשים בניין קויו, Sii~P 'קביעת'ש'ינוויםן2י4עויל יפי עלשו,ח,וגויים

,  - , ,, , , , ,פ
 גיג:":גב:ג:::ל-נייייע שינוי)קו 1]: מס' הדש מגרש 1( להלן: צתשייטי6מפורט , , ,

 צנון קר קביעת, 3: מס' חדש מגרש 4( כמערכית,חית %בניקל. ,לת'כ'נין' ,המק.ית ייעדה מלשריל עלה%,,, המזר- הצפתית, שיומית; בחזיתות אים תתיקרקעיבניד ין-ףיה ,לתנינו ]ארוזית יך)"ועיה במעידך ,,) ש)-עזו;*

 תעשיה מאיזור יעוד ב(ישילוו מ'; 5 דקלמו בנין וקו )צפומ שה6שף4 יק%י"', ימק רובאי-שיעיבו4י
 קטעמדהך ג(קביעת הה,ת'4יבספויהציה,'ליטקוהק?ה , ', ' , . י ,)'י".י'קא" )"י'

, ,, ,, , ו99זז במצוהר )*1*אתשליך
,

 1ג( 10 סעיף שינוי ד( דרך; להרחבת לביטול,ושטח 'קיימת
 רכב כלי והתרת)'כניסת 3302 מס' תכנית להייאות, . , , "ע%לוט]'רלנו]4;1',14)
 ,, ,ל,,,;",י, קביע" ה( 34: מס' מכביש 3-1 2 1, מס' חדשיםלמגרשים למגויים הויוהיבניה יאק יושגו,שיל),,

 וחלוקה איחוד ו( להריסה;  וגירות מבנים בקידהוראות י, הדרום, .מחח,ול"*ש4ה ,, ן ,

 ) ,,11י4
,. 

 (, ] ' )],.," י ,,,),ן ',
, , [. , ( 

 , ,;,,], בימים ינ%ינ,.4)1גס ג"16;1 'ע4,גע4;ן'1עןי4;]] , '
 ן

 ]. ,,, )ן
,, ( 

. [,( ( 

ni$i*al'על לנפגע ,עצמו "ייאה אחר שכניני פיט צכל, אל :%מיןבקרקע, ) )י,%ו', ד-וגול קןזוז , . ,י המסוגייו בל לקהל) -'יסים אא6ור,ש' ש4מ*רלים 

 יהוק, 106 אעיף על ללך הזכאי כל 1ב1 ות;) ;רתינ נו.י,* ירושלים 'מקומי תכמן sn~a ,ך,,,

רה"י

-.49-( 

 מ למשלשןברשומות, מקומיות. %תאר תפניוה ,ף4%.,
 ד,מחו,י"

, "ג היש י""%;ר
 המתנגלץ%צוח;חעתק, יל',ג2א2-ש; הישא "שיהי י י. 4 י

 23,, %ל הח' יאמוהה,' "מקומית הוווה יפשור.התצוותו המחוזיתללהכגון הועקה.8עשצ"ה.964ולציצמשהל.

 ' י ) . ,,ל . .,'רושליפי94%1, רבניה ומ"ומית)לתכנת "ועדי יבמשדדי*.ייי?ליג

 יכתב הוגשה כן אפ אלא ולחת-דון הייקל ית1%פיא] . . אלה( )תכניות וכגויי,',ושיתקדר
 שעליר,ן רי?ובוות *ת ד,ף8מתבפירוטן"גמהו",וגי,-,ון,פצהוה ייתאר לחכמת 2/91 מיי ,ינוי ,4042, 66'44ה'.

 Hjibrt~ 2%' "absva 66לת.%י :רוש- ומקומכן ל;4%7ת להיגוי הכלוליה,*טהיטי
 . 991ו-('

 . ר' .
'h1Biaiiגוש '- %-ס,איני דליל ר") חנינא, %;ת '. 

 ףיימףאליהו ', '
 -י*;וקלו;1י74;)שטהביןקו(1וידיצטות*יך172.190

 המחוזית ה-דהיושב]יאש].
4 רוחב'"137.37 קואויויוטות' ובין14נ  . 300ל137, 

 ,ן'
 ירושלים מתיז וביךא.-תכנון

 ] ' ",'- כחול, ,במשדש.'בקו ,הגברלוק]המסומנים.עי-פי

.,..), קי4":יא'ער' יייד, )יי ,%י,מ( ,קדקידפיייךת

 ה"יכ,למח , "ייב"%ש:הל:,4
 4נןן'%,,יקץ

 מפייטת הכבית, הפקדת בדבהדייעג. )' ך' , "(' ,). :"): ייין'%ץיץ"ק לוד מקומי תכבון , .מיתבי גדהות בגין הויכן ,קבועת ין אישיי
 ) "" לת6נית)טיתאר 1749 מס' שדגוו 4054, מש'ות

 'ן,,

. 
ן  .' ' ,,' ' -',',ץ-"'ה

 ' ן '

ma);  קודק , בז
 לי6מיר4'

 הועדוג6ל
 ובניה יתכנון הליקומיתהיעפה ובמשרדי המרכז, מחוזוביה ייוש-,. )ו%קומס: 'התככיה ,בשדנת הכלולדם פשטחימי לתכנון

 לד/2/530", מס' מפורטת "תכנית הנקופת תכמת "ופקדיאבי, קביג פייר רח' בפינת שטחים תלפיות, התעשיה איזורל

 ) .' ,=.]__._,ן4ן--.- "-ד -) 66נש14ב"ה__.,. 2""63, הלקות 30130ל גוש ך 34 "ס''*
 י-) .ן --)- '- -

 ,.)' .ל , .' ')

 3-2ל 49של 64, ,גפן
, 

 30142, גוש 7746;

- -

 מס', כליש ליי' ומקומ?' ?תליית '?ן,ולים השעלים
 מ,.לי2.80 כחול. בקד ,לתשריטיילם מ' 'מ-4.00 צדיי בנץ הק%ת,קו התכנית: הוראותעיקרי הגעולות פי. . על הלל . 34; מס' ] מכבתו ו4.י" ,י ) ,51. 41, ח"ח 4412, גוש = יוצע,רה לוד ?כונף2' מ6' )7יגלפי')תכנית 25, 27, )מס' 6ג4שיס*,46ל

1425 991(.י.16, ההשנהב, משבט י," 3963;"מי6

11"נ',,שנ11,"1
.  

 )"" , ,.)(ןל)1 .),)ן,] 111ע,1 1(,,,ינ
 נ)., ל)11,,,,]"ל)ל , )) ",,),',

( , ,,[, 1 .( 



 )ן

 התכנון היק הודעוה,ל*)' ' ' ' ,

 ובשעות בימים 'בה לעיין )רשאי בתכנית המעיניין גל ))
 בקרק*, ומעונידן כל לקהל. 149תיט האמוריסשהמירדים

 ידי על הריאה'ע!מו:ג%* ,תכגוני.אחר בכלי!רט, אוביני
 isb" פ" על לכך, הונחל כל וקןההלקית;

Ieo יו הודקה של מיוט,סיטומ,ה ,חדושיים ההגגדוהן,תוךיח4י4' ישאי לחזקו 
 84, היצל רח' האמורה, המחוזיא *היה למשריי,היש"ווג

 פעתק,התגגוה המתנ1ז,ימצי% ??2255-י0. טל, t~z*Odiiרמל*
 טל' לשד;. ,לוה עירית האמויה;' ,הו*רה)ה",ומיה למשרדיתל

 בכתב הוגשה %ן אם אל4 תיד* תתקבל4ל*"תנגדו%,לא
ן ל. דאי*,"6"מנת: *עליהן היובדות המאשת'את תצהיר הנמקות,י*לי%יבשילוט  

,,(.,, ,, (,,,.: 
((,,, ,( 

((, ,,,

 ) 4שין*י*יוו) מקומי תכגוד '"רח1, י י ' ן,)
 מקומית מנתאר 'אכמת הפקדת היטיל נדבי,הולכה

 התכיוג יתוק 89 ה .לטע בהתאם הודעה בזהמסרת
 ה ,הננ לתכנון ה, vti~bn הוקדה כ "י65*1, התשכ ה,והבי
lihDתכגות,הנק4(1ת).תגנית הפקיי יבטל המרכז.ד"לי*ה 

 ,עליה),פויסהק .ש"ודעהן , יצ/9ד/12,7ג ~ronמיה%היקימית

 ) , , , עהי,"144. התארג ,14;2, הפהסומיםבישניי
'*ל"
 4ד*ש!"י%שון-לחי"ל ,5'תטנ4ן1: "ש%*של%ים .

 אלקיח *393; גיש 4 מוצקי, רא' יח',ה%מ%' .נ,טינטק,רח'
;118,224 ,22* .217=230 , , ,- 1 

 דגושות*יקרי'
 התכניתי

 של )%א**. )4ח*ל"ה .*יהיה יא(
 דרר ז-הו".ג6*י;,ג('פתיחת ורת' הבצ"ס רח' ב(,הרהבתחלקו4;

חלשי
 לחחים 5מה הייאות קבועת ד( קיימת; דרך וביטול
 ו(]קביעת השמחים; לפילוח בוגוי תשריט קביעת ה(התכנית;
 5ין יכויות חלוקת קביעת ז( מסחרי; ששת פיתוח,לגבישלבו
 בהתאם הנ"ל, המסחרי, השטח גסמגרת ישנות ,אלקותבעלי
 מעבר זיקת קביעת ה, מוסמך; שם% ולוחות ר,קצאותלסכלה
 הציבורי. החניון מעל רוטנברג ברה'לציב"רי
 ובשעות %ימים בה לעיין רשאי בתכנית המעוניין4ל

 לקהל. פתוחים האמוריםשהמירדים

 רחובות !קומי תכנוןמרחב
,ן.י

, 

 מפויטת תכני% הפקיח בדבר הויעה,ן
 הלכנון 'לחוק לסעיף)89 בהתאם הולעה; בנה"מסית
 המחוזית הועדה במשרדי כ' התשכ"הי1965ןוהכף*;,

ובניה'מחוז לתכני
 הסיב"

 ובניה- לתכגוך "מקומית הועדה י5משר'די
 רח/84/ מס' מפורטת "תכנית אנקר%ת תכל, הופקדהרחובו",

 *כ%ת' רחובות: ומקומם; בתכנית הכלולנםוואלהוכשטחים
 29,4289. 287-275, הלקווו ל*36,, גוש -מילצין

 וקביעת הבניה הוראות שינוי 1( החכית: הוראותעקרי

הוראו"
 דירות הרחבת תורשה שבו ייוחד מגורים אזור ליצירת

,.,!שששש , תתשכ',ה654*4,ולבליתי

 לוטפר(א88888% החיצוני,ולחוותן,'במגמה לעיצובןההרו1בות,

 לצורך,,[888888 הדשים ב4ן קווי קבועת 3( והשכונה;היהוי
 קווים,88%!88 קביעת 5( חניה; מקומות הוסל, 4(הבאינדס;
 ושלב4'(8ששששש ליצוע הוראות כולל"ך6()קכי*ת פ-חוח.להקנית

 ,נ!ש י..; ע"ת"'ין':ןייב:::'ןנ"ב"
 ט%ששש888 המעונין כל ל"הל. ה4חורל9':פמ4חי4שהס*ידיס,

 *משששש ונפגע עצמו אח הרואן אא4 'תכנוגי פרס פנל יובבג-ן
 5ששששש לעז", 160 ,*עיף. פי על ל5. איכא' 5ל ו5ןהתבנית,
 הוד'1ששששש *ל פרמו*ה מיום "דשיים תוה התנגדות,להגיש

 מהוז'ה%שששש ובניה לתכנון השאאית הועדא למשרדיברשומית,
 המתנגד;8%!ששש 225577-ש0: טל' 72406, דילה 84, הרצלרחוב
 ,וץ'ישששש לתכנין המקימים הועיה 'למגורדי "תנ*ותי'רגתע
 'ומשן 08-446161. סל' דחוסת, עייי%.יאו5ות,',רחובות,

 הוקשו!! כן חם אלא תידון ולא תתקגל לא לתכנית'התנגבות
 העו5!888 את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוטבכתב

 בדברהודעה
 כי,שוי

 סקיי88 מישיר חכגית הפקרת
 89':להוק,,ההק888 לסעוף ,התאם הודועו, ,מה נמסית.,

וחגויה,"
 יהכגהד(שש888 המ.חתיוד, :הועדה כי ; התיכ"הי1965,

 -"888%% הלקיאה תבנית "פקייז' יחיי אחליסה המהבזמחוז.
 ביל,!88 פורסמה עליה יידועה נס/46/ן.', מפ מקוקיתמיתאר

 "י" :1;בןיי,הין:
,~t4%?%? 

 "ש ה""
 להרחבח8 1( "גוהים,אדמיוחה 2(יאיזוף ציבורן יבניינילאיור 8 חקלאי מאייי יעוד שינוי א( התכנית; הוראות, *י"יי:' ח"י'יהשש ,%"ד:*:) גוש,%639) 50ל ח"א "יפית,%-"3638,4,
 כ"מ חדשות,) משולבות לדוויים ,5( "ושות; *ימם ,אדרכים:
 81,648 40,)גגי% 39, דק; 36, חלקות דיי מחדש וחלוקהאיחוד
 והגגיה8 התקנת לקוק ,' ושיקז שביאס 36%, יגיש 38וחלקה

 1,ן8 ךךי עי בל"ווהן, יו הבקלפם ))בהסכמתןהתש'5"ה-65'19,
 בתשריטשש כשצויין הנ"ל: למגישים חדשה חלוקהקבינות
 ציבוהש הי1 לריקעה המי,ע*.ם שטחיך קביעת ל(המצורף;
 כמצויין,! הכל ציונה, בס המקומית המועצה *מי עלשיירשמו
 ,"8 ' . בניה. קביעת'"4ראוה לג(בתשריט;
 4בש*ו%."ן בימים בה לעיין רשאן בתכנית המעונייןכל

 )) ', ) "., לקהל." 'פתוחים האמוריםשהמשרדים

', שורקות מקומי תכנוןמרחב
 'התגנון! לחוק 89 לסע(, בהתאם הודעה, נזהנחסרת, ש הקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת כדברהודעה
 '1 יתכנון הועוה'המחיזית במשרדן כי התשכ"ה-1965,והבננה,

 לתלנון'ולנ(ל': המקומית הועדה ובמשרדי המרכז, מחוזובניה

 ,, 6.1; התשנ"ב,)2"19. כשבט י"א 3953; הפרסומיםילקוט



 1 ףרצשכ-ה657? והגגךהג. התכנון חוו) יפ?. ,הודעות%,,

,1
 מגורים מאסוך יעוד שינף ,2ינוייהתכנ-ה: הוראותעיקרי מקומית מיתאר "תכנית הנקרא )הומתחקד.שימי
'.%%

 שייו-

 שישמשו מסחריים קוטהים חגילן. הכולל גמלוניתז, מלודלבית משמ/91 ימס' 453 תג"פ מס' לתכניות
 צקטח קיים בניו שימוד ובידור, "רבוץ ש6עדוף' קפילבה" ' , ") " ." 'י , ' ' 'י4",

 5פר למקודי! , התזזית בשיגול; , י145ל'םי4"ש6"וש

ד?-

 ,ודנים הרחבה, "סלון, ייה להקסק ה-.,עד יאתר יוגן
 מגרוי 1; ח"חל1א)"499;

,הגוגלדת.גאתי, )גוו,
 טקביל יעול שינוי לחביון, הגישה -תןוו

 ב::יניצ""ן:. יונן 9:ג::::2 'י1'ן'לם','י
 עי, PAt3 "עמו תכנ%ילאחרירואה "רט בכל או 1 בבנ?קיקע' קסחויצ?טיריים.6רשיים ~nsh 4ז4%'ש(בי"%ן דיי:""

 לאלק, 106 ,טע4ף פי על לכך הזכאי כל ,וכן התכנית; ניי ש י רגל להולכי שב-ל64 וליצירת לגי"ון *ישמידיפרז

 ,וה, בתסנית%."מפוהט
 זו ערסוסה,שללהודעה מיום חיועיוס תךך התנייה; יהגיץרשץ לבינוי 'עקרונות קביל ה('

, ) מגורית; מסגי%

 ר%תק , א יצגי. יןו:.',1ם4ת0הא.ןים'גי לי1רילסףם .,
טעינין

 כלינוי
 3, ביאלוק ,רח' ה"קומית,האמורה, הועדה .לישרזיהתנגךו%ו בימים ,בז לעיין רשאי התכיי%

b'ned~04-356356;) הל' 41046,תיפה ה"עוני(1 5ל יקהל, שעוזיט האשרים ( ; (. ( (

 ן ; ,ן ): על אחיהלואה)עשמונפגעש*יי"ינכ4"יט)ת"4הי
' 

 ן
( .,,'

( 

 % על .יקד הזכאי כל ופ4למד"א,
"?PO 

 , ;' לחוק, 100
 ,לא התנודות

 תתקבי
 גכתג הוגשה פן אם 4לא תיוון. ילא

 , ,, 1...: י , , ' ' ,' ):,.,, מסתמכת.הא 44; הרצל %אמורהי.רת' קיהחית -וה4.41.  שעליהן העובדות 1ת "מאמת ר הצהי ובליווי הנמקות הוטבפ זו הודעה ומה'של 616 י*'4ייט, תועף הוו התעוות;%
, ) ) :,' )%;ןלר7ןן22%'08.המתגגךי*צךאהעתקהתיגייחו

( 
, ' , ( (' 

 ', '%דה,המ"ויישילאמויה.
 קייית=" מקימך הסיון -רקב' , . , ) '' ))

 ל%זית
~lpfih 

 מפורטת, תכנית ,שלנון ףפ"דה ' -יעיהודעה ב*הצ 'if@xin~- ' בו אליי% "י414 ,לא

 ההגגון לחוק ijd~:Hnha 89-ף היעה ,בזאתנירת שעליהן אעוגלות,יל",.יי"%י,%שידי"%4מ"'"ע
 לתיון הושיה"טחודת נמשללי ""שכ"44ש6*לעי וישניהן .,ך י;,) : ) ; ) ,()ן . ,, ,ישת,,,

 ,; 291,,בדצמבר'1991ז''ל'אתשג"ב
)),, '. י ' י יק . . י":,, ,%דגשיך ),4)א , ן,, ,'

:,(, 
,( ( (:,(( 

,;)( 
 ח4* שבויל קי,שנוהקן4קת,אשטילן5ל היאוזית :"בי ;נ.~)ליבש

 ' ,%,,, להילני.

 ק, מיך -ינך4ייע-:ףשלומך, המדק4' 'יהוז ,%כגווייקניה ,, ), , .,,,.,,,

- 

,.. , ,,

. השטחוואלא . ,) ן.).ן  קרית- ומקומם: ותכנע בישינוי לולים 
 ח"ץ 116, 115, חדלות 4,4שלם,לוש45.]"1 ,45 ), . ,, ,,., , ,., ,,. , ,ם)(

 רגל להולכי שביל ביטול התכניתן שעוי ה41אותע,"4, ; ,. חיפ71מחוז
,., ( ,,,. . ., ,, ,,,,( (,,,:, ( 

 ). ' . ' ' ' , ), רגל. לקולבי תשבילצ4-ביל- מקו"י,.היפה תכווןמרחב;, לבניו באתר יעוד *ינוי בק מגודש - בניה לחלקתךציריפו .

 בימים בו לשייו י*גי 1;%נוי'.התצנית י'על.ג*%נן; מקומית' מגאי ,%י)ג,1י,הכנית) ,ך.קרה,י,,ה
,jnvhin:jiiiij~הגריניץ כל לקהל) 6תואיט. ד,"4י,%4 שד"יקי4םוכאיית התחלן יחו" י8 )לסע(ף ג"תאם 
 נ6ש4לי ל(אש4הע196,

;ftwjin על נפגע עצמו קיואה "כנונ:%4 פרט ה5ל או כבנץלקלקע) ל%כצ% %להווית 
 לחוק, 100 סעיף 46 על לקר היראי כל וקו התכנותן שיכף,יד4 לתכנור'ובניה המקומית nvyln' ולמשקדי '"יפה,וו

 זו שלהודע% 6רסונךה %ר"דזיים.*יוס להגיש"תנגדו,ןרשאי מס' מקולית ייבאר עת55ית יעקלו אייתאל,שי%ף
 ושוקרי 1Dfl רח' האמורה) אמחוזית הועלה ~ivb"בתשומות, %ף ,י6י כרי ,ואייי "יבוא ריגז היון,י"לוניתע

 "עהק ימציא' המתנגד 4-667761ש טל' 1048נן חיפה11נ תפן2%9 הפ/229ד', חטןק24ע מטי לתכנ-ות ?ינוין,
 העביי הגדוד רח' האעורה, ה%קוסית הועדה למשיריהתנגדותו חפ/859, "פ/723, ) (זל, וע חפוש י חפ/423, י,2%

 " ', ,' י, . י04-70111. טל' מוצקין, קיית4; ,, י , 'יח1iao/~n ,.;-1404/6"פ/72ג,1אע

 בכתב גגהוגקה אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות חי.פה, ועקומם, התכנית בשינף הכלוליך a~nDenן
 העובדוץמ%עלןהן את' המפרת' תצהיר ,ובל,ווי הנמקות למירוט ) מגידו אליויירף. ג'ורג, רחז נוף, רהיייסה על-יי?חום
 ' ' ' מסתמכת. היא ח"%"496ך"497. 114, חלקה(108,

יקם
 3943,ל7""

1447' 1992)16.1 התשגוג בש"מ



 התכנו יפי",לק:הודעות

 'טבעון קרית מקומי תכנון מרחב': ן:

 מפורה, תכקית שינוי הפארה בך"רהורעה
 התכנון להוק 89 ליעיף- בהתאם הורעה, 4זה ]נמסרת, )ן

 המחתית,לתכנ'וו הועלה במשרדי בי ה,שכ"י-1965,'ו4כג4ה,
 ובתה  ה%קומית,לתכנון הועדה  ובמשרדי  חיפה,  מחוזהניה
 מס' יורטת "תכניה הנקרא תכנית ימיני היפקד מבעת;קלית
ר 11 1*/  ,; :. : ' . , ., טבעון": מיתארימת - טב/34 מס' תכנית על והששפיע טבעון, תכנךת,מאוחדת,, ג/405 לתכמה,מם' שינוי טבעוני קרית שכוגוב"ליף; 
 'קרית ומקוממן התכנית הכלולימ)בשיגהי ר,ש"הימ יאלם ,),

 ,225, 224; 21ל, 50, 44; חית , ס8, חליה at~h' ,,10592 "ט*עת

 ' 388. 387; ה-ח 10607,געש

 לחדש; והלוקה איתוך התכניא: לזינוי הוראות ע-קרי'ן
 לשבילים, ציבוריים שטחיה "קצאת ק"מות; דירותה4ח5ת

 :מגרש ייוון ייוקים; ישטהיס ציביי מכנ")חיות,י,'ירכים,
 חדשה; ולבניה בניה לתוספת קביעת,הנהיות %'; מגורים לאחור)

 : ' השכונה: ,)לפיתוח עיעוביות הנחיו*קליעת
 ב-מים בו לע-1, רשאי, התינית  בהיגוי המעוניין5ל
 ה5עוגייו 1ל לקקל.' ,%תוהי,',, ,האמירים קהמשיהשהשעית
 על נפגע עצמו הדואיל ימר  מפנוקי, וכלפה%:  ,בבנין'אובקעקען
 לבך,על הירא. כל התכ%ק,.וכן סייגייפי

 פ-

 לחוק, סעיף,190,
 הקעקעו  שי וניקומה מיום חישיהמ תוו-_ ליוח, להגיש,זו,נרקחי.

 שוקרי חסז  רח' דימויה) המחוזית הועדה ימשרדיגהשוקיח,
 העתק ייציא המתנגד 04-667781, ,טין 31048, ח-מה.,זן,

 קריע 1060: ת"ד האמורה; הוייה,המקומית למקהלי*"נגדותר
 וש  mlalnn,ן : , .:,  04.831921. יל' 0מ361, ן*י)ן:

~aptn 
 קכתב הוגשה אסוכך ת-דוך"לא ולא

  *.י,הן יעימלת את המאמת; תצהיר ובלוווי הלמקוה ב4?74ט,
 , , ] יסתמר.ה4י

 ,, :, 'י הקיקי יקט .כב11,*.('1,י מייק .,1,. : ,ן,

 בהכיהידעה
 התכנון ,לחוק ,י למקיף 9קתאם . קוךעה, ,  בזה  ניסית :ן מיומו"  תכגית:שךיתאון שינוי הפקי,

 לתכנון המחתית הועדה בקשריי גי התשק"ר,,1965,והקנ-ה,
 ,רכס ייגיה  לתוהוו המקומית הועדה ובמשרדי חיפה, מחוזופגיה
 וכרמל, רכס 'תגנון במרמב %ה קימות הוספת = עד/6ק1ג4, מקומית מיתאר ':תכנית תכגית,"5קי. שינוי הופקל"ירמל,

 עttob/~y' ,101)1 אד/101, ג/565, ג/604, מס' לתכניות 14,1יי:
  עד'  ער)2וין'עיי3)1,  צר,111,  עין110, ערן199,ציג168,

 עספיא, 'ומקומם: התנגית .כשינוי הכלולים השטחיםואלה
 אל-כרמל(. ודאלית )עמפיא הכרמל רלף תיגע מרחבכל

 הגדלו לגובה; המה ההרת התכנית: שינוי הורכנת עיקי( ן ,:
 ) ,,, מיתרים. בניהאחוזי

 גימינ בו לעיין רשא-. התכנית Y1)1tata ה6עונ-ן כלן
 כל"המשעיי לקהל. פתוחים האמורים ש"משרדימובולעות

 ! ?IB של פרסומה מזום חדשיים תור התנגדות, להתשרשאי
 חסא!88! ר% "אסוואן) המחוזיה הךעדה ששרהברשומות;,

 ימציא885 'טל'::4-467781מ,]*מתנגד 31048, חיפה11,
 אליושמש לאלית האמורה; המקומית הועגה למשרכיהתנגדותו

 ה"יקששש כן :אם אל4 ולו'תידת תתקהל לא ,;דיתגגדות ')
 1ש88 לעובדות המאית:את תגהיר ו%ל?ץ' הנמקומבפירוט

- -

 בקן_
5 

 ק8' י*עיה d3ahhb' %ולעה;] ,  6%ית,ב*ה , ,ל

 !ששש ל""
 קשש המחוזית יישד% הי5כ.;הנ1945:'לי':4%שי44והשיה,
h~la1יגקשף41:5%יי איפקו 4אח 

 י88 לייכנין אמ*ומית
 laEU תכנ"ל,%41ק*א,,קע5נ%4'מיתאר שזנוי הלפקוהשועריו,

 ש.ן88 רישום זקרוף(1וב'%ךת55יות מ-תשר תכנית בש,1, לש%'ירשש זכרלף,עקב;שינוי שר%; 1וה ש/"%4בשכונ*6ס'
 :,עש י : .  %4,4ן%.י-4,4,)4".) 2"2.4,גי מס'ציכירייס

 (שש שיואשי %*ש4';  4114%1  שליוים "י.%שש*ש::
taprtוששש ,11296,:11297,,ג54' גוויפ שרת %ה .שכינת ! 

 וגדיש ח"ח: , ,גיי,08ל1ג ""ה%ו 62.ק4, 6941;אלקנה
 ,8 : 3, ח"ח 0וי(1, גן'~"1ש )חכה.11769,

 שי11י, :ר(י1ד*':עיקרי
 וש יחייו" תוספת תלקרי

 המוחש מגורים למגרשי בניה נו%שרע;!'5אייכ4לתלשלילת
 "ש הסדרת 2,24/2, מס' 'ציבוריים 'שיכונכם רישוםבתכנית
 מפש למרכז מגולימי להיזור שטחימ יעוד וחריגות;קיימת
 גוש ולשטח ונופש לספורט ציבור, לבנייני ,אזרחי,למרכז
 ,עתוח.

 ן - ~ ,
 צון ל בו  לעיין ]'רשאן  התבגירו  גיי,וי  'המעוניין לכ
 שהמשרדיובשעות

 1שגש "ישת.5צ% איי י5ןיי ש44 %ל ככנור%)א"ל המיי כל לקהי. '"אמיר(ס,6תוחש
 99ן,לא יעיה 5י לכן,עי ויצאי )ו5ן]כל ש?נוי,ה*כנ-ת,יי"

 להגיירשאי
 הההל של פי,ו,יך"ג "ד"מי1וי5ןוה תור, "תקווי,,

 למשרר,)"וצדן,קמחוריתכהשומות,

 קאטורן,,יח-

 שוו הסו
 י' הוואי: ימשוש?:ההגגדותן "" ימציא המתנגד  :56,,:81ו04.667.,  1048ג, חיפה1,,)

 המיויי-

 ז"ש 58, ת"ד האמורה,
 ) . 4י06-39%. יל.יעקכ:0950ג

 וולא תתשאל לאהתנשיא לא ,
 הידוי

 כן אס אלא
 ו4עא העובדות' 'אפי "מאמת אצהיב ובליויי י% הנמקבפירוט הוגוטת:בשי

 ( ,' ( : , , . : .,היא:מסהמגה.
", , 1991( ביצמבד )18 "תשנ"ב ב%56("א

 ), ", ' קופלסן חיים :::

 91*ל,ל הא*נ',בן בשבט י'ש %963, הפהסימי"ימוט



ץ יקי88י  יקית 4'*ר -1 
 התכנון יחיק . 117 יק".ף ץה"* "דתהאש,"יי
 ייר .יירןי ה,י96ן'4%888,,.ע-ק

- 
 הנקרא ת"ק] י

 וגדלי"ש"י"ך""' מס' מקרנית מיתאר ח יתכנ גי * ז,ג8?ל888יייי,':
 והוספת כליה אחוזי התל" התכ,י"ל8];44%%%%

שי%י
 י 1*4מי ס"5*%א "%*עי"' יימ'4יי6י%

 ""עיי "84ה'"%נת%'
"48

 קמקומית הזעוה במשרדי וס ץ4פוה מ"חשיניה -המחגלת הועדה במעידי נמצא האמור "תכנית
 ב-מים בו לע'ין' ר?1ח' )המעוני? וכל לנהריה,8מצןלןגךק
 לקהל. האמורים'פתיתים ,המשףד,םאמא

 , נצר*;ל A11jb; ..,,.4רש'זז%ון%יי.,.,
' ,' 

 , )מח!רחה ה*קיא)(הכנית ,בדצי '",,לנייע"8י,,

 fnr. "י בז.,,----ת
, 

 תא"
 התכנון 69,ל"ו, לצעיף

 לתכנון ח*הווית לידעיה ס"*רדי ;כי%8נש,יק,"נ1965;

 .ובפיה לתאנת "משמיח הועדה די ו%ף,ר.%8?קוז,"צפווי
h*blt'ia%6ג/לח68". מפולצת "תכנ-ת עסנ%4י%איוא 

 גוש - נצרן ;וכקומם: (ברכית 1*4ם ,י,4;4(84,י41(,ך
 , 'ש. אגה 1%10; צוש' 10; 5, 4: ת"ח%,ווו

 4תש(ג(4,.):ת, י%4ע%ן("ר4
 ג4שה, 4ור

 גחכ1ית המעונץן,אילנן
 ובשעות ומים 74 ,בה יעיין הייי,

%8א,, בקרקע, המע%לן' 5ל.; ל"*ה סת6% "*מ51'486הפ
 ]גקי

 ידי על' נפקע "*סו %"1 אחר "ר9;תונען
 יקיאי ל'יחיק' י,4",יי עי קד הזכאי כל, "זאו

 זו הדרעא של פיסו*" מיזע חושיים תוך%),התניות'
 הממשלה, קרית האמויה; הממוזית הועדה למשרדיקומית,
 העתק ימציא המתאגד "06-5705. סל' 17000,%ח-עילית
 נצרת, עידית יחמורה, הלקומית הזעקה למשרד,%*וקו

 ,: , ' '); ; ': , %73804שפ;8,ן4ס%עישל:

 בכתב הוגשה כן אם אלא' והדוו ולח תתקפל יא קייוות ר,.מס',
 ,שעליהן העובדות את "מאמת, תצוייר ובזיווי%יל%א%קות
יי,, . , , .': ' ,יין '-,6%%"מכת;

,, , , ~;(, . 

 נצרת מקומי תכנון מרחב "ע.1;"
 ,ל,;, מפויפת תמני% ,שינוי' הפקדתגך,,:,,ף,עה,'בהבר
,י,; - ,;  לתכנון המחוזית הועדה המשרדי כי התשכ"ה-1965,,ינוה, התכנון לחוק 89 לסעיף בההאמ הודעה, בזה נמסרת"1;,

 ;le&irn*t)t$nnוהבניה,

 ובמה לתגגון הועדה;המקומ"5 הצפת(,ןץמשרדי מחוז)וסניה
 גן7524;;שינוי מס: "תכנית הנקרא חכנקץ שינוי הופקדנצרת,
 4266".' מס' מפורטתלתבנית

 ושיחיי ואלה ~,
 - נצרת התכניתימקומ6: בשינוי הילולים

 ; י; , ) 12. ח"ח 16575,גוש

 לבנייני מהשטח חלק יעוד שינוי,התכנית:עיקה-הוראות
 , . , , ,,, , וורך,גישה. מגוריםציבור,

 בימים לעייו;בו רשאי מתכנית בשינוי המעונייןכל
 המעוניין כל יקהל; פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעית
 נפגע,על עצמו אחר,ההואה תכגומ פריס בכל במנייחובקרקע,

 .100,לחוק, סעיף 6י על לכי היראי הל יגן התכגןת, שינוייד3
 זו שלהודעה פרסומה מיום חדייים תור קתג4יוה, להגישרשאי

 לה4הודח הזעוק ימשרדיכישועית,
 האמוין"

 הממשלה, חרית
 העתק ימצ-א הטתנגד . 570510ך6ף, 9ל'נצות-עיליהש17%,

 נצרת,  עילית, הקמורה, המקומית הועדה למשרדיהתגגדיתו
 ) ; ; ; , , , .. 573694=16. 6ל 16000/נצרת

 הוגשה,לכתב yb אלא;א6 תידון ולא תתקבלהתנגדותלא
 שעליהן הבוגדות את המאמת 'תצהיב הבמקות,ובל'וויב79ריט

 . ' - : ' , .; *פת מקומי תכנוןמהקכ

 מפויטת תכמת שינוי הפקדת ברברהודעת

 המנון לחוק ק"; לסעיף להתחם אי"ה, לזהנמסרי
 מחוו.ב4ה לתכנון למחוזית "ועדה כמשרדי .ל( התשכ"י;*ש19,יהבגיה:

 ובניה יתכנון. 'המקומית הועדה ובמשרדי הצטווי
 5טד721971;,שינוי "תכניא הנקרא הכגנת שינף האיקדצפת,

 .' , ג/1698". מס' מפורטתלתכנית
; 

 צפת ומקומטן התנגית צעגינר השטאי%ה5ל%יםרחלה
 ..י, ; 78-75. חלקות 13054,גוש -

 . למגורים. יער שינוי .'התכנית: 'שינף הוראות עיקרי,'

 גנימיס בו אביב רשאי התכנית בשינוי המעונייןכל
 המעונ-ין 'גל פתוחיט,לקאל. האמוריט' שהמשרויט'ובשעוט
 על נפגע עצמו הרואה אהף תכנוני פר6 בכל או' בבניןבקרקע,

יד-

 לחוק, 109 סעיף שי. על לנך הזכאו] כל וכ1 "תכנית, שינוי

 זו הודעה וסל פרסומה מתם הדשייס .יזך להגיש~התנגדוח,רשאי
 הממילה, קריה ".מורה, המחוזית הועדה למשרדיברשומות,

 העתק ימסוק המתנגד 570510וי6, טל, 17000,נצרת4עילית
 צפת צמת, עירית האמורה, הפקודית הועדה למשרדיהתנגדותו
 ן 930961,(0. טל'13110,

 יכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעליהן העובדות את המאמת )תצחיר ולליי% הנמלאבפירו6'
 , מסתמכת.היא

 , י '

;,,,;,,) 41 ,, [,
 שמסה קרית מקוה? תכגון מרחץ , ;.),

 מקומית טיתאר תטגית שינוי הפקדת 'בדביהודעה
 התכנון להוק 89, לוע-ף בהתאם היעה; , כזה.נמעדת
 לתכנון המחוזית הועדה כמשרדי כי התשכ"ה-1965,והבניה,

1429 4י"",ינ ההיין יי**י *%"י*



 ההכנון חוק לפק' הולעות' ',

 וכניה להלנת למקושית, ,הועלה ובמשיש הצפוון מחוזויגיה
 7281, ג/ מס' "תכנית הנקיא תכנית שינוי הופקד שמונה,קרית
 ג)~366". מס' מקומית מיתאר לתכנית-ינוי

 הכלוליו השטחים ,ואלה
 בשנצי

 למגורים; )י*וד' Hi~w הע%ניתל שילי *וריו% *.קר4 ",)ן ) 2. ת"ח '11147, ,גוש -,מונה קרית- ומקומלו: התכניתל
 וחליקה פתוח פיטי ')שטת כביומים, קרקע, יעודיק4יעת

 ; , , ' "י*ורשים.

 בשיניי' היעוניין כלן
 המעויין ')כל לקלל. ט,וחיט' ח*מויי6 *המקוקויםrii~whi' בימים בו לקין רשאי התכניי

 ,ל נפגע *צ6ו ntjn~in"tsla)h פיט 'בקל אוב"רקעןעלעיז
 הוד*א,זו של פרסומה %יוק ח4,4.יס ,תוך התנגדות; לגעושל*"( לחוק, טעיף.%ן. על)פ. לסר הזכאי כל וכן את'כ1ית;,(',4,4('
 אממ,מלה, קייח האסייח;' הועד".המחוזית למטורדיגל*ו6ית;
 העתק ימציא ,השתנגד ל051יל04; 17000;לקי'י*ית)עיליא
 064941333.. סל' 00?10, קרית-שמוגהוב"ונה, קר(ת- עירית האמורה, השקומית תועדה למופרדיה"נגדותו

 ה"שג'בכתב אם)כן אלא תידון ולא תתקיל לאהתנגעות
 ) מסתמכת)ה.4 העובדית.שעליהן את ההאטת תצהיר ובליווי הנמקותב*ירומ

' 

 הגלבוע מקימי תכנון מרחב' ,.
. י),

, ,,,,,(, , ., ,,,, 
.,ן)

 )') י-ק..ק",4"ן,". ייקד הידי

 )- , , ) ) , ,, . , , ג/?tob ."648מירטת הכקת הנקראה תכנית אישור ביבר הה14כ-ה-1165',ו*נךה; התכניו לחוק ל11' לסעיף) בהתאם -היעה, צא נמסרתן

 גוש - וערן בית הכלול,ם'%תכניןומקיממ( ואיה,4שט"יט ן)
 3. ג"ח20452,

 בית עבור למגורים nuw יעוד התכנית. הוראות עיקרי,
יעלה

 הפרסומיפ ניל"1י .פורטתה, התכלית הפקדת ,עלהודעה

 '.,-וניל, ;יכ, ,שו ובניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי ,וכן מחוזלהצפין;וי,גיה יתכנוו הלחוית "יעלה נ6צאתלבמשף4( באמורה ,א,כןית1
' ' 

. '  

 יב,*עות בימיט 'ויה
 לקהל. פתוחים האמוריםומהמשרדים

 המזרחי הגליל מקומי תכנוןמרחב
 מהגמיא מימאי ,תכנית ש-נוי , הפקףת ביפהגוויעה

 התכנון לחזק 69 לסעיף בהתאם הריעה, בזהנמסרת
 הצפון, מתזובניה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה19654,והיניה,

 ובמשרדי
 ובניה לתכנון המקומית הועדה

 מס' '"קכנית הקרא תכנית שינוי ,הופקד' המזרחי,הגייל'
 ג/7033". מק, מקומית מיתאר להכרית *יהדיג/ל703,

,8 'הוזשכ"ה;1965והבועל
ש,ש

 ומקוסם:ן8 התכנית בשלוי הכלולים' השיחים)ואלה
 ,,8י 29-_32. 14=15, ח"ח 17206,גוש
. 'דבש רשת תכנון בניה; למגלשן ומלוקתו סגוריםלאית. ס?טתוש ועוד ?-ן? הקקי-תך i1Jsw ר.ין',י, ,9י, ,ל-ףהי ,)

, 
 נפנה עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל א. בבניןבקרקע, *י,)קהי-,,לש 14 ה%.ג"יריי4בהב,%ו:םהי.~(י4ג ש ) ),) ) ) ) , ,, ן. ,,, .,, ,

 י8 700 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכניה, שינוי,ידי
 שלק nbib~nI הוט תיחישייט ל*קו4"יג*יאןר*אי

 חש 453, ח"ד המקשית,)האמורה, ההעדה למורךיהתנגיותו קש 70510-.יק.;"מתנגד!,מצ--, סלן 17000);' עיליתנצרת הטמש קרית האמורה, המחווית הוווה למשרריברשתה
 ש 64?722,'4 6ל' טבריה'14200;המזרחי,

 בו.הוגשה)8 אם תידודאי,' )ולא השיבל לא התגגדיק).
 שש תצהדרלהמץמת'ו4ת'ה"%1דןת ובליווי הנמקותבפ-רוט
,;, .,ש , , מסתמכת.היא

 ש ,., ,, ,, ,),,,~,,(),)
 ן ).,ן,)

,

,,, 
 ,5 )ן,) ) , ,,,,,,",, .

 )) ' הטרחי הגליל) מקומי תכנון6רחט

 ])(,י
 מקומיקן מיתאו תטנית אישרר כיכרהודעה
 הש לחוק .גהתאפ!ייי41.~117 הח"ה; בזהנמסרת
 "הש הגמיאת ,"44ית איזכור ביקר) ה457קו, קתזג".והבמה,
 )! . ] ג/983". מס' מ"ו6יתימיתאר

',' 
, 

 תל'
 גש , ומקן64ורא6ה סטרנית יכלוליס ה*;(י(,

 וגא גושיט שיאי ,438*ו, 637א1, י3""1; ו863ן,34ח18,
 עש ) 46"14.י) 18619,) "1863; ,35ח8!,).'?1,64;19633,
 הוה לפי *טסים יעודי קביעח התכנות! הוראות ע-קרי)
 ,, ., היש""ה19654. יהכעה, התכנתחוק

 פירסמה "תקליט קקקדת עלהודעה
 וללקוי

 הפרסך
 . , . ) 3351. עמ' התשמ"ו,3384,

 )ל
 לוש היאפית הקויה בעשריי 5מצ*%אתהנית'אא%ורל

 לווכנון"וש השיה"מקומית למשריי להן דמיון, מחח,לשיה
 ובשש בה'ייי64 לעיזן 4*ץ4 המ(4,4ן,יכלא6עונייןהגליל

" לקהל. b'hlht )ח4*יריפ*המשרדים  ' '( '(( ( ,( 

..,,,(" , 

",, ;י העליון ה%ל , מ,ך6י תכנוןי"ב)
 ]'ק ]תענית(יפויטח "יקדת ,ביברהודעה

 89 לצעיף )גהתאם הוצעה; בזח נמסרת .)
 לחו"

 התו
 כ?והגניה,)התשכץה-196%,

 כמשדד,-

 ן מפורשת "תכנית הנקראת, תכנית הופקדה העליון,הגליל .י לתכג* המקומית הועיה ובמשרדי הצפון, מחוזובניה החסודה;י(ו* 'הלעדה
 . ,ג,7299".

 עס.דו ומקוסם;,מ'שגב בטכנית הכלוליםואלן"עוטחים
 40438. 34, 31.30, 11-24, אקף14006,

 גתשנ"ב, בש64 י"א 3963; המהסומיםילקוט , ,,9.",
 ' ' ,, , ,, , ', ,,',, ' ))'),,,, ל'' ,ן,' ,),,,,),,,,,1,)1,י,,, 2פליןו"

,' 

" ,( 



 , ,,,,, עי
) א"ש%"הגש4*1" ואבנין לטין"וק'ה4כנון-ויעו"

 קרקע ועתודו",)*יפריט " ייתיי לטתן הגאים קציעת השכנית, שינו, הוצאותעיקרן עם: מקגג קיבוץ של שטח "וחום התכנית. הוראות4י'
 ישימושי*

' -בניה; ' בתאום ,יגיס

 בילקוט-"פרסו- התכמת.פורסמה שינוי העקדת עלהרועה וסיווגן. למיניקן לרכים רשתי;ן)התוויית
 ', ' 313. ע"' אתשמ"ט,3712,)מיס ובשעות בימים בה לעיין רשאי כתכ1יונ המעוניין1

 המהוזית הועדה במשרדי נמצא האמור התכניתשינוי בקרקע, "מעוניין כל לקהל. ,6"וחים' האמוריםולן?ם
 . ?ליידי נפגע הרואה,עצמו 'אחי שרט,תכגוני בכי4ל

 לקהל. האמוריט),6תיחיס ש'ה*שילים ובששיתביעיש, זו ר,ולעה של פרסומה ח4שויט)'מוי6 אויל*.יוות, בו לעיין רשאי המעונייז וכל העונקים, מבוא ובניהלתכנון ישאי יהדק, -11 יקיף פי עי יי קוק-י ,י וכןש המקומית הועדה במשרדי וכן הצפון, מחוז ולבמה לת4נוו

א%ך6%הס;ויו
 ייטבתי

 ) ג144,4) גת44),ג4,ג%4:זן%

( (,, ,( ( 
 -זורית הי?צא "אמייה' חיייך"%,-שיה'היןץ

-' 
 הצפון מחוז. ובניה לתכנון , ., ,., בכתב ךוגשה כן אק "לא "ידון ולא תתקבל *,תרווי, ג)י;4ג-)ג,גן4ת4' ) "94288.ש0) ט4 60ג6גןגליון,'"יית-שקונה 1144ג'י שמי ) ) ' ',,

.- "7 "י "ייצלות אי "מא'" י תצ" יי לכלף)-ית

.כת

 , אשדוד מקומי תכנון4רחצ,' זזרעאלים לקיה "כנוו צירב .,), ,,ין
 והפורטת ,גינית וסינדי, הפיי,ל ביביהודעה מפורטת *4נדל,.יול%ת 'איעדר4ה,נד,ר
 117 יהתופי?קלית ,יודעה, בזהי4"יה

 לף-

 ,לתכנון הועדה_ר,יהודת במשרדי סי ה"שכ"הנ1965,,הבניה; הנקרא תכנות יטמין ,-ישיר ביבל4,ןח"י,יי"",; .התכנון לחרק 89 לטעים בהתאם הויעה' הזה נעקיף. , שתקנת
 "44ל'י91',תם",א!4

 יבמשר4 הדלוג ,מחוז)44ר; 234ג", -6י מפוליי
 הו"ל"

 ו41ה ל54נת ה4"4מית
 ,14, 707 3,ן0' מס. "תכנית חכני",ונקרא שינוי הופקלאשדוד)' ' : צפורי ומקומם: ;שינ4'התכנית4אל"4טא,יו,הגיול.6

' '' 107/03/3". מפורטת,"ס' ל?ניתשיניי 13. ח"ח. ג"1'1%11,' 1; ה-ה 7; 5;17414;,,חלאית
, 

 אשדוד, ,ומקומט, התכנית בשינר הכלולים השטחכםיאלהל קר,עוהקמת ,עודי קביעת התכצ'4א: שנוי הולאית%קי4

 83. 76, ?5ך65, 3-2 חלקות 456ץ, 1יש' ך ר רובע הקמת מחגה; וקורותי 4ל אכסל א;זוי' קכוללנקער

 תדירית י~ור תנאי שיפור התכבית: יינוי הוראות) ,עיקרי. דרכים והתויית דךכךס(קוימות ,יןטיל ינייי:4ךידיט
 , , לתורמים, "נצחה אתרך .הקמת;

 ואיחוד צנין קווי בניה; שטחי וקביעת הרחבתן ידי על קטנלוז , ) ,
 ).)חל"ית.' הפרסי- מילקוט פירסיה התכנית הפקדת,שינוי על*,(ה
 בימים בו לעיין רשאי ' התכבית כשינוו המעורוןכל, 3326. עט' ה,ש"ןן(348,
 "מעוגיין כל לקהל., פתוחים האמורים ,גהטשרדוםובשעות המחוזית הועדה במטרדו האמור.)גמיא %תצגנהסיגיי
 על נפגע עצמו הרואה אחר תכנתי סרט 5כל אר כבנידבקרקע, המקומית ,הועדה במשרד: וכן .הציון, מחיי ליי4יה,%,

 זו הודעה של פלסומה מיום חושיים תוך ה-נגדיא, לאגישרשאי י ' לקהל. פתואים ' האמירים ש"משרד;שית, לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכל התכנית, שיגוי'ך לימים בו לעיין רופאי המעוניין וכל יזיעאלימ, "בניה'י
 הנשיאים, דרך האמוהה, המחוזית הועדה למשרדיברשומות,) ,).
 יז מרכז האמורה,. המקומית הועדה למשרדי התנגדותוהעתק - העמקים מביא מקומי ' תכנון ,, מהחב.י ימציא המתנגד 704ו057-3. טל' 84100, באר4שבע 68,ח"ד:,, ,);
ץ' מקומית מיתאר ,תכנית )אישיד)שינוד ברכלות, ,1, .

י
 שעליהן העוקדות את תתאמת ובליוו-והצהיר ~nipaaבפיריט התכנון להוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, כזהיטהת בכתב הוגשה כן אס אלא תידון ולא, תתקבל לא התנגדות,

 ) י-:ד." ןןבדג%.גויגן'ן4:ךיגינ!%
 אשדוד מקוטי תכנוןמרחב., .,ן ,,,,,,, '," . " 1' , , . ., " ,

 ג!.ל:ן ש.יף יידית ידיי ל"דהי-ה ",ז'י:""נני.לנע "ן"ןב:ןיךיייי"ך,ון
 ') . ) . 1'ג3 -ב" התשנ"ב;) 3935; הקרסומים נ-ילקוטביה ,,) . ."1-4:,י).ן174:,,14443)
 ,ג4)1' .16 ו , 1992 ה,1ל,כ, 1;'ג4שכ4 4,4)%%",6"י4



 ההכנו חוקף,דעות,:לין

];) . 

 5פףק-

 ףוף "הי. במקים הש"ח-ן

 י39-קט-

 494 סקיאי'

 תוך 4קו4)י

 הד-

 ס

-* 
 צ"ל :זו" הודעה נעל פרסומה

 זה'(. הזועה תיקון על פרסומו מיום חושייםתתור

,,...,, , ;,, , ( ,
 ' אשקלת מקו44 "יאבלתכ%ן ,, , , ,- )),".,

 מפורפה תכנית שינוי אישור בדכו'יודעם
 התכנון לחוק 117 ,לטע-ה בהתאם הודעה, בזהנמסרה
 "יקרא ti'lbfl ,שזנוי "יאורן בלדר הת*ל,(ה19644יוהב**;
 מס' מתרסת ,לתכנית שינוי מסי"שו/20/03!,17ל"תכלית

 ל ',, )3/4"/0גו,9ר";,

 אשקלון, ומקומם: התכניא '"כללל,ים)בשיגףןוא%ר,שסחים
 53; ח"ח 1217, גזת 54; א"ת 1215) גרס 4 תע*יה.צפוגיאיה
 ' 40. 36, 35, ""ה 1216,גוש

 צדדיים; במן בקווי ש-נוי התכנית, שינוי הוראותע-קרי
 42ד/4. 2-ד/3, 2יל/2, 1, 2ןי/ ל-4_מגרש-ס:חלו,ת'מגרשז-2

 בילקוט התכנית.שורסמ% הפןדת,שיגון, על *עה,
 21. עמ' קתשג.'ב, "392,מים הפרסו-

 המחוזןת הועדה כמשר-י 'נמצא האמור התכנית ובעי,
 הביקומית הועבה. גמשרדי וכן הדרום; מחוז ולבניהלתכיון
 גילים בו לעוין . ,ר-כאי 'המעוניו וקל אשקלון, ובןיהליכלוך
 ) ' לק4ל, האמורי%,פתו"ים, שהמשרדים)ומשקות

 ., , באלישבע 'מקלסי- )תכנון מר"כ-

, ,,. ,,,,,, ט*והפת מפנית שיגף המקרא בדבר*ירעה ;  :,,, ,, 
 התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה,נמסרת
 לתכנון המחוזית הועוה במשפדי בי "ןשכ"ה--1965נוהכ4ה,

ובגי"
 ובניה לתכנון '"לקומית הויה ובמשרדי מחול,"ורום,.

 / 115/03/5 מס' "תכנית הנקרש תכנית שיני הופקדבאיישבע;
 מס' מ'פורטת -יגוי'לתכפת45,

,';41/114,03/5 
,,,

,,, , י, ,,)
(

 באר- ומקומם: התכנית _בשיהוי הכלולים ,השמחים ואלה ,
 36115. גגש " יריחו רח: ט',שקע,.וסכוגה

 תכמת,מפירטת התאמת התכנית: שילי הוראות,ע?קיי)
 פתוח. . 'ציבורי לשטח ,ומדיר 'א' מגורים לאסור מדרךירי, א' מגורום מאיזור יעוד שינוי 'על-דו רודתך,ל,4י(לילבתוואר

 בימים בו לעיין רשאי , התכנית בשינוי ,המעונייני כל ' , ,'
 המעוניין לל לקהל. פתוחים האמוריםזבש*ית,שהמייד?ט

 *ל לפגע '*צמו הרואה אחי תכנוני . פרט בכל או בבנין' ף";י"ר.
 לחוקן 0ט1 סעיף פי על %ה הזכאי כל וכן nuahn, *ינויייי

 זז הודעה של פרסומה מיזם חדשיי תדד התנגזזוע להגישרשול
 האמורה,.ירך,הנשיאים, המחוזית הועדה למשרדיברש4מוף;

 ימציא המתנגד '31704ל*ק' טל' 84700, באר-שבע 68,הפך
 15, דםקוית."אקגרה,,41'ד הזעוה לתשרני האנגיזתוהקתל

 ),463666נ57ג טל' '84100,בארןשבע

 התק'כ"מל1965 ,והלינץ,,

 כן;הוגשה,8 אם אלא "יייז וי" ,"יי mriiI ל""תנךות
 י8 אעובדות את "מא"" תצהיר וכליוון הנמקוףבפירוט
 ,8 , ) ', ' ן , מסתמכת.-ה4*

ש
,.,, , ,,( anas- ,8 ,באר-שבץ,, קקומי תכהן" 

 :ll~?e מיתאר )תכנית שינת ביבר:הפקרתהודעה,
 המח"4ת'לש הועדה למעידן לי קתש5"ה,לש19;?"*.ה, החש לףוק 89ליטוף בהתאם ,ג"הן ב-ה נמסרת)

 ~jybi*a; אדייג 151*רדי ,דורוקנובמרשף"

 תקנית' הו6קד.ףיגויבאלישע*; ש יתיני

 הנקרי
,67,, קס'~ק,'4קש ""כנרת

 שיעילת*
 102:רו,ת15.ש 2ע ' 5 % "קולת %"אר

5/א/102/יג".
 %1י*ם

 ם "" נ" י'
'pa~ד4ל4 14ויג , ,*ל",4)ן ת4444 שלנע 

- 

 עוש*:י8
  הטע 3%67, 380%ן %034, ב3803, 07,38032"38,
 , ן )ן,

i-rvבן צפיפות, שינוי התכניתן שינוי הוראות 
 הת6 איזורי גרילות ושיגוי חדורות ורכי* והתוויתדרכים
 )בו 'למייל הת5נית.,השאג ,ושינוי רימעונייוכל

 גלוע ע,4מי *"יתקיף" %%נען פרט אל)בכל בבנין כקרקע,) המע* כל יקהל. עת,"יס האסויים, שהסיידיםזבשקוה %"
 טע?מ),%?:1מ פי לוך',% הז4% כי תלכ התכלית, שינויילי

 ההרצ פרסומהןש_ל %שי4ן*י% תור התאדוא, להגישרקתי
 ח רשיי, ירי אא*ויהל המחוזית הועדה למשלייציווו6והל

 ר"מחי44(.,מ 1704*.,ל05. יל' ב*ר-שבע:'84100, 68,ת"י
P?.ynת"ל, המקומיי)מאמורה,' הועדה יישהדי )ההנגדותו 

 -057446366. טל' " 4.100ה; )באיךשבע)
 ים הוגשה כן אם תיייי,*לח ולא תתקבל לא' התגגיות.

 שע. העובדות את הפחמת 'תצהיר ובליווי הנמקותבפירוט,
 ; ) , ,) . . מסקיצת.היא

 . . , )' לימפה, מקומ4 תכניןמרחבי

 מי(41 :מיקשי תכגית ש-נון) אפקהת ידברהורעה
 לחי המחוזית הועוה במשרדי כי התשכ"הי1965,והכגיה, הי לחוק 89 לסעוף בהתאפ, הופעה, ביה,נמסרת

 ונ לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום, מחוזובניה
 1/02,25 מס' ,תכננך הלקרן! תבנות שץניי הופקדדימונה,
 101/02/21". ס2ומ-ת,;ס:, מינואר לתבנית שלגויי1,

- 
  ומקו התכנית בשינוי הכלילים השטחים מקוםוזה

 יי*ונ"; כיתן מפעל  דימינה)'
 תכנן מסגרת יציהת התכנית: שלעי הוראיתעיקרי
 וקב קרקע בייעודי שינייים עם המפעל שטחלהסדרת
 קניה.הנחיות
 ,בי לעיין,כו רשאך התכנית בשינם המעונייןכל
 המעז כל לקהל. פתוחים ,האמורים שהמשרדיםובשעות
 גפגו עצמו הרואת אחר תכנוני פרט בכל או לבניןבקרקע,

,",, 
 קוש 1992. התץג"ב, בשבק י"א 3963, "ירסשיםילקוט.



 הנשיאיה; דרך האמורה, הקהיזית הדעיק8888ש%)יקייד
 ימציא המתנגד 04י57-31ש טל' %8888,84100(,לשבצ

- -
 1, 'י ת הגומייה, ת sbl~Dn "יה אייי

%ף---.
- nta)Jga, ,ההכנון להוק 89 יסעיף ,בהתאם ע"ג , 

 לתכנון ' המהחית הועדה במשרי. בי 4נ,4
 ובניה לתכנון המקומית השדה י%שהוי חוייג%8ה

 j'isr~8..,,*(קי
 תכלת,

n - *יתאר '888י,די,,ז1ניה / 101 9,ל0/ מק.' .'אכחיד היקר* ' m W b ~  )השנית ס.נשיגף "ולפיך-ס י 1/101". 9,ש/ מס' 
 קרית- ומקומלי

בי.(";,י,יי,1,(
 ז:::נ;.ו,::ןשל,ןי
 :ג: יה

ך 84יי י קיים. הוסטל זבנה מגרש "סדרת 6 "י8,,,),*4 4  
nuann_ בו),נימש, 4י 4ע, 

 המעונין כל לקהל. )פתוחים' האמיישרזי;(%'*'ולן
 לחוק, 100 סוייף פי לכך,יל הזלאי וגץ,כל שנתכנית,.שמ%, על נפגע, עצמו הרואה אחר תכנוני פרט ,בכל או בכנין'.4%%8'
 של'הודע",ו תלךיאושיי4מ4ום'פר6(מה הינגדו", %*88ש
 ) הנשיאים) ירך' האמורה, השחשית ארשדא יש*ייי 4שש

 (מגיא המתנגי 31704-ול0. טל; ב4ר-*בע'84100, '%8
 '6* 00(82, יש%,1, 1, ""ד האמורה, המליומית 'ל4*ידי,הועיה הנגרותו8ה1

 05. 451י4ע1 [ ,

 aan~lln נ4 4 ,4יל 4י א84

 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר הנמקות.ובליווי%%8י
11%.9%"מכת.
,, , , ,:%י,,,,

 ) ' , אופקים מקומי תגנוןמרחב%,'

,1
 מפורפת תכניה שיגף אישיה ביברשוקקה
 התכנון לחוק 117 לסעיף יהאם ה4' יזה%רת
 הנקרא תכנית שינוי אישור בדבר התשכ"ך1965,%יה:,,'

 מס' מפורטת לתלנית שינוי 03/23)101/102) מס'%ו"
 ,''ל,4ק,י,48,104

 30. חלקה י3955:איש' אופקים ומקומם; התכנית בשינוי הכלולים השטחים ייזיה1)

 ב( החלקה; שטח חלוקת א( התכנית: שינוי הוראות 'ען*ריין,

 בניהם ואח"י בנין )קווי קיד לחגגיות%י

 התשכ"הב1965והבניה,
,ן  *"ך ב4.ו((ך -~nhblbhl ית4.ן ייי הפ-דת על :"ך*" ]י 1',

 " , ' , 1נ32, התשנ"א,)עמ' 5'390,מי%

 ומהווית "ועדה במשרדו נמצא האמות דוזכנןת 'שינון ,)
 היעדה,.המקומית במשהד? וכן הדהום, מחוזלתכנוו)ילכניה

 יימירו בו ,,לעיטו, רשאי המעיג-ן וכל אופק-ם; ובניהלתקנון,
 האיוררה שהמשידיםובשעות

 פתוחיי
 , , , ,. לקהל..

 ) 'a?N סקופ. תכנת מרחק ,,,

 שחוטית מיתגר תפציח שקנוי השקי" בדבש"ודעה
 89 למעיף) בהתאם, היל*";' בזה נ"סרת)

 לה"
 התכנון,

 לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,והבניה,
 "נקיא תכמת שינוי הופקיטובים) ובני" לתכנון היקומית הועדה שכשרדד וג. הדר. מחוזובניה

 יתכף"
 39/102/07/8, מס'

 מס/ מקומית 'מיתאר ל"כנ44שיטי
 ' - 62/8/ש26/1'ו)"

 קיית- ומקוממן התכנית בשטף הכלולים ששטחיםואלה.
 גוש - צפון הרצל קיימה, בגוה אתור שכוגה.צפונית;מלאכי,
 '. . 4. 4 ח"ה, 77ן'78; חליצת310,

' 
( . : : ' 

.
 שטח של מפורט תכנון התכמת:'א( שינוי הודאותעיקרי
 של קהיש *"לי*ה' ביהול קייצתן איוקח( ביטול בחביתיהטיל
 ב( תגיהי ושזהי בניה קווי ס-מון מגולים, למגרשישסחים
 ,ן . , השטח. ,ולפיתו", לגניה ,הוראותקביזו

 בימים נו' לציין, רשאי התכנית בשינוי המעונייןכל
 "מעוניין כל לקהל. לתויים 'האקורים,: -המשרדיםובשעו"'
 על גפגץ "צמו הרואה אחה תכני פרט בכל או בבניןבקרקע,.

 לחוקן 100 סעיף פי על לזך הזכא. כל וכן התכנית, שינויידי
 זו של,י;ייעה פיקז*ה קיום חדשים התנגדותלחוך להגישרשול

בישומוי
 הנשיאים, דרך האמורה, המחוזיכן "ועלה למ'שר4

 ייצוא המאנגד 057-31704. טל' 84100, באר-שבע 68,ת"ד
 הועצה 4אמירהן המקומיה 9מ*רי4"הועדה התלגדותוהעתק
 583701'08. טל' טוביה, באראיזורית

 בכתל תלעצה כן אס אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 העו*דות'שעליהן 4א הלאמת תצהיר ובליווי הנמקיתבפירוט

 . '' ) . ) .' ,ה?א.מסתמכת.

 טובים מקוס" תכנוןמרהב
 מפורטה, תכמת שינוי ברבר)הפקרתהודעה
 יהחכנון להוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, גזהנמסרת
 לתכנת קמחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1%5,והבניה,
 ובגיה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום, מחוזובניה
טובים,

 הופקי
 3/8ט/5/122, .מס' "תכנית לנקרא תכננת שינף

 ,' מס')3/8סג%4122'ל 'מפירטת לתכל,שינוי.

 קרית ומקומם: התכנית בשינוי הכלולים השטחיםואלה
 113. הלקה 2406, גוש - ט' מיתחםמלאכי,

 113 חלקה חלוקת א( התכנית; שינוי הוראותעיקרי
 בניה והנחיות בנין קווי קביעת ב( ו-ג/113; ב/113לחלקות
 ג/113.לחלקה

 1433' 16.1 ההשג"ב;,1992. נשבט י"א"פ"1מים3963,



 ועתשב.'הך7165 . והקניה, ההכנון, לחוק לתן,הודעות

 המעוניין כל לקהי; פתוחיק ,הא4וריק ש"משרדיםיב*עות בומים בו ~עיין ר,4א, ה-כגןת גקי9יי הקויייין כי,' , .'
 'לתוי,  160 שי'4ע'ף %ל ללך  טל'אובאי וכן ה,לגןת,4לי.שינו( לל נפגע עצמו הרואה אח4 הכ41ני בכל,רט או לבניןףקוקעי:
 ימולא המהבגד 04י1ו-51מ ,טל' 84106, 'בארןשבע. 68,,-ד הנשנאים, דרך האמורה; ,המחוזות הועדה . ימשרדיקידומות,, וי "ודעה של פרימה מין% חדשיים ;תיל "%גרדות; להגישישבי
 ), 084583701. יל' טוביה, באר*זח-.ת מועצה האמורה, המקומית טועיה למיהדי התנגדותר 'יעתק

' 

 לא התנוייחן
 תתקלי

 שעליהן העובדות המאמה,את הגקקית,יכליווי:תצהיר*ף~וק בכתב הוגשה כן אם אלא חילץ ולא
, ,) מנתמכת;"יץ
 ,טובים, )מקומי ,מרתב]?כנון )),,, )., ]).

 ,) משירטת תפנית שינוי אישוםהיי"ך"ודגי

 וגיבנון לחוק 117 להציף בהתאם הודע'ה,' שיה;ן.נמסרת
 מס' מפורטת לתכנית )שוגו) 12,105/03/8, מס'"תינית הנקרא תכנית שיגף אושור ביבר, התשכ"ה.1965,והבקה,

 קדית ומקומם: התפית בשינוי a'~lhn היטט4י4 זאבה ,,, ,*/4ץ,05ן/8ך.
 ) ב4. ,חלקה 301, .'גוש%יי(לא?זוה"העייה

, ( 

 בניה הנחיות קביעת התכמתו שזנוי ,הוראותעיקרי
 ) 43(; )אלקה 72 לשלישלדיות

, 
: ,. . 

 הפרסו; 4ייטמא'41לקוט האכנ-% ש4גוי "nlpD 4ל הודען'

 י ' 3398; עמ' התשנ';א, 3912,מיש

 המהת-ת : הועדה במשרולי נמצא האמור; הלקית, שינוין)
 ויעניי,לתכגין

 מחוז';קד;רו-

 הטקומית הועדה במורדי וכי
 קימים בו לעיין ישאן) המעוג-ן וכל ,טוביה, ובנזרן 'לתכלת
 לקהל; דתוחים ף הקלוי שהמשרדים.וך?4ית

(
 עומר מקומי תכניוייחב , , ,
 89 )לסעיף כהתאם הודעה, ביה ,שסרת, מקוביות טיתאי תכניי שינוי הפקדת )כדבת"ורעה

 'לח"
 לתכנון המאוזית הועדה במשרדי כי התשכ';ה-1965,ושביה, התכוין

 ובניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום, מחחולניח
 /28; /100/02 4! מס' -תכךת הנקרא תכנית שינק הופקדעימ%,
 עומר, ומקומם: התכנית בשינוי אבלוייט Qih~&h וגומא ', ) 21/100/02/14". מם, מקומית מיתאר לתכניתשעף

 ' ';. . ' 38563. יגיש; "רחי,4טול

 ציבורי נ-שסק יעוד שינוי התכנית; שינוי הוראות)יוקרי

6תל"
 .86. מגרש וחלוקת לרכב גישה עם חיבורי ,לשביל

 ]4,.88% כק לעיין השאי )התכנית בש-נוי המעונייןכל
 המששששש גל לקהל. כתוהים האמורים ההמשרדיםובשעיח

 סקי -י לכתפי הזכאי כל וכן הי"ג-ת, עוי.גויידי
 -יש של פך6ולה חדש-סניום תור התנגדות, להגישרשאי
 הא"שש רח' "*מורה, המקותי, תועיה למשרדן האנגוו"והעתק ינן'8 המתנקד 64ן'נ051-3: טל' js~1eo באר-שבע 68,ת"ד

- - - - - "
 ,ש8 מפורטת ,תכנית שינת 'הפקחת ברברהודעה
 התששש , לחוק ,89 ליעוף בהתאם )וודעה, בזה.נמסית,
 לתכג8% המקויית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,והבני",
 ובמסך לתכנון היקומיות הועדה וכמשרוי הדרום, מחוזובניה
 /885 132/03/6 מס' .עניה הנקרא תכנית שינוי הופקלשקמים;

 41:5ריןי,ןיי",..1,%ו,4.-..ע.4,)
 מקסיילץ8 ה1דלת]שטחנניה התכנית: שינוי הוראותעיקרי

 8,16 מקסימלי ':ibw וצבו 89ן מגרש ז'ועט מ) ל-180' מ'מ-160
;"ש,, ,. ,,;];,
 ביסורך בו לעת. מיצאן התכנונו בשיש היעונייןבל
 .411שונווגש לקפל-'גל ,האמרריפ,פתוח*ם שהמשיכיםובשעות
 )%% ~PAt עצמו וקישה אחר תכנוני קרט בכל או כבניןבקרקוע,

 לחוקקו 100 סעיף פ" עי לכך הזכא? כל וכן ד,תכגית, ש,טזידן
 % הודעה של %הסימה הךש,ים.מיום; תוך התוודות, להגישרשעי

 -:kii?r1?i המתנגד 704ז57-3מ טל' 84100; באר-שבע 68,ח.'ד ,דרריהגשדאןם% האמיףק; המחוז-ת: הועדה למשרדיברשומות,

 "אמורה, 'המקומים הועיה למשרדי יהאנגדותוהעתק
 ' , , ;' ." וומ.ם. ה"נראם, %ומתי

 :ה-
 בכתב, הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבלההתנגדותלא

 שעליהן, העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפירוט
 ,, ]',,' . ; , ,, מסתמכת.היא
 דנינו,?לוס,,), י 1991( בדצ1בף' )18 התשיב בטבת"'א

 המחוזית הועדה ראשיושב
 הדרום מחוז ובניהלתכנון

 ,..:,.ן

 16,1.1992 י"אבשל4התשג"ב, י"וטהפרסומים3963,' ],"'4 יי, ,,1434

 ירושלים הממשלתי, במיפים והודפס בסדר-צילוםסודר אצ5!0334-2980 שקלים.חדשיס 4 20.היסיך

 , )-;"',('"4ייי"4,.1)),,,;11.%םג(ששל111נ4%,;11!ו;1(1שינל1114111~1(4
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