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 ' ) '' לאיץ שר של שובו עלהודעה

 הממשלה חוק-יסוד:לפי
 כי הממשלהי, לחוק-יסוד: 20 סעיף לענין בזה,מודיעים

 התשג"כ א' באדר כ"ו ביום ארצה שב העמה לקליטתהשר
 , 1992(. במרס)1

 1992( במרס )2 התשנ"ב א' באדרכ"ז
 נירמיכאל 3-57()חם

 הממשלה מזכיר מקיםממלא-
 226. עמ' התשכ"ח, ס"תי

 והרכבות הנמלים רשות ימועצת מינויים עלהודעה
 התשכ"א-1961 והרכבות, הנמלים רשות חוקלפי

 הנמלים רשות לחוק 6 לסעיף בהתאם כי בזה,מודיעים
 הממשלק מינתה החוק(, - )להלן התשכ"1-נ1196והרכבות,
 מילגרומ: דוד את והרכבות הגמלים רשות במועצתלחברים
 ארז, חיים ואת בליגקובג, רם של במקומו האוצר, משרדכנציג
 ביותר הגדול ההובלה נפח לו אשר הגוף כנציג הציבור,מקרב

 וירצבורגר3. אורי של במקומו הברזל,במסילות
 מינתה לחוק, ו-7 6 לסעיפים בהתאם כי בזה, מחיעיםכן
 מקרב המועצה לחבר מורגנשטרן' מתי את מחדשהממשלה
הציבור.
 1992( במרס )3 התשנ"ב א' באדרכ"ח
 נירמיכאל 1083-י()חמ

 הממשלה מזכיר מקוםממלא
 %56. עמ' התשמ"ח, 145; עמ' התשכ"א, ס"חי
 218. עמ' התשמ"ח, י"פ2

 521. עמ' התשמ"ז,"'פ
 2. עמ' התשמץ, 1,'פ4

 לחוק בתוספת משרה הוספת עלהודעה

 התש"'ט-י195 )מינקים(, המדינה שירות חוקלפי
 המדיגה שירות לחוק 23 לסעיף בהתאם כי, בזהמודיעים
 הממשלה החליטה החוק(, - )להלן התש"'ט-1959')מינויים(,
 את לחוקי בתוספת המפורטות המשדות לרשימתלהוסיף
 החקלאות. במשרד החקלאי המחקר מינהל ראשמשרת

 1992( בפברואר )28 התשג"ב 14' באדרשיד
 גירמיכאל 3-1173()תם

 הממשלה מזכיר מקוםממלא
 110. עמ' התשכ"ג, 86; עמ' התש"'ט, ס"תי
 814. עמ' התשג"א, 178; עמ' התשמ"ט, .,,פ2

 הרשאה עלהודעה
 התשי"א-1951 המדנה, גכט" חוקלפי

 התשי"א-1951י, המדיגה, נכסי לחוק 6)ב( לסעיףבהתאם
 המשרות נושאי את להרשות החליטה הממשלה כי בזהמודיעים

 לחוש ר5 4 בסעיפים בהן שמדובר מהעסקאות עסקהבכל הממש את לייצג להלן, המפורטים העליה לקליטתבמשרו,
 המשרץ  של הפעילות בתחום ושהן במקרקעין, עסקאותלמעט
 המסמכן על ולחתום מהם, אחד כל לצד הנקוב לסכום*ל

,1 האמורות: לעסקאותהנוגעים
 ראשי משרד1.
 בסכו5 הגבלה ללא - המשרו חשב עם "חד הכלל" המנהל)א(
 טגניש או המשרד חשב עם יחד הכללי למנהל המשגה)ב(

 'א חדשים; שקלים200,000
: חדשיך; שקלים 20,000. סגג'1 או המשרד חשב עם יחד מירע ישרותי היחידה מנהל ',)ג(

 או המשרד חשב עם יחד ומחקר לתכנון האגף מנהל)ד(

 סג~
 ן, חדשים; שקלים20,000

 סגנון או התשרד חשב עם יחד בנא"מ מחלקת מנהל)ה(
 ,.(ן ,' חדשיסן שקלים100,000

 - מגגו או המשרד חשב עם יחד הדרכה יחידת מנהל)ו(
 חדשים;שק"ם 000,"

 חדשים;שקלים א - סגנו או היושרד חשב עם יחד נתב"ג גף מנהל)ז(

י .,, קליטה שירותי אגף2.
,י;

 חשב עם יחד קליטה לשירותי הכללי המנהל סגן)ח(
 (, ' ) חדשים; שקלים 100,000 - סגנואי המשוי

 או המשרד חשב עם "חד לדיור המחלקה מנהל)ט(

 חדשים; שקלים20,000 סגגו,"
 סגנו או המשרד חשב עם יחד לתעסוקה המחלקה מנהל)י(

 חדשים; שקלים20,000
 א המשרד חשב עם יחד רווחה לשורותי מחלקה מנהל)יא(
1sao- 20,000 חדשיס; שקלים 

,
' 

ן, חדשים; שקלים 20,000- א או המשרד חשב עם יחד ותשתית פתוח תחום מרכז)יב(
 או המשרד חשב עם יחד במדע לקליטה אגף מגהלחג(

 חדשים; שקליםה20,00 סגנ~~

'ן והחברה למבע האגף3.

 המש חשב עם יתד והסברה למידע הכללי המנהל סגןהד(
 ', חדשים; שקלים 100,000 - סגגואו
 מגגון או המשרד חשב עם יחד האולפנים מחלקת מגהל)סו(

 ', חדשים; שקלים20,000
 .1 חדשים; שקלים20,000 " סגנו או המשרד חשב עם "וזד ופרסום למידע אגף מגהל)טז(
 המחלקה מגהללו(

 לקליט"
 או, המשדו ח"כ עם יחד חברתית

 חדשות; שקלס 20,000 -טגנו

 52. עמ' התשי"א, ס"חן

 992ן.3.ק התשג"ב, ב' באדר ;' 3983, הפרסומים'לקוט2412



אלן
 המחוז גזבר או מגגו או המשרד חשב עם יחד מחוז מנהל%,4%חוזות
 הדשיי שקלים%,20
 לקליטת כמשרד משרות לנושאי הקודמות ההרשאות4
 בטלות. -*ינה

 1992( בפברואר )28 התשנ"ב א'%,באדר

 נירמיגאל 3-9(%
 הממשלה מזכיר מקוםממלאל

 רשם מינוי עלהזדעקן~(
 התשמ"ד-1984 משולב[, ]נוסח המשסט בתי חוק",4

 משולב[, ]נוסח המשפט בתי להוק 84)ב( לסעיף בהתאם1
 84)א( סעיף לפי סמכותי בתוקף כי מודיע אני ן,%שמ"ד-1984

 נאמן, מנחם את מיניתי המשפטים, שר, ובאישור האמור%ק
 מחוד, משפט בית של רשם לגיזת שלום, משפט בית של81ט
 באדר ז' יום עד 1992( במרס )1 התשנ"ב א' באדר כ"וים

 ., 1993(. בפברואר )128שנ'יג
 1992( בפברואר )17 התשנ"ב א' באדר%
 שמגרמאיר 3-64(ם

ל-_
  העליון המשפט ביתנשיא

 198. עמ' התשמ"ד,מ"ח

 תלונות נציב מינוי'ל:
 התש"ן-י199 ודדיו, לטלויזיה השניה הרשות חוקלפי

 השניה הרשות לחוק 114)ג( סעיף לפי סמכותיבתוקף
 סעיף לפי מיניתי כי מודיע אני התשת-ש199י, ורדיו,?לויזיה
 התלפות. לנציב אבן אפרים את האמור לחוק1נ)א(

 ירושלים. 3, נשרים כנפי רח' משרדו:מען
 שמיריצחק' ' 3-2282(ים 1992( במרס )2 התשאיב א' באדר,ז

-  הממשלהיאש-
 58. ,עמ' התש"ג ס"חן

 פיצויים( ')תשלום פיצויים וקרך רכוש מס תקנות לפי. ' , חביימ הוספת עלהורעה
 התשל"ג-197% עקיף(, ונזק מלהמה)נזק

 וקרן רכוש מס לתקנות 12)ג( תקנה לפי סמכותיבתוקף
 התשל"ג- עקיף(, ונזק מלחמה )נזק פיצויים( )תשלוםודויים
 יווספו: הבטחון שר כרשימת. כי מודיע אניי19י,
 מדיגה; עובד לנגמן, הר4 - ירושלים באיזור)1(

 שאינם כץ, ומשה רובין אריה - תל-אביב באיזור)2(
 מדיגה,עובד

 1992( כפברואר )6נ התשנ"כ א' באדר'ב

 מרידורין 3-206("מ
-  המשפטותשר-

 566. עמ' התש"ן, 1682; עמ' התשמ"ג, ק"ת'

 " הף'א ראש מינוי עלהודעה
 התשי"א-1951 האזרחית, ההתגוננות חוקלפי

 לחוק 3)א( סעיף לפי סמכותי בתוקף כי מודיעאני
 זאב אלוף את מיניתי התש"'א-1951י, האזרחית,ההתגוננות

 י"ג ביום החל ~tzo1J אורי אלוף תת במקום הג"א לראשליבנה
 1992(. בפברואר )17 התשג"ב א'באדר

 1992( בפברואר )18 התשנ"כ א' באדרי"ד
 ארגםמשה 3-59()חס

 הבטחוןשר
 140. עמ' קתשג"א, 78; עמ' שכשי"א, ס"חי
 1348. עמ' התשמ"ט, י"מ2

 תגמול קצינות מינוי בדבראורעה
 התשי"ט-1959 דשיקום(, )תגמולים הנכים חוקל%

 משולב[]נוסח
,. 

 הנכים לחוק 25 סעיף לפי סמכותי שבתוקף מודיעאני
 את מיניתי משולב[, ]נוסח התש"'ט-1959 ושיקום(,)תגמולים
 לענין תגמולים קצינות להיות משעל שרה יאת כריסיאריאלה
 (. 1992 בפברואר )23  התש2"ב א' באדר י"ס מיום האמור,החוק

 תל- 18,.הקריה, אלעזר דץ רח' השיקום, אגףהמען:
אביב.
 1992( בפברואר )24  התשנ"ב א' באדרכ'

 ארכסמשה
 הבטחוןשר

 תגמולים "צין מינוי בדברהודעה
 התשי"ט-י195 ושיקום(, )תגמילים הנכים חוקלקי

 י משולב[]נוטח

 הנכים לחוק 25 סעיף לפי סמכותי שבתוקף מודיעאני
 את מיניתי משולב[, ]נוסח התשי"ט-1959 ושיקום(,)תגמולים

 כ"ד מיום האמור, החוק לעצן תגמולים קצין להיות אשלצבי
 1991(. בדצמבר )1 התשג"בבכסלו

 בגי- 7, ז;בוט,נסקי רח' דן, מחוז שיקום, לשכתהמען:
 ' .ברק.

 1992( בפברואר )10 התשנ"ב א" באדרו'
 ארומשה 3-42()חס

-  הבטחוןשר-
 276. עמ' התשמט, ס"חי

תבמול"מ קצין מינת בדברהודעה
 ושיקום(, )תגמולים במערכה שנספו תיילים משסחות חוקלפי

התש"י-.1950

 משפחות לחוק 4)א( סעיף לפי סמכותי שבתוקף מודיעאגי
 התש"י-1950י, ושיקום(, )תגמולים במערכה שגססוחויליס

 162. עמ' התש"י, ס"חן

 3241 12.3.1992 ההע"ב, ב' באדר ז' 3983, הפרסומיס"וט



 )1 התשנ"ב בכסלו כ"ד משם להרת, 'אשל צבי אתמ1נ1תי
 האמור, החוק לענין תגמולים קצין 1991(,בדצמבר

 בנו- 7, ז'בוטינטקי רח' דן, מחוז שיקוט, לשכתהמען:
 1992( בפברואר )24 התשג"ב א' באדרכ.ברק.
, 3-321()הס

 ) ארגטמש"

 הבטחוןשר

 נוסף חבר מינוי בדכיהודעה
 התשכ"ו-1965 רפואיות(, )ועדו, הנכים תקנותלפי

 )ועדה לתקנוו,י,'הנכים 2)א( תקנה לפי סמכותיבתוקף
 להיות לף יחזקאל ז"ר את מיניתי התשכ"ו-1965י,רפואית(,
 נוסף חבר 1992( בפברואר )23 התשנ"ב בשבט "'קמיום

 האמויות. התקנות לענין הרופאיי,ברשית
 1992( ביגואר )28 התשנ"ב בשבטכ"ג
 ארנסששח 3-183()"מ

 הבטחוןשר
 204. עמ' התשדפו, ק"תן
 999. עמ' התשל,א, י"ס2

 סמכויות אצילת עלהודעה
 הממשלה חוק-יסוד:לפי

 לחוק-יסוד: 31)ב( סעיף לפי סמכותי בתוקף כי מודיעאני
 מעוולי שחרור לחוק 3 סעיף לפי סמכותי את אצלתיהממשלה,
 הסוהר. בתי לנציב התש"די21990, שעה(,והוראת

 1992(. ביוני )21 התשג"ב בסיון כ' ?ם עד האצילהתוקף

 1992( בינואר )29 התשנ"ב בשבטכעד
4_ב__ בסלוארוני 3-17(.)המ

 המשטרהשי,
 226, עמ' התשכ"ח; ס"ת!
 158. עמ' החש"ן, סיח2

 מעודפו מתימום שכי כרביהודעה
 התשמ"י-1987 מיממום, שכר חוקלפי
 מיגימומ, שכר לחוק )1( 6 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 הוראות לפי כי מודיע אף החוק(, - )להלןהתשמ"ז-1987י
 התש2"ב ב' באדר כ"1 ליום המינימום שכר לחוק, )ן( 5סעיף
 לחודש. חדשים שקלים 1241.10 הוא 1992( באפריל)1

 1992( בפברואר )24 התשג"ב א' באדרכ'
 שמיריצחק 3-2068()חס

 הממשלהראש
 והרווחה העבודהושר

 68. ע9' התשמיץ, ב"חי

 811 , מוגדל מיכימומ שכר כדברהודעה
שך% התשמ"ו-1987 מיבימום;' שכר חוקלפי %;
 מיגימישש שכר לחוק %( 6 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 המ"ג14'% שכר בי מודיע אני החוק(, - )להלןהתשמ"ז-11987
 להוראתך ובהתאם היוקר תוספת שיעור לפי מוגדל שהואכפי
 כע% התל לחודש, חדשים שקלים 1238.60 הוא, לחוק 4סעיף
 "%11 ,, 1992(. בפברואר )1 התזנ"ב בשבטכ-ז
 1992( בפברואר )24 התשג-ב א' באדרכ'
,% שמיר,צחק 3-2068()חמ

 "ש הממשלהראש
- = - -

 והרווחתי,% העבודהושר
. 68; עמ' התשמ"ז, מ"חי

.','%1 עבויה מפקח פינוי עלהודעה
 "שיש התש"'ד-1954 העבודה, על הפיקוח ארגון חוק)לפי

 הפיקותיך% ארגון להוק 2)ג( סעיף לפי סמכותיבתוקף
 גחלנה פנחס את מיג-חי כי קודיע אני י, התשי"ד-1954העבודה,
 בעה"ש )1 התשנ"ב בטבת כ"א מיום עבודה מפקחלהיות
.)19921"' 

,"י  1992( בפברואר )24 התשנ"ב א' באדרכ'
% שמיריצחק 3-150()חמ

לש הממשלהראש
 והדוותה-',ם העבתהושף

 202. עמ' התש"'ד, ס"חי
;,,%,י;

 וארייכלות,% הנדמה ענפי הודעות.בדכףתיקון
 ,;,',ן התש4,,ח.ש195 והאדריכלים, המהנדסים חוקלפי

 המהנדסה% לחוק 1 סעיף לפי סמכותי שבתוקף מודיצאני
 במועק% , התייעצות לאחר התש1"ח-ש195,,והאדריכלים,

 ',1 כי: קבעתי והאדריכלות,ההנדסה
 בילקתי, שסורסמה ואדריכלות, הנדסה ענפי בדברבהודעה)1(

 "הגדל% במקום 1908, עמ' התשכ"ב, 951,הפרסומים
 בילקתם שפורסמה ואדריכלות/ הנדסה ענפי בדברבהודעה)2( '""" וחלל'; אוירונאוטיקה "הנדסת יבואאוירוגאוט"ת"
 "הגדס"י; במקום 50, עמ' התשכ"ד, 1040,הפרסומים
 . וימים"; אביונן "הנדסת יבואאג"ות"

.1; 

 בילקתם שפורסמה ואדריכלית, הנדסה ענפי בוצרבקודעה)3(
 "הנוה% במקים 2031, עמן התשליש; 1732,הפרסומים
 ,1 חמרים". "הנדסת יהואמטלורגיה"

ל, 1992( בפברואר )24 התשג"ב א' באדרכ'
,, שמיףיצחק 3-2356()חמ

,י  הממשלהראש  ;ש והרווחה העבודהושר---
,", 108. עמ' התשי"ה, ס"חי

 1992.מ1 התשר'ב, ב' באדר ?' 3983, הפרסומיםילקוט' ,2414



 '-י'אצ~.%
 מסי על ע '1

 התשי"ה-1958 והאדריכליס, ."הגדמיה , ...פש.,.ךו:

 התשתה והאדריכלים, המהגדמים 8.לחוקעיף
 בפנקס מדורים של בשמותיהם תיקונים עליע

 כלהלו:.דריכלים
 עמ' התשכ"ב, 951, הפרסומים בילקוטפורסמה

 "הנדסת יבוא אירתאוטית" "הגדסה במקוםש1,ש190,
 יחלל שוירונוטיקה'1,"לן

 אניות "הנדסת יבוא אניות" "הנדסת במקום 50, עמ'יל, התשכ"ד, 1040, הפרסומים בילקוט שפורסמה~ך,יקודעה
1. ,וימים".נ;

 שמילי?"ק 356י-3(א 1992( בפברואר )24 התשנ"ב א'וכבאדר
 )ראש'הממשלה , .4,'

"'- -  108. עמ' התשי"ח, ש"ח ,י והרווחה העבודהושר 

.(

 ' מרורים פתיחת עלהורעה4

 התשי"ח-1958 והאדריכלים, המהנדסים חוקלפי

 התשי"ח- והאדריכליט, המהנוסים לחוק 8 לסעוף בהתאםי
 המהנדסים בפנקס מדורים פתיחת על מודיע אניח19ן,

 אלה: ואדריכלות הגדפה לענפילאדריכלים
 אזרחית2: הגדסה למדור בנוסף - אזרחית הנדסהלענף
 .- הסביבה; איכות הנדסת)1(

- 
,,

- תעבורה; ,הגדסת)2ז
 תברואה; מערכות הגדסת)3(
 טרומית; בניה רכיבי - הנדסת)4(
 ,ה-דרו-אנרגטיקה. הנדסת)5(

 חשמלי: הגדסת למדור בנוסף - חשמל הנדסתלענת
 ואלקטרוניקה; חשמל הנדסת)%(
 אלקטרוניקה; הנדקת)2(
 ובקרהי אוטומציה הנדסת)3(
 אלקטרומכגיקה, הנדסת)4(
 מכונותי: הנדסת למדור בנוסף - מכונות הנדסתלענף
 אלקטרומכגיקה; הנוסת)1(
 אחטתןציה. ,הנדפון23(

 גוף': אדרינלות יסדור ננוטל - נוף אדריכלות,לענף
 .ערים:תכנון

 אניות הנדסת למדור בגורף - וימים אמות הגדסתלעגף5י
וימים4:

 אוקיאנולוגיה.הנדסת
 הנדסת למדור כנוסף - וניהול תעשיה ייצור הנדסתלענף6.

 וניהולי: תעשיהייצור
 מידע; מערכות הגדסת)1(
 וארגון. כלכלה הגדסת)2(

 6: מטלורגיה הגדטת למדור בנוסף - חמרים הנדסתלעגף7.

 חמרים; הגדסת :)1(
 בנין. חמרי הגדסת1

 ' - מחשלים הנדסתלעגף8.

 מחשבים.הגדסת
 מדעים: הנדסתלעגף9.

 פיזיקה; הנדסת)1(
 מתמטיקה; הגדסת)2(

 גיאולוגיה הגדסת)3(.
 גרעינית: הנדסה לעגף%0.

 גרעינית.הנדסה
 מיוחדים: מקצועות להנדסת לענף11.

 פיו-רפואית; הנדסה)1(
 הגדסת.תובלהן)2(
 דפוסי הנדסת)3(
 ,,' עץן ומוצרי עץ עיבוד הגדסת)4(

 ) , בתעשיה; שינוע הגדסת"ן5(

 עור; מוצרי הנדסת)6(
., קרקע; השבהן הנדסת.)7(

' יערנות. הגדסת)8(

 1992(, בפברואר )24 התשג"ב א' באדרכ'
 שמיריצחק 3-2356()חם

 הממשלהראש

-
 והרווחה העבודהושר

 2415. עמ' התשנ"ב, 50; עמ' התשכ"ד, ו"פ4
 1799. התשכ"ז;.,עמ' י"ס5
 2031. עמ' התשל"א ו"פ6

 הנדסה ענפי כדברהודעה
 התשי"ח-ש195 והאדריכלים, המהנדסים חוקלפי
 המהנדסים לחוק % סעיף לפי סמכותי שבתוקף מודיעאגי

 לאחר קבעתי, החוק(, - )להלן התשי"ח-1958יוהאדריכליס,

 %08. עמ' התשי"ח,ס"ח

 108. עמ' התש"'ח,ס"ח
 388. עמ' החשכ"א, י"פ2
 398. עמ' התשל"ד, י,,פ3

2415 12.3.1992 התשנ"ב, ב' באדר ז' 3983, הפרסומים ילקוט(



 נוטפים הנדסה ענפי והאדריכלות, ההנדסה במועצת'התייעצות
 כלהלן: החוק,לענין'

 מחשביסי הנדסת1.

 מדעים; הנדסת2.

 גרעיניתי הנדסה3.

 מיוחדים. מקצועות הגדסת4.
 1992( בפברואר )24 התשנ"ב א' באדרכ'

 שמיויצחק 3-743()חס
 הממשלהראש
 והרווחה העבודהושר

 כשירות יאגין לארץ בחוץ ומומרות טפר כבתיהכרה
 סוציאליותלעבודה

 סוציאלית(, לעבודה )כשירש הסעד שירותי תקנותלפי
התשי"ט-1459

 הסעו שירותי לתקנות )6( 2 תקנה לפי סמכותיבתוקף
 הת- - )להלן התשי"ט-1959! סוציאלית(, לעבודה)כשירים
 מכיר אני בתקנות, האמורה בוועדה התייעצות ולאחרקנות(,
 לענין להלן המפורטים בחוץ-לארץ והמוסדות הספר בבתיבזה

 סוצ?אליה: לעבודהכשירות

 ארה"ב; היל, בשל קרוליינה צפון אוניברסיטת.

 אורוגואי; לרננה", אגטוניו "דמאסו קתולית אוניברסיטה.

 ארה"ב; אוהיו, סינסיגטי, אוניברסיטת:.

 ארה"בי טקסס, אנטוניו, מן לאק, ליידי מכללת,.

 ארה"ב; פלורידה, טמפא פלורידה, דרום אוניברסיטת!.

 במינכן, הקתולית הקרן של הגבוה המקצועי הספר בית(.
גרמניה;

 ברלין, סוציאלי ותיגור סוציאלית ללבודהאוניברסיטה7.
 גרמניה;,

 גרוגינגן, ארבייד, ותרבותית סוציאלית לעבודההמכללה8.
הולנד;

 אוסטרליה. ויקטוריה, לטכנולוגיה, פיליפ מכוןש

 1992( בפברואר )24 התשנ"ב א' באדרכ'

 שמיריצחק 3-1669()חמ
 הממשלההאן

 והרווחה העבודהושר
 1389. עמ' התשכ"ט, 2098; עמ' התש"'ס, ק"ת!

 להכשרה המוסד - הבניה בענף הרחבהצו
 הבניהולייעול

  התשי"ו-1957 קיבוציים, הסכמים חוקלפי

 קיבוציים, הסכמים לחוק 25 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 הוראוא של תחולתן תורחב כי מצווה אניהתשי"ד-1957!,

 %3 עם, התשי,ץ סו,ה!

 הכששש בא"פ, דוצזבד,ם של "כללית יבי?וההסתדרותבישראל
 1991"%מש ביגואר )3 התשג"א בשבט י"ס מיזם הבגין, פועלירות

 כמפוקשש 7002/91, הוא הקיבוציים ההסכמים בפנקסשמספרו
 "aBna1V כי על יחולו האמורות ההוראות וכיבתוססת,
 .,ששש ציביריות. ועבודות' הכניה בענף בישראלוהמעבידים

 ש""יי"י:ק:יי"יי"
 ש"ים הסעיףמס'

בהסכם

 8 קטו,84 סעיף יתבטל 1 בסעיף - ד' בפרק כלל" קיבוציכהסכם
 יבוא:ובמקומו
 8 המואל פעולות במימון להשתתף מתחייב הקבלן")א(
 8 ,8 לכל מקצועית(, הכשרה - )להלן הבניה וליעוללהכשיף
 8,ש 8 ,,ו' הבא: באופן השובל שלעבורה
 מקצועשש להכשרה למוסד חדשים שקלים 0.21 כסך)1(

 ,י8% הישראלי(; הבניה למרכז)כולל
 צמהשפ תהיה )1( בספקה המפורסת ההכשרה אגרת)3(

 חישסש קלנדרי; חודש כל של באמצעולסטטיסטיקה "י המרכ?.ש הלשכה קדי על המתפרסם לצרכן המחיריםלמדד
 8 הקשו מדד כאשר חודשים, לשלושה אחת ייעשהההצמדה

 8 דה*ש זו, תוספת של לתוקף כניסתו ביום הידוע המדדהוא
 שפור4שיש כפי - נקודות 175.6 1990 אוקטובר חודש מדד-

ב-15.11.1990י
",,% "ים' ,'

 שחש האגרה מתקבולי 3% יועברו חודשים ל-3 אחת)4(
 הבגשש למרכז הבגיה, ולייעול להכשרה המוסדשל

 בש4"8% גבייה עמלת "מוסד '.נכה זת מסכוםהישראלי;
,,ש,6%;
 להכשירך המוסד בתקבולי הישראלי הבניה מרכז שלחלקו

 עבותת יום לכל חדשים שקלים 0.006 הוא הבניהולייעול
,,,1 ,ןן',שש ,' עובד;ול
 )אש קמן בסעיף הנזכרים הסכומים את ישלם הקבלן)5(
 שי%."ן.ש העיבד, .ל העבודה הודש, מתום יום 30 תוךלעיל
 משולמיםעבויתו

 הסכומיי
 ,אש ישלם הקבלן אס "ב'(ל

  יאו"ך,ן )ולא נוספים יום  15 של  תוך'חקופה הנ"להסכומים
 י.8 העובד( שי העבודה חודש מתום יום 45 בתוםמאשר
 ההצמדה,"ש הפרשי את גם הנ"ל לסכומים בנוסףהקבלן
V~bלקילון שלתקבלן בתשלומים כמקיבל לצרכה המהירים 

 באו"ש הקיימים להסדרים בהתאם "בנין לפועליהביטוח
 ,שן הבגין. פועלי ומרכז הקבלנים התאחדות ביזעת
 מקצועית להכשרה תשלומכן שילם שלא קבלן)6(

 הצמתך בתוספת ה-46 ביום החל יחוייב לעיל, )א(tit~oa כאלהי
 בנע פועלי ביטוח  לקרן  תשלומיו לגבי שנהוג כפיוריבית
 ,,',,,  בפועל." התשלוםביום

,,] 1992( גפכרואר )24 התשג"ב א' באדרכ'
_ 1] שמיר .צחק 3-107()חמ _

 הממשלהראש
 ,, והרווחה העבודהושר 347. עמ' התשיל, י,,פ2

.8

.9

 ,%ל44 992! התשג"ב, ב' באדר ז' 3983, הפרסימשילקיט2416



."%",.111, מעקב וקציני לנוער מבחד קצינ?מבר ,,יין,,,.,
 התשכ"ט-1969 הדש[, ]נוסהמכהל
 ההשל"אןנ197 טי_פול(, ודרכי ענישהה,

 המבחן לפקודת 27 סעיף לפי סמכותיתוקף
 )שפיסה, הגוער חוק ולעניןכ"ט-11969,

 התשל"א-21971ול(,
- 

 במחוזות לגוער מבחן לקציני מטה הרשומים את ת נמ"
 לשמם: מעל)%,',ומעויינים

 ירושלים:,ו,,ן,1
 פלד .,,,ר,ויטלן

 יתלשביכ!קחוז
 דרור מירבי,1 מרידמו נעמה .1.,

 בורגייי

 הדרום: 'מחוו1,
 חדדרינהל,
 תיוןאילנה .,ן,י
 גלעדנועה)

 לנועה. מבחן כקצין דומין אהרון של מיגרו את ביטלתי1(

 מעקב, וקציני לנרעד מבחן קציני מינוי בדבר ההודעה',י
 זה. לפיחוקן

 992נ( בפברואר )24 התשנ"ב א' באדר;
 שמיר,.*צחק 141"3(~מ
ג___ הממשלהראש)

 והרווחה העבודהושר
 321. עמ' 14, חדש נוסח ישראל, מדינתדיני
 134. עמ' התשל"א,"(ת"ח

,,,, 

 מעד פקידי מינוי
 , ה-שן

 ונעדרים(, נפש חולי קסיגים, בעניני דין )סלרי עד
התשט"ו-1955

 בענים דין )סדרי הסעד לחוק 9 סע-ף לפי סמכיתיבתוקף
 את ממגה אס התשט"ו-1955!, ונעדרים(, נפש חולימזיגים,
 האמור: החוק לענין סעד פקידי יהדות מטה,ישומים

 יוסף; מעלה אזורית מועצה - נחמהבאר

 חולון; - דבורהוגמן

 בתיה; מזכרת ך נגהישראלי
 ירושלים; - עדנהברתשטיין
 ירושלים. - רותאיזנמן

 1992( בפברואר )24 התשג"ב א' באדרג'

 שמיריצחק, 3.143(,חם
 יהרווחה העבודהושר--_- הממשלהראש

 126. עמ' התשט"ו,ס"ת

 סעד פקיד"מינוי
 התש"ףיל196 והשגחה(, )טיפול הגוער חוקלפי

 )טיפול הנוער לחוק 30 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 - התש"ך-1960יוהשגחה(,

 החוק לענין סעד פקידי להידת מטה הרשומים את ממנהאני)1(
האמיר:
 סדיםקטי

 בן-צוראמיתי
 אליהואשר

 סעד כפקידן מלה הרשומים של סיגוייס את מבטלאני)4(
 ) האמוד:לעגין,החוק

' [ 
, 

 חנקיופגירן)
 אילן'צור
 זה. לפי תתוקן סעדך, פקידי מינוי בדברההודעה

 1992( בפברואר )24 התשנטע א' באדרכ'
 שמיל, יגחג,, ~3-142()הם

 הממשלהראש
 וכרווחה העבודהישר 52. עמ' התש"ך, ס"חי
: 2240. עמ' התשמ"ז, י,,פש

 2915. עמ' התשמ"ו;י"ס

 זכרון מטבע עלאכרזה
 התש4,ד-1954 ישראל, בנק, חוקלפי

 ישראל, בנק לחוק 33א)א( סעיף לפי סמכותיבתוקף
 על מכריז אני הממשיה, ?ם התייעצות ולהחר ן,התשי"ד-54ח1

 חדש שקל 1 נקוב בערך הקשנ"ב-1992 העצמאות יוםמטבעות
 שקלים ה-סו ך'קי-וט( לכסף הדשיק שקינם 2 רעל(, -)כסף
 האמור. הסעיף לעניין זכיון כמטבעות )זהב(חדשים

 1992( במרס )1 התשנ"ב א' באדרכ"ו
 פרנק4ינקב' 3-105()חמ

 ישראל בנקנגיד

 מטבע של הנקוב ערכו קביעת בדברהודעה
 פרטיוושאר

 התש"'ד-1954 ישראל, בגק חוקלפי

 בגק לחוק 31)ב( סעיף לפי סמכותי שבתוקף מודיעאגי
 המייע- המועצה עם התייעצות ולאחר י, התשי"ד-1954ישראל,

 תרכובתם, הנקוב, ערכם את קבעתי האוצר, שר ובאישורצת
 העצמאות יום מטבעות של פרטיהם ושאר תבניתם,משקלם,
 שקלים 2 רגיל(; - )כסף חדש שקל 1 גקוב בערךהתשנ"ב,
 אשר להב(, חדשים שקלים 107 קישוט( - )כסףחדשים

 בבנק. שמורותדוגמותיהם

 1992( במרס )1 התשג"ב א' באדרכ"ו
 פרנקליעקב 3-105()חמ

 ישראל בגקגגיד
 239. עמ' התשמ"א, 192; עמ' התשי"ד,ס"ח

 המרכז:מחוז
 ג'ראריחיא
 )גריגברג( פררורונית

 ישראלימלי
 ?קירורדה
 )אולר( לבנהדורית

 הצפון:מחוז
 שמואליעורית
 בן-יהודהאורית
 טיגגרזאבה

2417 .12,3 1992 ההשג"ב; ב' באדר  ו' 3983, הפרסמםיקוט



 רשמים בתקנ"מ שינויים בדברהודעה
 התש1"ג-1953 התקנים, חוקלפי

 8.1)ה( 6)ב( לסעיףכהתאם
 התשי"ג- התקנים, לחוי

 ששר התקינה על הממתה ובאישור החוק(, - )להלן1953'
 8)ה, סעיף לפי שמכתותיו את לו העביר והמסחרהתעשיה
 התקריס את שיגה הישראלי התקנים מכון כי מחייע אנילחוקי,

 שלהלן:הרשמיים

 ביתיט מכש-רים פוזלים: לחימום חשמל מכשירי - נ25 1.ת"י
 תיקון גליון פרסום ידי על 1991 מפברואר ולטיגון,לבישול

 1991; לאוקטובר1

 ורמיצ'לי, איטריות, ספגטי, מקרוני, פלטה: מוצרי 262ת"1
 מיוני התיקון וגליתות 1985 מדצמבר ופתיתים,לזניה
 3 מס' תקנון גליון סרסום ידי על 1989 וממרס1987

 1991;מאוקטובר

 לביוב 'קשיח כלורי מפוליוו"ניל ואבזרים צינורות י 884ת"י
 גליון פרסום יקי על 1974, מיוני תתיקרקעי,ולתיעול
 הת?קון גליונות את המבטל 1991, מאוקטובר 3תיקון

 1979; ומדצמבר 1976מספטמבר

 תיקון 1978 מיולי לחדרים, אוויר מזגני - 1 ,חלק ג99,ת"י
 מיולי 1980, ממאי התיקון וגליונות 1979 ממרסהטעות
 מיוני 1985, מדצמגר' 1984, מאפריל 1983, ממרס1982,
 8 מס' תיקון גליון פרסום ידי על 1989, ומיוני1986,

 . 1991;מאוקטובר

 וגליונות 1980 מיגואר מפוצליט, אוויר מזגני - 2 חלק 994,ת"י
 מאפריל 1983, סמרם 1982, תיול" 1980, ממרסהתיקון
 ,עלי"ד 1989, ומיה* 1986, מיוני 1985, מדצמבר1984,
 %991; מאוקטובר 8 מס' תיקון גליוןפרסום

 מאוקטובר התיקון וגליון 1984 מ"וגי גזה,  מרפד -  1078ת"י
 1991. מאוקטובר 2 מס' תיקון גליון פרסום על-ידי1984

 בהודעה המפורטים במקומות ישקדו התיקוןגליונות
 בילקוט שפורסמו רשמיים תקניט להפקדת מקומותבדבר

 1871. עמ' אתשל"ו, 2223,הפרסומים

 199%( בדצמבר )15 התשג"ב בטבתח'
 הרראליהו 3-95()תם

-  הישראלי התקגים מכון של הכלי"המנהל-
 34. עמ' התשל"ט, 30; עמ' התש"'ג, ס"מ1

 719. עמ' התש4"ג,י"פ

 רשויי בתהד שינו" בדברהודעה
 התש"'ג-י195 התקגים, חוקלפ"

 התשי"ג- התקניט, לחוק וץ)ה( אב( לסעיףבהתאם
 ששר התקינה על הממוגה ובאישור החוק(, - )להלן1953י

 8)ה( סעיף לפי סמכויותיו את לו העביר והמסחרהתעשיה
,gpln~התקן את שיגה הישראלי התקג"ם מכון מ מודיע אני 
 שלהלן:.הרשמי

 34. עמ' התשל"ט, 30; עמ' התשי"ג, טפח1

 עא 1989, מדצמבי תדהים, להסקת חשמל תנור - 149ת"י
 , 1991. מדצמבר טעות תיקוןפרסום

,, 
 הפראן בילקוט  שפורסמו רשמנים תקניט להפקדתמקומות .* בהודעה המפורטים כמקומות יופקד התיקוןגליון

 .ן , ' 1871. עמ' התשל"ו,2223,
.,, 1991( בדצמבר )!3 התשנ"ב בטבתכ"ד
 ן הדר אליהו 3-95()חם

 התקגימ מכון של הכל*המנהל
 "יש"

 הלשכה מן חבף הוצאת בדבףהודעה
 ,': התשכ'א-1961 הדין, עורכי לשכת חוקלפי
 )ן לחוק ו-2ן 69)א()6( לסעיפים בהתאם בזהמודיעים

 ג5 ח' ביהם בשבתו בתל-אביב, הדין עורכי לשכתשל מח המשפעתי הדין בית כי התשכ"א-1961,, הדין,עורכי
 דין עורף על הלשכה מן הוצאה של עונשלהטיל הש 45/90; בר"מ בתיק .199%(, בנובמבר )15התשג"ב

 7312. מס' רשיון נושא מתל-אביב,גולדשמיט אל"
 1991, 1(. ei'i?a )16 התשג"ב בשבס י"א מיום ההוצאהתוקף

 ,,' 1992( בפברואר )20 התשנ"ב א' כאדרט"ז
 , . 94"3()חמ

 עש
 ,,ן,

- 4 - - =
 178. עמ' התשכל, ספחי ה"מ עורכי לשכת של כללימזכיר

 ח~ן עירי, ראש טגן התמסרות בדכרהודעה
 ,, התשל"ה-1975וכהונתם(, י~ הרשות ראש )בחירת המקומיות הרשויות חוקלפי

 )להח התשל"ה-1975י וכהונתם(, וסגניו הרשותראש )א המקומיות הרשמות לחוק 28)א( לסעיףבהתאם
 מועצת מליאת בישיבת כי הודעה בזה נמסרתהחוק(,

 )26 התשנ"א באלול ט"ז a1?a שהתקחמהחולון ע)"
 העיריה;- ראש טגן מכהונת נשיא אהרון התפטר1991(, באוץ"

 ק , לחוק. 25)1(סעיף
 1992( בסברואר )10 התשנ"ב -' באדרו'

 4עמרם 3-743()חמ
 הפנן4',.,ן משרד של הכלליהמנהל

 (, 982, עמ' התשל"ט, י"פ 211י עמ' התשל"ה, ס"חן
 המואצה ראש סכן התפטרות כדברהודעה

מטוו המסי
 ו146 הרשויו ראש )בחירת המקומיות הרשויות חוקלפי

 ,, ; התשלינה-י197וכהתתעב,
 )בח,י.ה המקומ"וח הרשו"וח לחוק 28)א( לסעיףבהתאם

 )להלל התשלנה-%ד19ן וכהוגתם(, וסגפו הרשותראש
 1 982; עמ' התשל"ט, 1"פ 211י עמ' התשל"ה, ט"חי '11'

 92פ%א התשגע, ב' ז"באדר 398%, הפיטשימ.לקוט2418



 נמסר"*ג,
 המועצה יאש סגן שיר' יאיר כי הידעה ביה

 במרס )31 התשנ"א בגיסן ט"ז ביום הגיש בסכיךאת
 לחוק. 25)1( סעיף לפי מכהונתו, התפטרותו אתע(

 992נ( )10)בפברואר א',התשנ"ב4ר
 ק"עג,יעצרם"3-743(

 הפנים משרד של הכלליהמנהל -1,

 י,,
 גחינות מועדי כדברהודעה

 התשכ"ג-1963 מקרקעין, שמאי תקנות לפן1'.

 - התשכ"ג-1963!,להלן מקרקעין, שמחי לתקנות בהתאם ')
 המפדרטים בנושאים הבאות הכחיבות מ בזה %דע(םנקנות(,

 ומבתוספת הדוגמה ל% להגיש יש הבקשה את)10.5.1992(.
 לתקנות.השמה

 לבחן לכל תישלח הבחינה ומקום האגרה תשלום עלהודעה
 לבחינה. לגשם הרשאה כהב עםביחד
 סופרדוד 3-320( )"מ)

 השמאים מועצת ראשיושב

 רז 5 מעיפים לפיהורעה
 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעות.,,לפקעת

 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנוןוחוק
 התכנון לחוק, ך190 89נ סעיפימ לפי סמכותהבתוקף,
 שינף 3012, מס' ל"תכנית ובהתאם התשכ"ה-965ני,והבניה,
 אישורה בדבר שהודעה 1689א"', מס' לתכנית !8/!מס.

 - )להלן 464 עמ' התשי"ז, 3416, הפרסומים בילקוטפורסמה
 ירושלים לתכגון'ולבניה המקומית הועדה בזה מוסרתהתכנית(,
 דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה הועדה(, -)להלן
 על וליתן לישא מוכנה הועדה וכי ציבור, לצרכי לחלוטיןלועדה
 האמורה. הקיקערכישת

 בקרקע כלשהן הנאה טובת או זכות לעצמו התובעכל
 תוך לועדה, לשלוה נדרש כך, על פיצוי לקבל ורוצההאמורה,
 או זכותו על היצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיוםחודשיים

 ראינת בצירוף האמורה, בקרקע לו אשי ההנאה טובת'על
 בפנקסי - ישנו אם - הרישום פיטי את שיכללו תביעתולחיזוק
 הפיצויים את לסעיפיהם המפרטת והודעה המקרקעין,רישום
 וסעיף. סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובעשהוא
 מיד לקנות מתכוונת הועדה כי הודעה, בזה נמסיתכן
 לצרכי דחוף לאופל שהיא'דרושה מפני האשיה, בקרקעהזקה

 אדום שכל בזה מורה והיעקת לו-נשה, עומדים שלמענםהליבור
 את,החזקהזצה. מיד ומקור האמורה בקיק*המחזיק

תוספת

 בתשריט אדום בצבע כמסומן 3063%, בגוש 257,חלקה
 המאושרת.התכנית

 בעירית הועדה במשרדי מופקד התכגית תשריט העתק.
 העבודה בשעות בו לעיין זכאי בדבר המעוגיי1 וכלירושלים,
הרגילות.

 1992( בפברואר )26 התשנ"ב א' באדרב"ב
 חילקידי 3-2()"מ

 המקומית הועדה ראשעשב
 ירושלים ולבניהלתכנון

 19 מעיף לפיהודעה

 1943 ציבוי(, לצרכי )רכישה הקרקעותלפקודת
 התשכנה-ל196 והבניה, התכנוןוחוק

 התכנון לחוק י190 189 טעיפיט לפי סמכותהבתוקף
 הנקראת מפורטת לתכנית ובהתאם ;, התשכ"ה-1965והכביה,

 307. עמ' התשכ"ה, ס"הי

 . ,.,,.שיי,,, שפור במחוים תתקיימנהויי'ליל
 מוקרמותעסינות

לצידו:
תאריך

 ,התשג"ג אייךב"ב
)992ן.25.5(

 התשנ"ב איירב"ה
)28.5.1992(

 התשנ"ב סיוןא'
)2.6.1992(

 התשנ"ב סיוןג'
)4.6.1992(

 התשנ"ב סיוןח'
)9.6.1992(

 התשאב סיוןי'
)11.6.1992(

 התשנ"ב מעןט"ו
)!6.6.1992(

 התשג"ב סיוןכ"א
)22.6.1992(

 התשנ"ב סיוןכ"ח
)29.6.1992(

 התשג"ב תמוזה'
76.7.1992(

 התשב"ע תמוזבת
)7.7.1992(

 ומיפוי מדידה,סודות

 עריס תכנוןיסודות

 עריכתם שומה,לוחות
 בהםוהשימוש
 משק הכלכלהיסודות
ישראל
 ומשפט שלטוןסדרי

 בניין הנדסת,יסודות
 ל, אזרחיתוהנדסה

 א',*.פיות

 ופקודותהוקיר

 , א' שומהעקרונות,
 השמאות( לתורת)מבוא

 ב' שומהעקרונות

 ב'1%141ת

 א' הלק - למעשההשומה

 ב' חלק - מקיפותידיעות

 10.00. בשעה מתקיימות הבחיגותכל

 2560, ת"ד השמאימ, מועצת למזכיר בקשותיהם את להמציא, התקנות, לפי לבחינות לגשת הרשאים המועמדים על יל

 התשג"ב באייר ו' מיום יאוחר לא 91024,~ייושלים
 .,7--י--'=--

 1443. עמ' התשכ"ג, ק"ת,ן

2419 992נ.2.3! התשג"ב, ב' באדר ז' 3983, ר%רסומימקוט



 פורסמה אישורה בדבר שהודעה הר/66"1", ,מס'"תכנית
 בזה מצהירה 1836, עמ' התשנ"א, 3857, הפרסומיםבילקוט
 הושדה(, - )להלן הרצליה ולבניה לתכנון קמקומיתהועדה
 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעות לפקודת 19 לסעיףבהתאם
 בתוספת, המתוארים המקרקעין כי הפקודה(, - )להלן1943י
 לפקודה רז 5 לפי'סעיפים הודעה פורסמה אליהם ביחסאשר

 לקניינה "היו 2485, עמ' התשנ"א, 3877, הפרסומיםבילקוט
 זו הודעה פרסום מיום הרצליה עורית של והמוחלטהגמור

ברשומות.
תוספת

 קוק. ידב כרחוב 305, חלקה 6538,גוש

 הספר בית . להשלמת בשלמות להפקעה מיועדהשטח
 ." 'התיכון.

 הרצליה, בעירית הועדה במשרד מופקד התכניתהעתק
 הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין ישאי הדבר המעוניןוכל

 בפברואר.1992( )25 התשנ"ב % באדרןכ"א
 לנסאואלי . 3-4()חם

 המקומית הועדה ראשיושב
= L - - י  הרגליה ולבןהלתכנון ,,(4

 , 32. עמ' נ, תוס' 1941, ע"ר2

 %9 סעיף לפיהודעה

 ציבור(, לצרכי )ישישה הקרקעותלפקודת
 התשתנה-965נ והבניה, התגנזן חוקולפי 943י

 התכנון לחיק ו-190 189 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 - )להלן ב/150" ל,'תכגית ובהתאם התשכ"ה-1965י,והגניה,
 הפרסומים ב-לקוט פורסמה אישורה כובי שהודעההתכנית(,

 לתכנון המקומית הועדה גזה מצהירה 760, עמ' התשים,2595,
 לפקודת 19 לסעיף בהתאם הועדה(, - )להלן קרית-אחאולבניה

 כי הפקודה(, - )להלן %1943 ציבור(; לצרכי )רכישההקרקעות
 הודעה פורסמה אליה כיתם אשר בתוספת, המתוארתהקרקע
 התשג"א, 3918; הפרסומים בילקוט לפקודה ו-7 5 סעיפיםלפי
 קרות- עירית של והמוחלט הגמור לקנ?-גה תליה 3622,עמ'
 ברשומות. זו שדעה פרסום מיוםאתא

תוספת

 פתוח; ציבור" כשטח בשלמות, 21 חלקה 11006גוום

 פתוח ציבויי כשטח 8, 7, מחלקדת חלק 10256,גוש
 בכ/98(; בהתאמה כאמור לשטחים)מתאים

 43, 42, 39, 30-27, 18-14, מחלקות חלק 11008,גוש

 חלקה כדרכים; 107, 91-88, 81, 74-66, 61, 60, 49,57-*5,
 כדולח בשלמות,108

 83-22, 20, 18, 16, 14-3, מחלקות חלק 11009,גוש
 97-93 חלקות כדרכים; 110, 108, 1-100(10, 90-85,92,
 כדרכים;בשלמות,

 307. עמ' התשכ"ה, ס"תן
 32. עמ' 1, תוס' 1943 ע"ר2

 41-,'%ש% 34.-37, 12-23, 17-13, מחלקות "לק 11010,גוש
 81]ש%5ן 84.נ86, 82-80] 79,  77, 76, 71, 69, 67, 49,65-,5,

 141--%42שש 136, 134, 133, 130, 129, 126, 124, 17-99!,97,
 בשלמות חלקות כדרכים; 146,163-159,

 כדרכימאש 124-119י
 7'.%1ש 15, 13, !1, 9, 8, 4, מחלקות חלק 11012,גוש
 107-,10)'11מ 102, 94, 89, 87-51, 47, 46, 36-22,42-38,

 ,1:1 כדרכים; 100-95, בשלמות חלקות כדרכיסי3!115-1,
 פתוקי% ציבורי כשטח 70, ד6, בשלמות חלקות 11013,גדש

 כדרכים"81ש 77, 58, 57, 51-49, 43-36, 17, 1-י1, מחלקותחלק
 כדרר; בשלמות, 72חלקה

 ושט%% ציבורי כמכנה 74, כשלמות חלקה 014ננ,גוש
 34!;1ש 133, 131, 118, 102, 86, בשלמות חלקות פתוח;ציבורי
 ,%1ן ציבורו; נמכנה 84, 130, מחלקות אבי ציבורי;כמבנה

 חל14שש ציבורם כמגגה 75, בשלמות חלקה 11015,גוש
 119ש בשלמות חלקה כדרכים; 33!, 75, 30-ש4, 28,חלקות
 ,לשש ~ .כדרך;

%י  07!לש% 146; 103, 90, 89, 10, 6, מחלקות חלק 11014,גוש
 חל*"% פתוח; ציבורי כשסח 58, מחלקה חלק ך!10!,גיש ~n,?jr כדרכים; 86, 83, 78, בשלמות חלקותכדרכים:
 85~81 70, 69, 65, 64, 62, 58-56, 53, 47, 43-39, 33,מחלקות

 בשלמו"ןן'%% חלקות כדרכיס: 33נ, 132, 127, 126, 120, 106,108,
 כדרכים; 133, 132, 126,127,

 '),ש ציבורי; כמבנה 85, 84, מחלקות חלק 11018,גוש
 לדרכימלש 95--100, 59, 58, 20, מחלקות חלק 11020,גוש
 חלקהןש כדרכיט; 42, 38, 37, 35, מחלקות p~h 11021,גוש

,ש" . כדרך; בשלמות,43
 מחלקותכם חלק ציבורי; כמבנה 42, מחלקה חלק 1, 1022גוש

 כדרכים;.,,% 42, 41, 39, 33-31, 20, 19, 17-14, 9, 8, 5, 1,4,
 חלקף,',י% ציבורי; כמבנה 76, בשלמות חלקה 11023,גוש
 47,62ש 53-48, חלקות חלקי פתות; ציבורי כשטח 71,בשלמות
כדרכים;
 ל.ן'יל, 34; 9!-ש2, 15, 14, 11-9, 7-1, מחלקות חלק 1, 024!גוש

 ,.'לש כדרכיס; 86, 79, בשלמות חלקות כדרכים; 81, 48, 35,47,
,% כדרכים; 2, 1, מחלקות חלק 1025!,גוש
 24,,ש 23, 18, %7, 12, .!1, 6, 5, מחלקות חלק 11033,גוש

 ,% ' כדרכיס; 44, 36, 35, 29,30,
 18,,% 16, 14, 12, 10, 8, 6, 1, מחלקות חלק 1034!,גוש

 53לש ?5, 49, 47, 45, 43, 41, 39, 32, 30, 28, 26, 24, 20,22,
 !ן 1ד, בשלמות חלקות כדרכים, 68-י70, 65, 63, 61, 59, 55,57,
 '),,1 , כדרכים;72,

 פתוח;,"; ציבור" בשטח 43, בשלמות חלקה 11035,גוש
yp~n140,,',ש 139, 136, 134, 103, 102, 82, 81, 19-3, חלקות 

 99,ין 96, 95, 77, 76, 43-ד4, מחלקות חלק 11036,גוש יש כדרר; 130, בשלמות חלקהכדרכים;
,1, לי 'כדרכים;  18,,,,י,, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 2, מחלקות חלק 11037,גוש

 53ן,1 !5, 49, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 35, 28, 26, 24, 20,22,
 97ן", 95, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 61, 55,57,
 כדרכימ"1. 118, 117, 113, 111, 09!, 107, 105, 103, 99,101,

 כדרכ"ט: 117-115, בשלמותחלקות

"', 
 992! התשנ"ב, כ' באדר ז' 3983, הפרסומםילקוט2420
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 85, 56, 55, 45, 44, 43, 9, 1) חלקות חלקי 11038,11%%%,י..י

%%?, "יי"ייי""לקיינ"י"%ש.רבה יי' יי-,י' יי' יי,;. י,.48ני::[:גנגי"

 כריכים; :T~gש 86, 85, 76, 75, 50, 49, 40, 39, חלקות חלק 11' ,1,,,,,_?עש
 7!, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, חלקות חלקי 11043, וקוששט

 58, 54, 54, 52, 50, 46, 41, 39, 37, 35, 33, 29, 27 251,יי
 91, 89, 87, 85, 83, 81, 79, זג 75, ,73, 68, 66, 64,שנס,

 י כדרך; 95, בשלמות חלקה מ' כירכ כייל,,ש

 88, 87, 67, 66, 29-24, 2, 1, חלקות חלקי 11044, גוששי,

 כרכם'%%,

 פתוח; ציבורי כשטח 42, 41, בשלמות חלקות 11049, גוש ל,%

:Piliaiiiiii:כדרכים; 84-71, 46, 39, 38, 13, 10 1' חלקות 

 44-42, 38, 5!-17, 5, 4, חלקות חלקי 11048, גוש 'יעילי

%~יי,,"ס'
 פתוח; ציבורי כשטח 34, מחלקה חלק 11051, גוש לש,,,",
 חלקה כדרכים; 80, 32, 9-7, חלקות חלקי 11595, גוש%,'י'.1.,1,',

 כירך; 12'8"74,4מהת
 כדרכים; 15-13, 11-8, 3, 2, חלקות חלקי 11606, גושל"ו,

י;,:. ,כדרכים; 7, 6, בקלמותש'*ל,קות
 56) 55, 50, 47, 17-11, 8, 6, 4, 2, חלקות חלקימ,"י.",בורי; כמבנה 68, 67, 60, 59, 28, 27, חלקות חלקי 11609, גוש%, כדרר; 39, בשלמות חלקה%.'י%.,וכים; 38, 18, 17, 13, 12, 1--9, חלקות חלקי 11608, לגוום
 כדרכים; 48, .31, בשלמות חלקות%רים;
 כדרכים; 26, 25, 21-1, חלקות חאי 11611'גושש.

 28, 22-19, 12-י1, 4-י1, חלקות הלקי 11612,גוש%י
 ציבורי; כמבנה 42, מחלקה חלק 11614,גושי,מטירנים;
 כדרכים; 0!-25, מחלקות חלק 11626,גוש]ן

 כדרכים; 24, 23, 17, 14, חלקות חלקי 11627,גוש
 25, 24, 22, 17, 5נ, 14, חלקות חלקי 11628,גוש1,

 כדרכים, 21, 20, 18, בשלמות חלקותיגדרכים;

(:%pnPnהעיריה, כמכר הועדה, גמשרדי מופקד התכנית 
 הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי המעוניןסוכל

 19%2( בפלרואר )23 התשנ"ב א' באורי"ס
1

 3-4(),,,)חם
 המקומית הועדה ראשעשבן ראםרוד)'
 קרית-אחא ולבניהלתכנוןך

 14 סעיף לפ"הודעה

 943! ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעותלפקודת
 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוקולפי

 התכנון לחוק ף190 189 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 הקרקנ לפקודת 14 לסעיף ובהתאם התשכ"ה-1965י,והבניה,
 מוסרת הפקודה(, - )להלן 21943 ציבור(, לצרכי )רכישהעות
 - )להלן פתח-תקוה ולבניה לתכגון המקומית הועדהבזה

 את לרכוש מכוונתה בה חוזרת היא כי הודעההועדה(,
 הודעה פורסמה לגביהם ואשר בתוספת, המתואריםהמקרקעין

 התש"ן, 3796,  הפרסומים  בילקומ לפקודה  ו-7 5 סעיפיםלפי
 3786.עמ'

תוספת ,,..,
 מחלקה חלק המהווה מ"ר,  110 של במוטח קרקע,חייבת

 , פתח-תקוה. 6360,  בגוש80

 1992( בפברויר  )26 התשנ"ב א' באדרט"ב
 לבכיורא 3-3()חמ

 המקומית הועדה ראשיושב
 פתח-תקוה ולבניהלתכנון

 19  סעיף לפיהודעה

 1943  ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעותלפקודת
 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנוןוחוק

 התכנון לחוק ו-190 189 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 מס' מפורטת, ל"תכנית ובהתאם התשכ"ה-1965',והבניה,

 אישורה בדבר שהודעה התכגיתז, - )להלןלה/8/1000!/1
 1157, עמי התשנ"א, 3838, הפרסומים בילקוטפירסמה
 - )להלן רמלה ולבניה לתכנון המקומית הועדה בזהמצהירה
 לצרכי )רכישה הקרקעות לפקודת 19 לסעיף בה"אםהועדה(:
 המתוארת הקרקע כי הסקולה(, ( )להלן 11943ציבור(,
 ויד 5 סעיפים לפי הודעה אליה,פורסמה ביחס אשרבתוספת,
 תהיה 1321, עמ' התשנ"א, 3909, הפרסומים בילקוטלפקודה
 הודעה פרסום מיום רמלה עירית של והמוחלט הגמורלקניינה

 ברשומות.זו
חוטפת

 חלק 4339, גוש 2; מחלקה חלק 4345, בגוש קרקעשטח
 כ-4,500 של בשטח א', ו-706 706 מגרשים המהווה 19,מחלקה
 פתוח. ציבורי לשטח המיועדמ"ר,

 וכל רמלה, בעירית הועדה, במשרדי מופקד התכניתהעתק
 העבודה ובשעות בימים בו לעיין רשאי בדברהמעונין
 "הרגילות.

 1992( בפברואר )5 התשנ"ב א' באדר,א'
 מרץמ, 3-4()חמ

 המקומית הועדה ראשיושב
-  רמלה ולבניהלתכגון-

 307. עמ' הוושכ"ה, מ"חי
 32. עמ' 1, תוס' ע3ר2,1943

2421 992!.2.3; התשג"ב, ב' כאדר ז' 3983, הפרסומיםילקוט



 14 אעיף לפיהודעה
 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעותלפקודת

 14)1( סעיף לפי סמכותה בתוקף כי הודעה, בזהנמסרת
 - )להלן 1943י ציבור(, לצהכי )רכישה הקרקעותלפקודת
 רמת-גן ולבניה לתכנון המקומית הוועדה החליטההפקודת(,
 לגביה ואשר בחוטפת, המתוארת הקדקע מהפקעת כהלחזור
 הסרסומים בילקו6 לפקודה  ו-7 5 סעיפים לפי הודעהפורסמה
 2983. עמ' התשמ"ח,3575,

תוספת
 294. חלקה 6158גוש

 רמת-גן המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכניתהעתק
 בו לעיין זכא. המעונין וכל העיריה של הנכסיםובמחלקת
 ,.,1, הרגילות. העבודהבשעות

 1992( בפברואר )17 התשג"ב א' באדר"'ג
 ברסכי 3-3()חס

 המקומית הוועדה ראשיושב
-  רמת-גן ולבניה לתכנון-

 32. עמ' 1, תוס' 1943, ע"רי

 19 סעיף לפיהודעה
 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעותלפקודת
 אתשכ"ה-1965 והבניה, התכגין חוקולפי
 התכנון להוק י90! 189 סעיף לפי סמכותהותוקף
 ק/238א'", מס' ל"תכמת ובהתאם התשכ"ה-1965י,והבניה,
 בילקוט פורסמה תוקף לה יתת הרשאה בדברשהודעה
 הועדה בזה מצמירה וי,. עמ' התשל"ט, 2474,הפרסומים
 בהתאם הועדה(, - )להלן קרות ולבניה לתכנוןהמקומית
 21943 ציעור(, לצרכי )רכישה הקרקעות לפקוית 19לסעיף

 ביחס אשר בתוספת, המחואית הקרקע כי הפקודה(, -)להלן
 בילקוט לפקודה רז 5 סעיפים לפי הודעה פורסמהאליה

 הגמור לקג~נה תהיה 1004, עמ' התשג"ב, 3950,הפרסומים
 זו הודעה חרטום מיום קייב-מוצקין עירית שלוהמוחלט
ברשוסוח.

תוספת

 כלהלן: קרקעשטחי
 1(, מחלקה חלק )מקודת 290 מחלקה חלק 10426גוש
 כהה; חוס ומותחם חוסצבוע

 ירוק; צבוע 3(, ח"ח )מקודם 290 ח"ח 10428,גוש
 מסויט אדום צבוע 1(, ח"ח )מקודם 290 ח"ח 10426,גוש

 ירוק; אלכסוניבקו
 מסויט אדוה צבוע 1,, ח"ח )מקודם 290 ח"א 10426,גוש
 ניצבש;בקווים
 אדום; צבוע 1(, ח"ח )מקודם 290 מחלקה חלק 10426,גוש

 307. עם, התשכ"ה, ס"תי
 32. עמ' 1, תוס' 1943, ע"ר2

 ,% כהה; חוסמותחט ח51 צבוע 3(, ח"ח )מקודם 420 מחלקה חלק 10428,גוש
 )ן, ניצבים;בקווים מטש אדום צבוע 3(, ח"ח )מקודם 420 ח"ח 10428,גוש יריק;,ש צבוע 3(, ח"ח ,מקודם 420 ח"ח 0428נ,גוש
 , ירוק; צבוע 3(, ח"ו; )מקודם 407 ח"ח 10428,גוש ש אדוט; צבוע 3(, ח"ח )מקודם 420 ח"ח 10428,גוש
 ניצבים;בקווים מטוו אדום צבוע 3(, ח"ח )מקודם 407 ח"ח 10428,גוש ש אדוט; צבוע 3(, ח"ח )מקודס 407 ח"ח 10428,גוש
 ירוקו צבוע 3(, ח"ח )מקודם 416 חלקה 10428,גוש
 הגדוד רח' הועדה, במשרדי מופקד התכניתהעתק

 יש"-,.י: העברתי

.ש 1992( לפברואר )19 התשג"ב א' באדרמ"י
 לוי שיכריח 3-4()חם

 המקומית הועדה ראשיושב
 ,, קריות ולבניהלתכנון ,'"
1~,

עו 19 סעיף לסיהודעה
 י% 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעותלפקודת
 התכנותן לחוק ו-190 89! סעיפים לפי סמכותהבתוקף ." התשכ"ה-1965 ובניה, התכנון חוקולפי

 מט, למתכנית ובהתשם התשכ"ה-1965י,והבגיה,

 בילק.%, פורסמה תוקף לה לתת הרשאה בדברשהודעה  ק/דדנא"'"ן,~
 הועדה(, - )להלן קריות ולבניה לתכנוןהמקומית הועדהש גזה מצהירה ך109, עמ' התשמ"ז, 3431,הפרסומים

 ביחסנן אשר גתוטפת, המתוארת הקרקע כי הפקויה(, -)להלן 1943קא ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעות לפקודת 19לסעיף בהתא*,'י
 בילקוטך, לפקודה רז 5 סעיפים לפי הודעה פורסמהאליה

 הגמופל,ן, לקניינה תהיה 881, עמ' התשנ"ב, 3946,הפרסומים
 רודתה פהסוט מיום מוצקין קרית עירית שלוהמוחלט

ל,ש,"ברשומות. וודעי
תוחמת

 שכההן חוס",.ן',[ מותחם חום בצבע כמסומן כאמור קרקע ושטח ירוק,בצבע כמסומ1,1 7, מחלקה חלק 10423  גדש הכולל קרקעשטח
 העבר,י,,ן הגדוד רח' הועדה, במשרדי מופקד התכגיתהעתק

 קבלתכם בשעית בו לעיין וכאי המעונין וכל מוצקין, קרית4,
 .,, .קהל.
 1992( בפברואר )19 התשג"ב א' באדרט"ו
 3-4()חם

 4ויעומדיה
 המקומית הועדה ראשיושב

-  307. עמ' התשכ"ה, ס"חי קריות ולבניהלתכגון-
 32. עמ' 1, י;1ט' 1943 ע"ר2

 .2.3 992; התשנ"ב, כ' באדר ז' 983ב, הפרסומים,לקוט2422



 התש"ן-1990 שעה4, )הוראת ,ובזיה תכנון הל,כ, חוק לפיהודעות
 התשכ.'ה-%965 והבניה, התכגון חוקולש

 ירושליםמחוז
 ירושלים מקומי תכגוןמרחב

 מקומית מיתאר תכנית שיגו" אישור ביבר8'%ה
 הליכי לחוק )11( 5 לסעוף בהתאם הודעה, בזה88.,שי,יי"סרת

 117 לסעיף וכהתאם התש'(ן-ש199, שיה(/1888."ןיה)"וראת
 שיגו, אישור כדבר התשכ"ה-י196, והבניה, "תכגון88יוש
 להכגית 1 90/ מס' שינוי במ/3183א, מס' "תכנית הנקרא ת.28ש1%',

. -Qb1: ,ו" גיז'%יישך -  אורד קואורדינטות בין יוסף, ודב הגבי שהתאי%"*יעות בי1 שטח 1905, מס' שבתכנית 04 מיתתם גילה,~8;,.י?וגה 
le8.Peo=-1-1,?כחול. בקו בתשריט המסומנים הבכולות על-פי הכל"%%...י127, 300.ן12- רוחב קואורדינטות לבין"8ף,ן 

 המאושר ה"ינוו יינוי א( התכנית: שעוי הוראות קר ,?48
 מרביים בניה שטחי הקטנת ב( הבינוי; לנספחי%4.18 חדשים, בזיה והוהאות פיתוח כינף, הביעת 3183 ה'%8ה
 מספר והקטנת מגורים באיזור מ"ר ל-35,500 מ"רששיו36,98

 ד( מגרש; בכל מרבי דיור יחידות ומספר מרבי בניה גובהשיקירי, קומות מספר קביעת ג( ל-284; מ-290 המרבי הדיור%"
 ומאיזור 2 מגורים ל4יזור ציבורי לגנין משטח ועודישימו
 גדרות בלבי הוראות קביעת ה( ציבורי; לבנין לשטח 2 ק י, ר,שליו.

 ז( מאושרת; דרר קטע וביטול דרך קטע הרחבת ו(8'4%י,סה;

,%,,,,,יל חדשה. וחלוקה%י4%'4,י

 ביום געתוגות פורסמה התכנית שינת הפקדת על%,4:1,,:ה~דעה
 3025. עמ' התשיא, 3900, הפרסומים וגילקךט8.281,19%

 לפציה הועדה במשרדי נמצא האמור התכנית ך'שינוי8
 ולבגיה לתכנון המקומ.ת הועדה %משרדי וכן ירושלש,י%יץ"ז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי ולתעשיה,ר11'*,1רים
 לעייי רשאי המעוניין וכלשפושלים,

 ובשעות בימים בו
 לקהל. פתוחים האמוריםכשהמשרדים

 ירושלים מקומי תכנוןמרחב. '.,,'%גלן.
 לחוק 89 לסעיף ובהתאט התש"ן19904, שעה(, )הוראת8.ה תכגון הליכי לחוק 5)3( לסעיף בהתאם הודעה, בזה גמסרת ,שן מקומית משאי תכנית שינוי הפקדת בדירלהודעה
 לבניה הועדה במשרד כי התשכ"ה-ל196, והבגיה,ששמון
 ו, במ~ד5 מס' -הכגיח הנקרא תכנית שינוי היפקדי%'י(.,של.ם זלבגיה לתכנון המקומית הועדה ובמשרד ירושל?ם,5'4י*וז ולבניה לתכגון המחתית הועדה במשרדי ולתעשיה,שגורים
 57 ומס' א' 57 מס' מקומיות מיתאר לתכניות 1/91 מס'לניגף

 הרחובות: בין כלל" כ"מרכז הידוע השטח העיר, מרכזו%.(, ירוש. ומקומם: התכנית בשינוי הכלולים השטחים ואלה",%"
 הקיים כלל בגין וממזרח: אגריפס; רח' מדרום: יפו; רח'*הפון:
 55-51,  47-י4, חלקות 30074, גוש 87; ח"ח 30050,עקוש
 המסומגיס הגבולות על-פי הכל 409, 59, 57-56, 50,%ח

 כאול. בקולתשריט

 החגיה שטחי הגדלת א( התכגית: שעוי הוראותעיקר.
 וקביעת קביעת,ביגוי ב( מ"ר; ל-2,275 מ-4,275המותרים העזי שטחי והקטגת מ"ר ל-17,885 מ"ר מ-14,748המותרים
 לגובה בהתאם יפו, רח' בחזית קומות ל-18 מרבו קומותמספר
 לכיוון הקימות מספר והקטנת הבגין דירוג תור הקייםהבנין
 שימושים "ביעת ג( הבינוי; בנספח כמפורס הכל אגריפס,רח'

 במפלס גלריה הכוללת גבוהה בקומה למסחר בניןמותרים:
 קביעת ד( שמעליה; בקומה ומגורים יאגריפס יפוהרחובות
 בניינים. הריסת בדברהוראות
 בימים בן לעיין רשאי התכנית בשינוי המעינייןכל
 המעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםוכשעות
 על נפגע עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניןכקרקע,
 לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית,י"י'שיגוי
 של פרסומה מיום יום עשרים תוף התנגדות, להגישרשאי
 ולתעשיה למגורים לבניה הועדה למשרדי בעתונות, זוהודעה
 טל' ירושלים, 1, המלכה שלומציון רח' ירושלים,מחוז

90222ב-02.

 בכתב, הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקדתבפירוט
 מסתמכת.היא

 1992( בפברואר )16 התשנ"ב א' באדרי"ב

 סוימהאבהו
 למגאים לבניה הועדה ראשיושב

 ירושלים .מחוו ולתעשיה ,_

 ' תל-אבובפיחוז
 רמח-גן מקומי תכגוןמרחב

 מקומית מיתאר כמגית שינוי הפקדת כרכרהודעה
 הליכי לחוק )3( 5 לסעיף בהתאם הןדעה, nsaגישרת

 89 לסעיף ובהתאם התש"ן-1990, שעה(, )הוראת ובניהתכנון
 הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, התכנוןלחוק
 לתכגון .המחוזית אועדה במשרדי ולתעשיה, למגוריםלבניה
 לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי תל-אביב, מחוזולבניה
 מס' "תכגית הנקרא תכגית שיגוי הופקד רמת-גן,ולבניה

 רג/340, מס' מקומית מיתאר לתכנית  שיגוי ד, /הג/במך1001-5
 שינייה". כלעל

 רמת-גן ומקימסן התכנית בשינוי הכלולים השטחיםואלה
 א"ת 241-224, 217-212, 206-י20, 83; חלקות 6109, גוש-

 304. 25,126נ,
 מחדש, וחלוקה איחוד א( התכנית: שיגר הוראיתעיקר.

 מאיזור יעוד שיגוי ב( בתשריט; כמסומן הבעלים, הסכמתללא
 צפיפותו, הבינוי, אופן קביעת ג( מיוחד; מגורים לאיזורתעשיה
 1( כדלקמן: מיוחד מגורים באיזור הבגיה ותקנות הבניהגובה

 בג4 בגייגום בשלושה דיור יחידות 320 מיוחד: מגוריטבא-ור
 רקפות שטח סה"כ ממולשות. כגיסה קומות 3 מעל קומות25

 2( לדירים; מסחרי a~e מ"ר 1 כ-000, הכוללים מ"ק29,534
2423 12.3.1992 התשג"ב, ב' באדר 1' 3983, הפרסומיתשיט



 שעה(, )הוראת ובגיה תכנון הליכי חוק לפיהודעות
 התש"ן-990~

 התשכ"ה-1965 והבגלה, התכנון חוקולפי

 מתחת המעון רח' אל וחיבורו היוזמה רח' ומפלס תוואישינע
 אבא לרח' מתחת המתוכגגת הדרכיט מערכת ואל עליתלצומת
 הבניינים, לחניוני ויציאות כניסות ישמש זה רחוב4לל;

 בימים בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעוניין כל,
 המער"ן כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 על נפגע עצמו הרואה אחה תכנוני פרט בכל או בבניןבקרקע,
 לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית, שינויידי

 של פרסומה מיום יום עשרים תוך התנגדות, להגישרשאי
 ולתעשיה למגורים לבניה- הועדה למשרדי בעתונות, זוהודעה
 29090, ת"ד 9, העם אחד רח' שלום, מגדל תל-אביב,מחוז

 03-5171941. סל' 61290,תל4אכיב

 בכתב, סן,הוגשה אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפירוט
 מסתמכת.היא
 1992( בפברואר )20 התשנ"ב א' באדרט"ז

 לסקרשמואל
 למגורים לבניה הועדה ראשיושב

 תל-אביב מחוזולתעשיה

 המרכזמתת
 פתח*תקזה מקום? תכנוןמרחב

 מקומית מיתאר תכנית שינוי אפקדת ביברהודעה
 הליכי לחוק )3( 5 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 89 לסעיף ובהתאם התש"ן-ש199, שקה(, )הוראת ובניהתכנון
 הועדה במשרדי כי התשכ"ה-י196, והבניה, התכנוןלחוק
 לתכנון המהחית הועדה במשקדי ולתעש-ה, למגוריטלכניה
 ולבניה לתכנון המקומית הועדה וכ"שרדי המרכז, מחוזולבניה

 פת/בת/ מס' "תכנית הנקרא תכנית שינוי הופקדפתח*תקוה,
 פת/2000". מס' מקומית מיתאר לתכנית שיניי14/1233,

 פתח- ומקומם: התכנית כשינוי הכלולים השטחיםואלה
 35. ח"ח 22, חלקה 6393, גוש 45; תזח 6368, גוש -תקוה

 "רמת התעשיה איזור הרחבת א( התכנית: הוראותעיקרי
 לאיזור חקלאי מאיזור יעוד שינוי ב( בפתח-תקוה;סיב"

 פרט" ושטח ציבורית הניה דרכים/ ציבורי, לבגין שטהתעשיה,
 איחוד ד( קיימות; דרכים והרחבת חדשה דרך התודית ג(פתוח;
 לחוק ז' סימן ג', פרק לפן בעלים, הסכמת ללא הדשה,וחלוקה
 בניה הוראות קביעת ה( התשכ"ה-1965; והבכיה,התכנון
 התעשיה. באיזור הסמבה איכות בדברוהוראות
 בימים בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעייןכל
 המעיניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיטובשעות
 על נפגע עצמו הרואה אחר תכנוני פיט בכל או בבגיןבקרקע,
 לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התנגית, שיגף.די

 של פרסומה מיום יום עשרים תור ההגגדות, להגישרשאי
 ולתעשיה יסגור-ם לנגזה הועדה למשרדי בעתונות, זוהודעה
 215577.ש0. ט4 72406, רמלה 84, הרצל רה. המרכי,מחוז

 בכת888 הוגשה כן אס אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעל%4ש8 העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפירוט
"(לא -.%[ש8 " מסתמכם.היא

לו8 ".,~ש8 ראשון-לציון מקומי תכנוןמרחב
 מקומי,811 מיתאר תכנית שינוי בדבר'הפקדתהודעה

 ד,ל.'ן%ש לחוק )3( 5 לסעיף בהתאם הודעה, בזהגקסרת
 8 בת לסעיף ובהתאם התש"ן-ל199, שעה(, )הוראת ובניהתכנון
 8 הוענש במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, התכנוןלחוק
 81 לתכנה המחוזית הועדה כמשרדי ולתעשיה, למגזריםלבגיה
 8 וללץ% לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז, מחוזולבניה

 8 מי%%* "תכנית הנקרא תכנית שינוי הופקדראשון-לציון,
 רצ/1/ש~8 מס' לתכניות שיגוי רצ/במ/58/1, מס'מקומית

 ,:fg ורצ/2000"; רצ,10/1/א;רצ/1/1/ג,
 ראשותה ומקומם: התכגית בשינוי הכלולים השטחיםואלה

 8%67 94, 9, ח"ח 8, 7; 6; 5, 4, 3ל חלקות 3946, גוש -לציון
 1144 מגורים איזור קביעת א( התכנית: שיגוי הוראותעיקרי

 מוז%"'ש ב/1 מגורים איזור דו-משפחתיות(, דיור )יחידותמיוחד
 ואי?ון4..לא'ש קומות( 4 )עד ג,1 מגור-ס איזור טוריות(, דיור)יחידות
 מעריק%,% התוויית ב( קומות(; 12-ש רוויה )בניה מיוחד ג'מגור-ס
 משוליה דרכים והתוויית קיימות דרכים הרקבת חדשות,דרכים
 ציבוי,%1 לבנייני שטחים קביעת ג( בתשריט; כמפירטכות,

 פח%% ציבוריים שטחים מיוחד, מגרש מסחרי, לאיזורשטחים
 כמפ,ר8 רגל, להולכי שבילים פתוחים, פרטיים שטחיםחים,

 השתים),1, באיזורי6 לבויה ותקנות הוראות קביעת ד('בתשריט;
 והגחיושש התכנית ביצוע לצורך למיבנגים חלוקה קביעתה(

 מיבנן4ש לכל לביצוע ותשתיות פיתוח בינוי, תכניותלהגשת
 הדשיי,% וחלוקה איחוו הוראות קביעת ו( בהם: הבינויוהוראות
 הבעלים, הסכמת ללא ג', ילמיתחם א'למיתחם

 התשק"ה,ש והבניה, התכנון לחוק ג' לפרק ז' סימןלהוראות בהתאפלל"
,ש,)11ש,1965.
 בימי"ש בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעונייןכל
 המעוניינה כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 %ש.., נפגע עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניןבקרקע,
 לחוק,,"ן 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית, שיגויידי

 קל,',1 פרסומה מיום יום עשרים תוך התגגוות, להגישרשאי
 ולתעשושע למגורים לבגיה הועדה למשרד בעתונות, זוהודעה
 8-225577ט4,ו טל' 72406, רמלה 84, הרצל ,רח' המרכז,מחוז

 בכתב;',, הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעליהום העוכרות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפירוט
 ', מסתמכת.היא

1

 רחובות מקומי תכגון מרחב,,
 מקוממת מיתאר תכניות שיגו"י הפקדת כדברהודעה

 הליהרן לחוק )3( 5 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת
 א לסעיף ובהתאם התש"1-ל199, שעה(, )הוראת ובניהתכגון

 .3;12, 992; התשנ"ב, ב' באדי ז' 3983, הפרסומיםילקיט2424



 התש"ן-990ן שעה(, )הוראת ובניה תכנון הליכי חוק לפיהודעות

 והבניה, התכנון חוקולפי
 התשכ"ה-965~

 הועדה במשרד כ" התשכ"ה-ל196, והבניה, התכגוז4%
 לתכנון המחוזית הועדה במשרדי ולתעשיה, למגוריםי%'1יוח,,

 אלה: תכניות שיגו"" הופקדו,%.יית, ולבניה לתכנת המקומית הועדה ובמשרד" המרכז, מחוזחקי"
 מקומית מיתאר לתכנית שזנוי /ג, 151 רח/בת/ מס'%,'תכנית

 ל"1!

 רחובות ומקומם: התכנית בש"גוי הכלולים השטחים%,,אלה
 מאיזור יעוד שינוי א( התכניתן שינוי הוראות 'עיקרי:',,')גי" 35. 9, 8, חלקות 3651, גושיג,.ן,

 ג( בלה; הוראות קביעת ב( ודרך; תעשיה לאיזורי,,,ל,,..חקלאי

!1,ל')."
 לחוק. ז' סימן 1', פרק לפי וחלוקה' חיו
 מיתאר לתכנית רח/במ/5/1101,',שינוי מס'ש%!,תכנית
 רח/במ/4/1101ך. מס ת11.ן.%קומ

 95, 94, 1787י, 2ץ, 81, 76-שד, חלקות '3697, גושילך, רחובות ומקומם: התכנית בשינוי הכלולים השטחיט הזיה4],

"11
 86. ח"ח "27, 108, 10,

 )תוספת בניה בזכויות שיגוי התכנית: שינוי הוראות ליקרייקי
 .'י שטח(. תוספת ללא דיורוך.4חידות

. 

לזלגי
 בימים בהם לעיין רקאי התכניות בשינויי המעוניין

 המעתךין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים%ת
 על נפגע עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין%קע,

 לחוק, 100 סעיף פי על לכף הזכאי כל וכן התכניות, *ינויי4%
 של פרסומה מיום יום עשריט 'תוך התנגדות, להגיש(דאי

 ולתעשיה למגורים לכניה הועדה למשרדי בעתונות, ץ4%8"
 06-225577, טל' 72406, רמלה. 84, הרצל רח'4%'.המרכז,

 בכתב, הוגשה כן אם אלא תידון ולא' תתקבל לא התנגדות 'י.,1
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותמשיוט

4.מסתמכת.

 הדרש מקומי הכגוןמרחב1,,.1'

 מקוטית מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדבר%ה

 הליכי לחוק )3( 5 לסעיף בהתאם הידעה, בזה .'הסרת4
 89 לסעיף ובקיאם ,ך1990, החש"ן שעה(, )הוראתמ%יי,ו4ניה

 לתכנון המחוזית הועדה במשרדי ולתעשיה, למגורים4.ה הועדה במשרד כי התשכ"ה-.1945, והבניה, התפגע%,ק
 ולבניה לתכגון המקומית הועדה וכמשרדי המרכז, מחוזולמה
 מס' מקומית מיתאר "תכנית הנקרא תכמת שינוי הופקד1,י.'ן4'

 הר/2/58". ומט' 6/% מס' לתכניות שינוייגימ/3/58,

 הוד ומקומם: התכג"ת בשינו" הכלולים השטחים ואלה ,י
 10. חית 11, 1, חלקות 6446, גוש -,,%,ון

 משטח יעוד שיגוי א( התכגיוז: ש"גוי הוראית קר ע1
 הקרקע שימושי חלוקת קביעת ב( מגוייס; יאחרהקי
 בנ11ג1 מסחרי, מרכז ב', מגוריט איזור א', מגור"סשיזור

tnl~Y;aבתשריט; כמסומן וכו', לסוגיהן דרכים פתוחים, שטים 
 באתר; המותרים שונים ושימושים זכויות בנוה, שטח4קב"עת

 שלא חדשה, לחלוקה איזון וטבלאות הקצאות לוח קביעתד(
 והבניה, התכנון לחוק 122 סעיף לפי הבעלים,בהסכמת

התשכ"ה-1965.

 בימים בו לעיין רשא" התכנית בשינוי המעתי"ןכל
 המעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 על נפגע עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניןבקרקע,
 לחוק, 100 סעיף פי על לכך אביב כל וכן התכנית, שינויידי

 של פרסומה מיום יום עשרים תוך התנגדות, להגישרופאי
 ולתעשיה למגורים לעגיה הועדה למשרדי בעתונות, זוהודעה
 05-225577. טל' 72406, רמלה 84, הרצל רח' המרכז,מחוז

 בכתב, הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפירוט
 משתמכת.היא
 1992( בפברואר )23 התשנ"ב א' באורי"ס

 שישדב
 למגורים לבניה הועדה ראשישב

 המרכז מחוזולתעשיה

 הצפוןבניזוז
 כרמיאל מקומי תכגוןמרחב

 מפורטת תכנית שינוי הפקרת ברברהורעה
 הליכי לחוק )3( 5 לסעיף בהתאם הודעה, כזהנמסרת

 89 לסעיף ובהתאם התש"ן-י1990, שעה(, )הוראת ופגיהתכגון
 הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, .התכנוןלחוק
 לתכנון המחוזית הועדה במשרדי ולתעשיה, למגוהיסלבגיה
 ולבליה לתכגון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון, מחוזולבניה
 ג/בת/124, מס' "תכנית הנקרא תכנית שינוי הופקדכרמיאל,
 ג/2371". מס' מפורטת לתכלתש"גוי

 כרמיאל ומקומם: התכנית בשינוי הכלולים השטחןםואלה
 28. ח"ת 19-17, חלקות 19160, גוש-

 למבני משטח יעוד שיגוי א( התכגית: שינוי הוראותעיקרי
 כרמיאל %ש" ל'מכבי שטח הקצאת ב( לתעשיה;ציבור,לשטח

 וקביעת הבינוי של ואופיו גפתו קביעת ג( ציבור; לסבניבשטח
 לבניה. ומגבלותזכויות
 כימים בו לעיין רשאי התכגית בשינוי המעונייןכל
 המעוגיין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 על נפגע עצמו הרוחה אחר תכנוני 6רט בכל או בבניןבקרקע,

 לחוק, 100 סעיף % על לכר הזכאי כל וכן התכבית, שיגויידי
 של פרסומך מיום יום עשרים תוף התנגדות, להגישרשאי
 ולתעשיה למגורים לבגיה הועדה למשרד בעתוג:'ת, זוהודעה
 טל' 17000, נצרת-עילית הממשלה, קרית "צפון,מחוז

ק06-57051.

 בכתב, הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהווגגדות
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותכפירוט
 מסתמכת.היא

2425 2.3%992( התשנ"ב, ב' באדר :' 3983, אפרסומ"*1%.



 שעה(, ,הרראת ובניה, תכנון הליכי חוק לפיהודעות
 התש"ן-990~

 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוקולפי

 התחתון הגליל מקומי תכנוןמרחב

 טפורטת תכנית אישור בדברהודעה
 הליכי לחוק )11( 5 לסעיף בהתאם הוגעה, בזהנמסרת

 117 לסעיף ובהתאם התש"ן-פ199, שעה(, )הוראת והגיהתכנון
 תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, התכנוןלחוק

 ג/במ/48". מס( מפורטת "תקניתהנקראת

 גוש - כדורי ומקומט: בתכנית 'הכלולים השטחיםואלה
 44. ח"ח 17214, גוש 131; ח"ח17213,

 קרוונים 002 שכתת פיתוח התכנית: הוראותעיקרי
 שוגים לשימנשים קרקע ,ועתודות איזוריס קביעתלעולים;
 בניה זכויות המסדירות תקנות קביעת התכנית;בתחומן

 התכגית; להוראות בהתאם האיזורים, לפי המותריםלשימושים
 הדרוש, בהיקף חנייה שטחי ואיתור .דרכים מערכתהתוויית
 המתוכנן. לבינויבהתאם

 ביום בעתונות פורסמה התכנית הפקדת עלהידעה
 2262. עמ' התשנ"א, 3870, הפרסומים וגילקוט1.5,1991

 למגורים לבניה הועדה כמשרדי נמצאת האמורההתכנית
 מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדיולתעשיה,
 הגליל ולבניה לתכנון המקומית הועפה במשרדי וכןהצפון,
 ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכלהתחתון,

 לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים

 קצרין מקומי תכגודמרחב
 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדכתהודעה

 הליכי לחוק )3( 5 לסעיף בהתאס הודעה, בזה נמסרת'
 89 לסעיף וכהתאם התש"ן-ס199, שעה(, )הוראת ובג-התכנון
 הועדה כמיורדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, אתכנוןלחוק
 לתכגון המחוזית הועדה במשרדי ולתעש.ה, למגוריםלבניה
 ולבגיה לתכנון המקומית הועדה ובמשרד" הצפון, מחוזולבניה
 ג/במ/134, מס' "תכגית הנקרא תכבית שינוי הופקדקצרין,
 ג/במ/28". מס' מפויטת לתכביתשינוי

 - קצרין ומקומם: התכנית כשינד הכלוטם השטחיםואלה
 י 3. ח"ח 20100,גוש

 שטחים פריסת ש"גוי התכבית: שינוי הוראותעיקרי
 פתיחים.ציבוריים
 בימיט בו לעיין רשא" התכגית בשינוי המעסייןכל
 המעוגי"ן כל לקהל. פתוחיס האמורים שהמשרדיםולשעות
 על נפגע עצמו הרואה אחר תכגוב" פרט בכל או בבגיןבקרקע,
 לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכגית, שינויידי

 של פרסומה מיום "ום עשרים תוך התנגדות, להגישרשאי
 ולתעשיה למגורים לבניה הועדה למשרדי בעתונות, זוהודעה
 טל' 17000, נצרת-עילית הממשלה, קרית הצפון,מחוז

.06-5705?0'. 

 בכ,%8 הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתגגלות
 שעליח% העוכרות את המאמת תצהיר וכליווי הנמקותכפירוט
 מסתמכת.היא

ש 1992( בפברואר )27 התשג"ב א' באדרכ"ג
,,, קלעב'יעמרם

 לבניה הועדה ראשיושב
 למגורי"

וש
,ש הצפון מחוז.ולתעשיה

ש;%
 הדרותמחוז

%. ,,1(%1 באר-שבע מקומי תעגוןמרחב
,,ן יגש  מפויטת תכנית שינו" הפקדת בדכףהורעה
 הלש לחוק )3( .5 למעיף בהתאס  הודעה, בזהנתמרח

 % לס19ף ובהתאם התשונן-ש199,  שעה(י )הוראת  ובניהתכנון
 הועדה במשרדי כי התשכ"ה-י196, והבניה, התכגוןלחוק
 לתסבך אמחוזית הועדה במשרדי ולתעשיה, למגוריםלבניה
 הדרוס, מחוזולבניה

 ובמשרד-

 ולבג.% לתכנון המקומית הועדה
 5/במ/3ש מס' "תכנית קגקרא תכמת שיגוי האקדבאר-שבע,

 ;11 5/במ/83". מס' מפורטת לתכנית שינוי1,
 ומקומט: התכמת בשעון הכלולים השטחיםראלה

 חלקי% 9, באר-שבע בתף גוש - עשן 1חל י"א, שכונהשבע, באלי
 ,ש 15.14,

 מש% יעוד שינוי א( התכנית: שינוי הוראותעיקרי
 במאוש בניה מגבלות שינוי ב( א'; מגואם לאיזור פתוחציבורי
 למיתקנ,'% פתוח ציבורי משטח יעוד שינוי ג( א';מגורים
 חלהשא ד( תחבורה: למרכז ולשטה ספורט לשטחהגדסיים,
 מקלשן ביטול ה( א'; מגורים לאיזור ממגרש חלק שלמחדש

 .'%ןציבוריים.
 בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעונייןכל

 המעוג-א כל לקהל. פתוחים האמוריפ שהמשרדיםובשעות בימיי
 נפגע,,ש עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכי או בבניןבקרקע,
 לחי*; 100 סעוף פי על לכך הזכאי כל וכן התכבית, שיגויידי

 ולת%"%א למגורים לבניה הולדה למשרדי כעתונות, זוהודעה %" פרסומה מיוט יום עשרים תוך התנגדות, להתשרשאי
 % 84100, באר-שבע 8ש, ת"ד הנשיאים, דרך הדרום:מחוז

.057-31704. , " ,, 

 בכתר הוגשה כן אס אלא תידדן ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעלל%ן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הגמקותבפירוט
 'י, מסתמנת.היא

 1992( בפברואר )19 התשג"ב בשבטט"ו

 1, דגיגושלום
 ,; הדרוס מחוזול""שיה ,11 למגוף"ט לבג"ה הועדה ראשיושב

 ע.,
 992,'1,4 התשג"כ, ב' באדר ז' 3983, הפרסומים'לקרש2426



 התשכ"ה-965ן והבנוה, התכנון חוק לפיהרדעות

 ורושליםמחח

 ירושלים מקומי תכנוןמרחב,

 מקומיות מיתאר תכניות שינויי אישור בדבר%
 התכנן לחיק 117 לסעיף בהתאם "ידע", בזה%שקיהית
 אלה: תכניות שינויי אישור בדבר התשכ"ה-ע196:%%יהל'
 'מיתאר .לתכנית 1/89 מס' שינוי א', 22 ס ת8י,.,1.כנ%,יתן

 2204". מס תש%מ,'

 ירוש- ומקומם: התכנית בשינוי ם לולםי%'11ילה
 גוש - 39 מס' המ"ג רח' עילית, רוממה ?כונת1%?ום,

 ., ,,1%,ןן,,, כחול. בקו%.1,ייט בתש- המסומנים הגבולות על-פי הכל 13, חלקה%11%ן30'

 מאושר בינוי שינוי א( התכנית: שינוי הוראותשי?'קיי
 מאושרות בניה תוספות ביטול על-ידי 2204 מס'1%.',11כנית
 בניה לתוספות כיגע וקביעת הבלן של הדרומיתץיו1הייתו

 סוכה מרפסות והוספת הצפונית כחזיתור"ל,וי,,66נדרטיות
 הקיים, הלנין של המזרחת ובחזיתו ת הדרוס חדתופ'ל,1

 מרכייס כ1י" שטחי הגדלת כ( הכינוק לנספח%,וצהתאם
 כנין קווי ביטול ג( הכינוי; לנספמ כהקאם ר' ק%',;'י],,ק"
 הריסת בגין הוראות קביעת ד( חדשים; ?ניז קניי%י"ביעת
 מחדש, ובנייתו הבנע של המזרחית בהזיתו ק קש%ל

 עצים בג-ן הוראות קביעת ה( 'הבינוי; לנסלח1%ואאם
 הפרסר אלקוט פורסמה התכנית שינוי הפקדת עלש,"ודעהנו, להריסה וגדרות לחקירה%ו

,. 42ג עמ' חתשנ"ב; ,3941'%,.,,'
 2927". מס' מקומית1, מיתאר לתכנית 1/90 מס'  שינוי א', 2927 מס'%,"תכנית

 רח' פינת מס"47, בורוכוב רח' יובל, קרית שכונת לים,ע,, יהוש- ומקומם: התכנית בשינוי הכלולים השטחים%יאלה1

 הגבולות על-פי הכל, 38, ח"ח 30398, גוש - קליינמן4
 כחול. בקו בתשריט המסומנים1
,1
 לנספח בהתאם העליונה, שבקומה הדרות להרחבת קומהן לתוספת ביגב וקביעת הקיימת העליונה בקומה מאושרת, בניה תוספת ביטול ידי על 2927 מס' בתכנזת המאושר, מהבינוי הלק שיגזי א( התבנית: שיגוי הזראות ליקרי1(
 העליתה לקימה מאושרים בגיז קוו. ביטול ב( הב"מ;1,,,,

 הקומה לתוספת חדשים בנין קווי וקביעת בלבדהקיימת
 הקומה לתוספת מרביים בניה שטחי קביעת ג( "רביעית;1

 הפרסו- בילקוט פורסמה התכנית שינוי הפקדת על הודעהי. מ"ר. ל-1,710 הבגין ולכל מ"ר ל-280פ,'הרביעית
 966. עמ' התשנ"ב, 3948, מיםם

 מיתאר לתכגית 3/90 מס' שעף 3959א, מס' "תכניתש
n?nlpn,מיתאר לחכמת 1/90 מס' ישיגוי 3928 מס 

 3959". מסי מקומית],

 ירוש- ומקומם: התכמת בשינוי הכלולים השטחיםואלה
 לפי 2, מס' מגרש כצנלבוגן, רח' הר-נוף, שכונתלים,
 3028( מס' אכנית לפי 501, מס' ממגרש ,חלק 3959תכנינו

 אורך קואורדינטות בין שטח 13, ח-ח 30332, גדש1
 32.625נ- רוחב קואורדינטומ ובין167.025-167.150

 בקו בתשריט המסומנים 'הגבולות על-פי הכל132.500,
 ,כחול.
 להקמת ביגוי' קביעת א( התכנית: שעוי הוראותלקרי
 ב( ופחמיה; לימוד חדרי מדרש, בית הכוללתישיבה
 מספר הגדלת ג( מ"ר; ל-2,701 הצגיה שטחי סה"כקביעת
 מ'יך4 מ-5 צדדי בנון "ווי שיגל ד( לך6; מ-3 מקסיקומות

 גשר להקמת בגין קווי לרבות חדשים, בגין קווימ"וקביעת
 לעקירה. עצים בגין הוראות קביעת ה( הכניסה;במפלס
 הפרסו- כילקוט פורסמה התכנית שאזי המקדת עלהודעה
 885. עמ' התשנ"ב, 3946,מים

 מיתאר לתכנית 4/90 מס' שיגוי 4185, מס' "תכנית41(
 מיתאר לתכנית "1/9 מס' )ושינוי 1042 מס'מקומית
 2033". מס'מקומית

 ייוש-  ומקומם: התכנית כבזינוי הכלוליס השידחיסואלה
 כין 4א', מס' תויה שערי רח' וגן, בית שכתתלימ,

 24, ח"ח 30343, גוש - 1042 תכנית לפי 16 מס'ציבורי
 ובין 167.325-ל167.40 אורך קואורדינטות בין שטח,

 כחול. בקו בתשריט המסומניםיות "גבו- על-פי הכל 0"130.3-ש130.33, רוחבקואורדינטות

 שטחי סה"כ הגדלת א( התכנית: שיגוי הוראותעיקרי
 )קיימים מ"ר לך805 מ"ר מ-600 למקווה המותריךהבניה
 בחלקו עמודים קומת לסגירת בינוי קביעת ב( מ"ר(;699

 לנספח בהתאם קיים, מקווה להרחבת בנין של המערבי'

 842: עמ' התשנ"כ, 3945,מים הפרסו- שילקוט פורסמה התכבית שינו; הפקדת עלהודעה

 מיתאר לתכנית oa 30/90' שינוי 4209, מס'"תכנית)5(
 62", מס'מקומות

 ירוש- ומקומם: התכנית בשיגוי הכלולים השטחיםואלה
 ישרים מסילת הרחוב"ת בפינת השטח העיר, מרכזלים,

 הגבולות על-פי הכל 409, 46, ח"ח  30074, גוש -ואגריפס
 ) כחול. בקו בתשרי6המסומריך

 מאיזור יעוד שיגף א( התכנית: שיגוי הוראותעיקרי
 להריסה. מבנה בגון הוראות קביעת ב( לדרר;מסחרי
 הפרסר כילקוט פורסמה התכנית שיגוי הפקדת עלהודעה
 966. עמ' התשנ"ב, 3948.מים

 השהו- הועדה כמשרדי נמצאים האמורית התכניותשינויי
 הועדה במשרדי וכן יררשלימ, מחון ולבניה לתכנוןזית

 לעיין רשאי המעוניין יכל ירושלים, ובניה לו1כגוןהמקומיו!
 לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדס ובשעות ממיםבהם

,2427 2.3.1992ן התשנ"ב, ב, באדר ז' 3983, הפרסימיס4יט



,, התשכ"ה-1965 והבנוה, התכגון חוק )לפיהודעות

 "רושלים מקומי תכנוןמרחב
 מקומית מיתאר תכנית שינוי אישור בדברהורעה

 התכגון לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 הנקרא תכנית שינוי אישיר בדבר התשכ"ה-1965,והבגיהי
 מקומית מיתאר לתכנית 46/89 מס' שינוי 4075, מס'"תכנית

 מס' ציבורי שיכון לתכגית 3/89 מס' ושינוילירושלים
."5,03/2
 "רוש- ומקומם: התכננת בשינוי הכלולים השטחיםואלה

 133, חלקה 30235, גוש - 20 18, המ"ג רח' עילית, רומסה'לים;
 כאול. כקו בתשריט המסומנים הגבולות עלגפיהכל

 מאסור שיגוו,,יעוד א( התכניתן שינוי הוראות ןעיקרי
 כ( מיוחד; מגורים לאיזור תעשיה ומאיזור קומות 3-4מגורים
 בניה לתוספות בניה והוצאות בגין  קווי לרכות בינוי,קביעת

 שטחי הגדלת'סה"כ ג( הבינף; לנספח בהתאםסטנדרטיות,
 950.53נ )קיימים מ"ר ב-796.12 18 המ"ג ברח' בבניןהבניה
 1522.29 )קיימה מ"ר כ-7.27ן10 20 המ"ג ברח' ובבניןמ"ר(
 להריסה, גדרות בגין הוראות קביעת ד(מ"ר(;

 הפרסו- פורסמהבילקוט התכמת שיגוי הפקדת עלהודעה
 2988. עמ' התשנ"א, 3898,מים

 המחוזית הועדה במשרדי נמצא האמור "תכלתשינו(
 המקומית הועדה במשקדי וכן ירושלים, מחוז ולבניהלתכנון
 בימים בו לעיין רשאי המעונ~ן' וכל ירושלים, ובגיםלחכנון
 לקהל. פתוחים באמורים שהמשרדיםובשעות

 ירושלים מקומי תכמןמדהכ
 מקומיות מ"תאף תכניות שינויי הפקדת כדברהודעה

 התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת
 לתכנון המפודת הועדה במשרדי מ התשכ.ה-1965,והמגיה,
 ובניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים, מחוזובניה

 אלה: תכניות שיגוי" הופקדוירושלים,

 מיתאר לתכנית 1/89 מס' שיגרי 3010ב, מס'"תכנית)1(
 א"'. 3010 מס'מקומית

 ירוש- ומקומם: התכמת כשיגף הכלולים השטחים,ואלה
 רח' 1; 3, 5, 7, 9, מס' השיירות, רח' קטמון, שכתתלים,
 - 28 30, 32, 34, 36, מס' הל"ה, רח' 6; מס' קדש,מבצע
 המסומג'ם הגבולות על-פי הכל 53, חלקה 30007,גוש

 כחדל. בקו בתשריט ,'

 בגוש 53 חלקה חלוקת א( התכנית: שיגוי הזיגיותעיקרי
 מגורים מאיזור "עוד שיגו" ב( חדשים; מגרשים ל-6י3000
 בתכלת המאושר הביטי שיגוי ג( מסחרי; לשטחמיחד
 א' בקומה המזרחיות בדירות בלה לתוספות א' 3010מס'
 בניה, שטחי ששוב תיקון על-ידי 5 מס' חדש במגרשו-ב'

 הביגע, לגספחכהתאם

 מיתאר לתכגית 29/89' מס' שינוי א', 3799 מס'"תכנית)2(
 62". מס'מקומית

 התכנית בשיפוי הכלולים השטחיםואלה
 ,88 ומקומטי

 יפה,14א רח' פינת 1, ג'ורג' המלך רח' העיר, מרכזלים,
 המשאה הגבולות על-פי הכל 209, חלקה30049,
 ,8% כחול. בקובתשריט
 אחו,ז'%% סה"כ הגדלת א( התכניף: שיגוי הוראותעיקרי

 לשש ג( לי315%; קיימים( )183% המותריםמ-150%
 בנין,8% על גלריות הכוללת גבוהה קומה לתוספתבינו"

 גשלן8 לבניה הוראות קביעת ג( הבינויי לגספחבהתאם
 כף",;8 לתכגית 1/91 מס' ש1נ11 4261, מס'"תכנית)3(

 '.'וש י , 2561'.. מס'מקומש
 .אמ ומקזמסן התכנית layej~ הכלוקס השטחיםואלה
 8%%8 גוש - 5 מס' הסביון רח' ב', גגיס עיר שכונתלים,
 בתשרעהש המסומנים הגבולות על-פי הכל 64,חלקה
 ,שכחול,

%,,
 האחוריש ובחדת הקדמית בחית סטנדרטיותבגיה לש בינוי קביעת א( התכנית: שינוי הוראותעיקרי
 ב"% א,, בקומה הקיימות הדירות להרחבת קייטבג-ן

 של"רר לתוספת,קומה בינוי קביעת ב( הבינוי;לנטפחי
 י,ג%% בהתאם בי, בקימה קיימות דרות הרחבתלשם

 מ"ף,ום )כ-49 הסגיו תכל מ"ר ב-980 מרביים בניהשיחי השש ן, ל-3; מ-2 קרבי קומות מסהר הגדלת ג( הבזנו";)
 חדשיהם בנין קווי וקביעת בג-ן קווי שינוי ה(דןרה(;
 להרגל% ומדרגות גדרות מבנים, בגין הוראדתקביעת
 ב%4 בהם לערן רשאי התכניות בשינויי המעונייןכל
 קמייך% כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיסובשעות
,vp~paגפ%*,ן עצמי הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבגין 

 ללא 100 סעיף פד על לכך הזכאי כל וכן התכניות, שינתי171
 החילק של מרמומה מיום חדשיים תוך התנגדות, להגישרשאי

 שלוש רח' האמורה, המחוזית הועדה למשדדיברשומות,
 השש ימציא המתנגד 02-290222. טל' ירושלים, 1,המלנה

 הללא רח' האמורה, המקומית הועדה למשרדיהתנגדותו
 94581.ירושלים

1,
 בטש הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות

 שעלב העובדות את המאמת תצהיר דבליווי הנמקותבפירוט
 , ' מסתמכת.היא

;ע
 ,,' ירושלים מקומי תכגטמרחב

 ' מפויחת תכפת שינו" אישור בדברהורעה

 ה,8 להוק 117 לסעיף בהתאמ הודעה, בזהגמסרת
 ; '180%". * מפורטת לתכנית 1,90 מס' שיגר א', 1801 מס'"תכגית הגאי תכגית שינוי אישור בדבר התשכ"ה-1965,והבגיה,

 "ר ומקומם: התכגית בשינף הכלולים השטחיםואלה
 תו 30106, גוש - 22 המלך שאול רח' סגהדר"ה, שכ'לים,
 כהן בקו בתשריט המסומג"ם הגבולות על-פ" הכל 36, 32,35,

 מאיל "עוד שיגף א( התכנית: שיף" הוראותעיקרי
 הגי אחחי סה"כ הגדלת ב( שוחדי 3 מגורים לאחור 3מגורים

 התשגיב, ב, באדר ז' 3983, הפרסומיתילקוט2428
 3.1992י



 ד התשכ"ה-965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 בני;; לתוספות בינוי קביעת ג( ; ל-120%א%"ן,"יתרים
 לנספח בהתאם קיים, בנין של המערבית בחזית%%ש'יית
 מ'; 2.50 עד מ' ל-2.20 מ' מ-ע3,0 קדמי בניז קי שינוי%ןד(

 חדשה. וחלוקה%1יד

 הפרסה בילקוט פורסמה התכנית שינוי הפקדת על1'%יילה

 ב' קתשנ%י?4'
 966. עמ'

 המחוזית הועדה במשרדי נמצא האמור התכנית~4-גוי
 המקומית הועדה במשרדי וכן ירושלים, מחוז1%,ילקביה

 בימים בו לעיין רשאי המעוניין וכל ירו?לים, ובניה1%

 לקהל. פתוחים האמורים מ ?המשרד'%"1,ן.ן

 1992( בפברואר )10 התשנ"ב 4'קדר

 ציבורי לאניון שטח קביעת התכנית: שינוי הוראותעיקרי
 מתחת מפלסים, שלושה עד תת-קרקעי ציבוריומקלט
 גינת של פתוח ציבורי ולשטח לדרך המיועדלשטה

 על הקיימים השטחים יעודי מרבית שינוי ללא"השרון",
 תיקון 44, מס' לתכנית למך, בהתאם הקרקע;'שיגוי,פני

 על שהודעה אעוריפ, לקביעת מאוחדת תכמת -1941
 בנובמבר 20 מיום 1/42 מס' רשמו בעתון פורסמהאישורה
.1941

 לתכנית 1991 לשנת מס',1 והיגוי תא/2539, מס'"תכנית)2(
 שינוייה". על תא,50, מס'מפורטת
 מל- ומקומם! מתכמת בש"גוי הכלולים השטחיםואלה

 223. חלקה 6108) גוש - 20 יעקב זכרון רח'אביב-יפו,

 בית בניית התרת. א( התכניתן שיגוי הוראותעיקרי
 ידי: על הבנין לדיירי מיוחד(מ שירותים הכוללמגורים
 6 בן בנין הקמת המאפשרות לבניה והוראות זכויותקביעת
 מפולשת בקומה שחיה ובריכת מפולשות קומות ו-2קומות
 ב( בלבד; הבנין דיירי של ובבעלות לשימושעליונה
 שינוייה, על 50ל מס' מפורטת לתכנית לכך, בהתאםשיגו,,
 1054 הפרסומים פורסמה,בילקוט איזכורה עלשהודעה
 19.12.1940.ביום

 בימים בהם לעיין רשאי קתכניות בשינויי המעונייןכל
 המעוגיין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 על נפגע עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניןבקרקע,
 לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכניות, שינוייידי

 זו הודעה של פרסומה מיום חדשיים תוך התגגדות,' להגישרשאי
 רח' שלום, מגדל האמירה, המחוזית הועדה למשרדיברשומות,

 03-4171941. טל' 61290, תל-אביב 29090, ת"י 9, העםאחד
 המקומית הועקה למשרדי התנגדותו העתק ימציאהמתנגד
 03-437162ן טל' 64514, תל-אביב 68, גוריון בן שדהאמורה,

 בכתב, הוגשה כן אף אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובאווי הנמקותבפיהוט
 משתמכת.היא

 תל-אביב מחוז מקומי תכנוןמרחב
 מקומית מיתאר תכנית שינוי אישור בדבף.הודעה

 התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, כזהנמסרת
 הנקרא תכנית שינוי אישור בדבר התשכ"ה-1965,והבניה,
 מס' לתכניות שינוי תגפ/577, מס' מקומית מיתאר"תכנית
 6/א". ומס'תגפ/577

 תל- ומקומם: התכנית בשינוי הכלולים השטחיםואלה
 20. 1, ח"ח 10) 6, 5, 4, 3, חלקות 6139, גוש -אביב-יפו

 של מחדש וחלוקה איחוד א( התכנית: שינוו הוראותעיקרי
 מינהל - הרשום הבעלים 'בהסכמת בתכנית, הכלולותהחלקות
 עזר משקי לאיזור ודשים מגרשים יעוד ב( ישראל;מקרקעי
 בשטח אחת כל מגרש, לכל יהירת שתי בנייתואפשור
 יעוד ג( קומות; בשתי או אחת בקומה מ"ר 180 שלמכסימלי
 אחת קומה בן מבנה הקמת תותר ובו מסחרי לאיזור חדשמגרש

*4,

 סויטהאליהו
 המחוית הועדה ראשיושב
 ירושליס מחח ובניהלתכנון

 תל-אביבמחוז
 תל-אביב-יפו מקומי תכנוןמרחב
 מפורטיז תכנית שינוי הכנתברבר

 ובניה לתכנון המחוזית היעדה כי התשכ"ה-1965,יה, התכנון לחוק 77 לסעיף בהתאם הודעה, בזה"נמסרת
 "תכנית הנקרא תכנית שינוי הכנת על החליטה -אבח'ן'מ

 שינוייה". על",ק מס' מפורטת לתכנית 1991 לשנת 1 מס' שינוילתא/2539,

 ומקומם: המוצע התכנית בשינוי הכלולים השטחיםוהאיה
 223. חלקה 6108, גוש ן 20 יעקב זכרון רח'אביב-יפו,

 הכולל מגורים בית בניית התרת א( המוצעים:)4ק1יגייים
 מפולשות קומות ו-2 קומות 6 בן בגין הקמת המאפשרותיה והוראות זכויות קביעת ידי: על הבנין לדיירי מיוחדיםשתילם
 של ובבעלות לשימוש עליונה מפולשת בקומה שחהשת
 מס' מפורטת לתכנית לכך, בהתאם שינוי, ב( בלבד; הבנין?

 בילקוט פורסמה אישררה על שהודעה שינייה, על1
 19.12.1940. ביוץ 1064יומים

 תל-אביב-יפו מקומי תכנוןמרחב)'
 מפורפות תכניות שינויי הפקדת ברברליעה

 התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהגמסרת
 לתכנון המתחית הוקדה במשרדי בו התשכ"ה-ל196,גלה,
 וברה לתכנת המקומית הועדה ובמשרד תל-אביב, מחוזען

 אלה: תכניות שינויי הופקדואביב-יפו,
 לתכנית 1991 לשנת 2 מס' שיגף תא/2528, מס' "תכגית,
 תא/44:'. מס' מפורטת)

 תל- ומקומם: בשיגוי'דין2נית הכלוליט השטחיםואלה
 והגינה החשמל ברזי*, לבוגטין, הרחובות: ביןאביב-שן,

,
 169, 67נ, 165, ח"ח 166, 37, חלקות 6940, גוש ל



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעוק

 ולשטח ציבורי לבגין חדש מגרש יעוד ד( י30%; שלכשטח
 ותעלות שבילים דרכים, מערכת תוואי קביעת ה( פתוח;ציבורי
 בכל לוד דרך משולי מ' 20 גרוחכ גניו קווי קביעת ו(ניקוז;

 זה בשטח 104(; - 110 מסו לוד;תלקות בדרך הגובלותהחלקות
 התכנית. במסמכי כמפורט בניה, כל תותרלא

 הפרסו- בילקוט פורסמה התכנית שינוי הלקדת על"ויעה
 :' 2518. עמ' החש"ן, 3761,מים

 המחוזית הועדה במשרדי נמצא האמור התכניתשינוי
 לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן תל-אביב; ולבניהלתכנון
 בימים כד לעחן רשאי "המעוניין וכל תל-אביב-יפו,ובניה

 לקהל. פתוחים האמותים שהמשרדיםובשעות

 מקומי,גרצליה תכנוןמרחב
 מקומית מיתאר תכנית הכנת'.שינוי בדבףהלדעה

 התכנון לחוק 77 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת
 ובניה לתכנון המחומת הועדה כי התשכ"ה-1965;.והבניה,
 "תכנית תכנית'הנקרא שינוי הכנת על החליטה תל-אביבמחוז
 הר/1345א', מס' לתכניות שינוי הר/1838, מס; מקומיתמיתאר

 והר/1748".הר/253א'

 ומקומט: המוצע התכגית בשינוי הכלולים השטחיםואלה
 ב, ציון קהילת ירושלים, ארלודרוב, רחובות:הרצליה,

 גוש
 16-15. חלקות6540,

 לעומת המגרשים שטחי תיקון א( המוצעים:השינויים
 ב( צפינה; ארלוזורוב ר% העתקת מחמת הראשית,התכנית
 88 הקמת הכולל 6540 בגוש ף16 15 חלקות של מפורטתכנין
 מ"ר 9070 של כולל רצפות בשטח מבנים ב-22 דיוריחידות
 לעומת וזה משותפים, ומקלטים משולבות ירכיםגביניהם
 ב"גוי קביעת ג( הראשית; בתכנית שנקבעו הבניהזכויות
 הנמוכות לדירות בחלקו צמוד שהגן ד4-מפלסיית, דירותהכולל
 לעומת וזאת שבהן, העליצות לדירות בחלקו צמוד והגגשבהן
 הראשית. בתכנית שנקבעו הכניהסוגי

 הרצליה מקומי תכנון מרחב,י.
 מקומית מיתאר תכנית שתוי הפקיך בדברהודעה

 התכגץ להוק 89 לסעיף בהתאם ' הודעה, בזהנמסרת
 לתכגון המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,והבניה,
 ובניה לתכגון המקומית הועדה ובמשרדי תל-אביב, מחוזובנע

 מקומית מיתאר "תכנית הנקרא תכנית שינוי הופקדהרצליה,
 הר/253א' הר/345,א', מס' לתכניות שינוי :הר/1838,מס'

והר/1748".

 הרצ- ומקומם; התכגית בשינוי הכלולים השטחיםואלה
 6540, גוש - ציון קהילת ירושלים, ארלוזורוב, רחובות:ליה,

 16-15.חלקות

 הם%%%% שכהי תיקון א1 התכנית: שימי הוראותדקיי
 % ארלוזוהוב11 רח' העתקת מחמת הראשית, התכגיתלעומת

 של כולל רצפות בשטח מבנים ב-22 דיור יחידות88 הכול.,שיי 6540 בגוש ו.16 15 חלקות של מפורט תכנוןב(
 ש 70"ין*

 וזה עשותפ-ם, ומקלטים משולבות דרכיםוצקיהם

 קביעתשש ג( הראשית; בתכנית שנקבעו הבניהזכויות ש :"
 ש הג% לדירות בחלקו צמוד שהגן דו-מפלסיות, דירותהכולל
 וזאת,%% שבהן, העליונות לדירות בחלקו צמוד והגגשבהן
 :','ן% ' הראשית. בתכנית שנקבעו הבניהסוג'

8%,
 ועש בי לע-יז, רשאי התכנית בשינוי המעתייןכל
 רוששך כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיסובשעות
 נ%ש עצמו הרואה אחר תכגוגי פרט בכל או בבגיןבקרקע,

 ,י%% 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית, שיגויידי
 הו,%% של פרסומה מיום חדשיים תוך התנגדות, להגישרשאי

 שלוש,יש מגדל האמורה, המחוזית הועדה למשרדיברשומות,
 %171941ש טל' 61290, תל-אביב 29090, ת"ד 9, העםאחד

 המש% הועדה למשרדי התנגדותו העתק ימציאהמתנגד
 טל' הרצליה, 10, סוקולוב' רח'האמורה,

% 52-501695"',1'.,י
 שלש הוגשה כן %ם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות

 ?ן% האובדות את המאמת תצהיר ובליווי הגמלותבפירוט
 !"ש מסתמנת.היא

,יפש%
 ",!%, הרצליה מקומי תשוומרחב

-~גן  מליו"% מיתאר תכנית שיגוי אישור כלברלדעה
 א% להוק, 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 ק%% תכנית שינוי אישור בדבר התשכ"ה-1965,והבניה,
 לתכניות% שיגוי הר/1830, מס' מקדמית מיתאר"'תכנות

 ' ", הר/4253"'. ומס'הר/1378א'

 ומקומס1,% התכנית בשינוי הכלולים השטחיםואלה
 גו%,:י% - ירושלים עצמאות, מוהליבר,  רחובות:ליה,

 , ' 58. ד5;חלקות

%1: 
 פ יעוד שינוי א( התכנית: שינוי חראותעיקרי
 מיוחל מגורים לאיזור מיוחד א' מגורים ואיזור א'מגורים
 ל% 134 ובהם גג קומת * עמודים על קומות 5 בניבגייךס
 ק4 ד( קיימות; דרכים גיטול ג( התכנית; בשטחבינוי היי קביעת כ( מ"ר; 17,040 של כולל רצפות בשטחדיור

 שש לוח קביעת ק( קתוחיס; ופרסיים ציבורייםשטחים
 במה היתרי מתן בדבר הוראות קביעת ו( בניה;וזכיות
 מועליהן קביעת ח( שטחים; רישום לדבר הוראותקביעת
 י( י ,התכגית.

 ,,: , 3030. עמ' התשג"א, 3900,מיס ישי בילקוט פורסמה התנגית שינוי השקדת עלהודעה
 המהן הועדה במשהדי נמצא האמור התכגיתשיגוי
 אס% הועיה במשרדי וכן תל-אביב, מחוז ולבניהלתכנון
 בוניל לעיין תשאי המעוניין וכל הרצליה, ובגיהלתכגון
 ', , , לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיסובשעות

 11992, התשב"ע, ב' באדר ז' 3983, הפרטומיטילקוט2430



 התשכ"הב965ד והבניה, התכנון חוק לפיהרדעות

 חולין מקומי תכנון מרחבש"

 ,,(שן%ל,ילו""
 .2ב -ב. ב "ך שי"%י"פו(יו3 1ק לסעיף בהץאס היטעה, %%%
 במערב; "היתיביץ, הח' בצפייי "ג ,""%ה
 חלקות 43"6, גוש - הגובלים יהרחובות , ירה'ש'"41

 חלקות.31-9, 6048, גוש 1700 ח ח41%,*%4י0ק'

 6758,, גוש 66י; ה"ה 244, 231-236, 224, 242 1'שא11',.(
 124-"160, 4ש-118,, 77-44, 4-15ג 8, 7, 5,חן,4,

ש%"
 177י ח"ה 62נ-נ17,%.1]ב,1514, 36421' 4י' 1 חלקות 6759' גוש 6; ח ח 4,נ-231,

 חלקות 6760, %ש
 3-1, חלקות 6761, גח% 140; 189, ח"א 88,%'.וויש7,.87,

 69 חשח

 פרק לפי מחדש, וחלוקה איחוד א( התגנית: הוראותבהיקרי

 ג( מסחר; ושטחי מגורים איזורי קביעת ב( לחוק; ז'דהי
 וביטול רגל ושולכי ושבילים חניות חדשות,%'",ן*'"דרכ,ם

 ולשטח ציבור למוסדות מגרשים קביעת ד( ק-מות;%
 , והקצאות. איזון לוח הכגת ה(%,פתוח;

 הפרסומים בילקוט שורטטה התמצית הפקדת לל1"ודעה'
'~ehnag'438' עם ט 

 לתכנון המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה%תכנית
 לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן תל-אביבן 'נהה%ף
 ובשעות בימרני בה לעיין רשאי המעוניין וכל חולון,%

 לקהל. פהוחים האמורים ם . '.ר"-,,
, יןן,
 ת מקוס מיתאר תכנית שינוי הכנת בדבר% רמת-גי מקומי תכנוןמיהבזן..),

 התקנון יחוק לסעוףל?? גקתאס ,הודעה, בזה%ין""4ת
 ובניה לתכנון המחוזית הועדה כי הת-כ""נ1941,4%,

 "תכנית הנקרא תכנית שייר הכנת על החליקה%',4י-אביב
 כל על רג/ק34, מס' לתכנית שינוי דג/994, מס' וקומית%ר,,

 " יג/784 מ? ת ולתיג%,י,,,1

 ומקומם; המוצע התכנית בשינוי הכלולים השטחיםשאלה
 294( חלקה 6158, גוש - 24 הנחל רח'%א,

 ציבורי לבנין שטח יעוד ביטול המוצעים:4שינתיט
:figעמודים קומת מצי קומות 3 של  בגובה ג' מגורים איזור 
 ,3טו. המגרש משטח 120% של במה באחוזי%ת,
11
[

 רמת-גן מקומי תכנוןמרחבי,(

 מקומית מיתאר תכנית שינו" הפקדת בדבר4
 התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהאפסרת
 לתכנון המחוית הועדה במשרד כי התשננה-ל6עו,4,
 ובניה לתכגון המקומית הועדה ובמשרדי תל,אביב, מחוז4

 מקומית מיתאר "תכנית הנקרא תכגית שינוי הופקדר"ת-גן,
 שינוייה, כל על רג/340, מס' לתכנית שינוי רג/994,מט'

 רג/784". מס'ולתכנית

 רמת-גן, ומקומם: התכנית בשינוי הכלולים השטחיםואלה
 294. חלקה 6158, גוש - 24 הנחלרח'

 לבגין שטה יעוד קיטול התכנית; שינוי הוראותעיקרי
 קומת מעל קומות 3 של בגובה ג' מגורים איזור וקביעתציבורי
 המורש,נסו. משטח 120% של בג'ה באחוזי מפולשת,עמודים
 בימים כף לעיין רשאי התכנית בשיגוי המעוניין,"יכל
 ד"מעוניין לל לקהל. פתוחים האמודים שהמשרניםובשעית
 על נפגע עצמו הרומא אחר תכנוני D~e בכל או בבניןבקיקע,

 לחנק)' 104 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית, שינויידן
 זו הודעה שי *רמומה קיוט חדש-ים תוך התנגדות, להג-.שרשאי

 רח' שלום, מגדל האמורה, המחוזית הועדה למשרדיברשומות,
 !7194!01-5. טל' 61290, תל-אביב 29090, ת"ד 9, העםאחד

 המקומית הועדה למשרדי התנגדותו העתק ימציאהמתנגד
 03-7535555. טל' רמת-גן, 25, ביאייק רח'האמורה,

 בכתב, הוגינה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפירוט
 .. מסתמכת;היא

 1992(' בפברואר )20 התשנ"ב א' באדרח"ז

 לסקרשמואל
 המחוזית הועדה ראש יושב.,.

 תל-אביב מחוז ובג-ה,לתכנון

 המרכז., מחוז,

 פתח-תקוה מקומי תכגוןמרחב
 מפררפות תכניות אישור בהכףהורעה
 התכנון לחוק 117, לסעיף בהתאם הודעה, כזהנמסרת

 אלה; .תכניות אישור בדבר התשכ:'ה-1965,והבניה,
 פת/46/1201". מס' מפורטת"תכלת)1(

 רח' פתח-תקוה, ומקומם: בתכלת הכלולים השטחיםואלה
 17. ח"ח 6396, גוש - 46 אייסהפץ

 מעקה. שולי על בגג חדר בניית התכגית: הוראותעיקרי
 הפרסומיס בילקוט פורסמה התכגית הפקדת עלהודעה
 580. עמ' התשאב,3939,

 פת/230!/47". מס' מפורסת"תכנית)2(

 רח' פתח-תקוה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחיםואלה
 69. חלקה 6394, גוש - 39טרומפלדור

 המעקה בקו גג על חדר קביעת התכגית: הוראותעיקרי
 מטרים(. 2.00)במקום
 הפרסומים בילקוט פורסמה התכגית הפקדת עלהודעה
 3386. עמ' התשג"א,3912,



ו התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות
 המחוזית הועדה במשרדי נמצאות האמורותהתכניות

 המקומית הועדה במשרדי וכן המרכז, מחוז ולבניהלתכנון
 בימ.ם בהן לעיין רמאי המעוניין וכל פתח-תקוה, ובניהלתכנון
 לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות

 ראשון-לציון מקומי תכנוןמרחב
 מקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת כדברהודעה

 התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת,
 לתכגון המחוזית "ועדה במשרדי כי. התשכ"ה-1965,והקניה,
 ובניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז, מחוזובניה

 רצ, מס' ~ntaan הנקרא תכנית שינוי הופקדראשון-לציון,
 רצ/1/8/168". מס' מקומית מיתאר לתכנית שינוי5/8,168,

 ומקומם: התכנית בשינוי הכלזליט השטחיםואלה
 ישנות חלקות 3947;' ישן גוש 5; 4, חלקות 5032, גוש -לציון ראשוני

,202.203 

 5*4, חלקות איחוד א( התכנית: שינוי הוראותעיקהי
 מבעלי אחד כל של זכויותיו שמירת תוך הבעלים,בהסכמת
 בחלק שימוש ב( האיגוד; לפני היחסי שטחו בתחוםהזכויות
 בשטח המפעל חנות לצרכי 5 קודמת בחלקה הקרקעמקומת

 מרתף  קביעת ג( מ"ר; כ-30.00 בשטח וסטקייה מ"רכ-120.00
 ד( הבג"ה(; באחוזי כלול )שאיננו מ"ר כ-160.00 בשטחאחסנה
 בשטח מסעדה ולידם המפעל משדדי את תכלול א'קומה

 ההניה ה( והלילה; הערב בשעות שתופעל מ"ר,כ-220.00
 קוף בשר'בתחום של ופריקה לטעינה מקורה תהיההתפעולית

 ז( מ'; 12.50 עד יגיע מעלית מכונות חור ו('גובה בחזית:הבנין
 אפס. בנין בקובמה

 בימים בו לעיין רשאי התכנית בשינת המעונייןכל
 המעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 על נפגע עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניןבקרקע,
 לחוק, 100 סעיף פי על לכר הזכאי כל וכן התכנית, שינויידי

 זו הודעה של פרסומה מיום חדשיים תוך התנגדות, להגישרשאי
 84, ההצל רח' האמורה, המחוזית הועדה למשרדיברשומות;

 התגגוי- הפתק ימציא המתנגד 225577-ש0. טל' 72406,רמלה
 ראשון-לציןן, עירית האמורה, המקומית הועדה למשרדיתו

 03-9682333. טל'ראשון-לציון,

 בכתב, הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפירוט
 מסתמכת.היא

 ראשון-לציון מקומי תכגוןמרחב
 מקומית מיתאף תכנית הפקדת בדברהודעה
 התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת
 לתכנון המפודת הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,והבניה,
 זבתה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז, מחוזובניה
 מקומית שתאר "תכרת הנקראת תכגית הופקדה לציון,ראשון

ןי  ראשון-ל% ומקומם: בתכנית הכלולים השטחיםואלה
 ,, ג"בשט"ין. רח' הרחבת התכנית: הוראותעיקרי " 38-26. 20, 19, 9=16, חלקות 6288,גוש

ולש בימים בה לעיין רשאי בתקנית המעונייןכל -:Hai יי
בלא המעוניין כל לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים

 ל5 נפגע עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל אובבנין
 'שש לחוקן 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכןהתכנית,
 היש! של פרסומה מיום חדשיים תור התנגדות,להגיש

 הר*מ רח' האמורה, המחוזית הועדה למשרדיברשומות,
 האש העתק ימציא המתנגד 08-225577. טל' 72406,רמלה
 ראשוןקש עירית האמורה, המקומית הועדה למשרדיתו

 01-9682333. טל'ראשון-לציון,
 יןן

. 

י
. 

 ק*'% העובדות את המאמת תצהיר ובליוף הנמקותבפירוט % הוגשה כן אט אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות ,ש ,.
 מסתמכת.היא

 ,1. רחובות מקומי תכנעמרחב
 מש4 מיתאר תכנית שינה הפקרת בףברתודעה

 ה% לחה 89 לסעיף בהתאם התעה, בזהנמסרת
 לאן המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה:1965,והבגיה,
 לתכגון.%1 המקומית הומיה ובמשרדי המרכל מחוזובניה

 רח/,% מס' "תכמת הנקרא תכנית שינוי הופקדרחובות,
 .לל _ 6/א". מס' מקומית מיתאר להדגית שינק21,

 % ומקומם: התכנית בשינוי הכלולים השטחיםואלה
 לריקי% שסח קביצת 1( התכנות: שינוי הוראותעיקרי % י 136. חלקה 3701, גרש - טשרניחובסקירח'
 בהזיח,1 הנאה זיקת קביעת 2( טשרניחובסקי;רח'

 קח 4( ג'; מגורים לאיזור מגרש קביעת 3(טשרניחובסקי;
 (,1 בניה.הוראות

1  4,% בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעונייןכל
 כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיסובלעות

 נפשלו עצמו הרואה אחר תכניגי פרט בכל או בבניןבקרקע, המקילי
 י1ש 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל %ן התכנית, שינויידי

 הר%".ן רח' האמירה, המחוזית הועדה למשרדיברשומות, ההגש של פרסומה מיום חדשיים תור התנגדות, להגישרשאי
 רח141 רחובות, עירית האמורה, המקומית הועדה למשרדיתו התשי העתק ימציא המתנגד 08-225577. טל' 72406;רמלה
 . 08-446161.טל'

'111 

 בש% הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 ששש, העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפירוט
 מסתמכת.היא

,ש
,ש 1992( בפברואר )23 התשב"ב א' באדר1,,ט

מס'
1 '; ' ' רצ/%/24/ב".'

 הי מחוז רבניהלתכנדן
 92"9 התשג"ב, ב' באדר ו' 3983, הפרסומיםילקיט2432



 המשפט בת9הודעות

-- בירושליט המחחי המשפט48ה
 עזבוןמבהל"%.,, המבקששםהפטירה המוחשם הת.קמט, מינוי 4ו ירושות או צוואות קייםאן5ובד
 סיגפויד,ושע4.7.90 פינסואלישבעצ/190 הוגשו להלן המפורטים בתיקים כי הידעה,פ9ר'9מת'בזה

 זמיררחל23.1.92 זמירשלמה195/92טג~4, לוישמעון5.3.89 לוייתה194/92 למינו" או ירושה לצו או צוואה קיום לצו בקשותשניט
,):ין תורג'מןשמעון3.3.85 ' ת,רג'מןדורון196/92תאריך' ''ין,'ךי

 רשם בצלאל,יעקב המכקש שםהפטירה מניחג:_ל
י,:
ה,,.
 סינף או "רושות או צוואות קיימ נ57יהיבעית שייכף::::::: ~OS*ll :טה, בתל-אביב-יפו המחווי המשפט ביום.'י אברהם אפרים11.9.89 פנחס אפריםי,,ךל
 אדםו-ב20.1.92 שפורר אנהן

 עזבון מבהלי'
 הוגשו להלן המפורטים בתיקים כ" הודעה, בזהמתפרסמת אבולוףמתתיהו 17 92.1. אבולוףנימשלה
 למינוי או ירושה לצו או צוואה קיום לצו כקשות המשפטלבית גחמני שבתאי 9223.1. נחמנישלך.י"נה
 עזבון.מנהל הליגגר שמעון13.2.92 הלינגרמינה

 שורץפג"נה7.1.92 ולדמן "וסף חיים 'צ
ת"ריר בש דוד15.11.82 בש יולגהאיטה1
 המבקששםהפטירה המניח שט v~finמס' .די-פור יהושע27.10.91 ד-פורניקול1

 גורן אידת8.12.91נ כהנאהביה1

י,,
 מרון. ל.משה20.1.92 משה אכטנבאום1153,92

ימין.,סרפין17.7.91 רחל טוב שם%154/92 ' מימרן יוסף21.1.92 ~ימינןשלבאנ
 . כרמלה ,שוורץ21.12.91 יעקב לימני1155/92 טוקובאיליושה19%8 טוקוב רחל ,ו

מטולאה. אמינובמרים14.7.81 מושייב אסתרגן
 חנהזילברליכט29.12.91 ל"פא כהן1158/92 טוקובא"ליושה1965 טוקוב פנחס1,)
 לנאמנות23,11.91,הברה , אלכקגדר בוקר1162/92 לויארלט1,1.9% חג'ג' אליהו., אברהםמורבנ"ק ,%6,1.92 דוד ישה מורבניק59/92נ1 סוסק"גםמרטה13.9.90 סוסקינםאהרון1
 בל"לשל שחםאברהם22.1.92 ברתשטייןשרה1
 איבוןבוזךאנו23.11.91 יוסף ציורגי1%63/92 גנורמתתיהו14.11.91 , משעלן)דינה1
 אודלב"א22.5.91 ברייה מ"מוס '1164/92 לועיפטמן15.10.90 סרוליקהספירה1
 דבפרקש22.3.85 פרנק זיגמונד1165/92 דרנהנתןתלנה דרנהשלמה1
הרשקוביץאברהם1.2.92 ויטל פרידגשט,ין1166/92 לייבוביץאהרהס11.6.91 לייבוכיץטיליה1
 רי"זלניקול23.9.85 ) משה גאלון1167/92 לייבוב"ץאברהם12.1.86 לייבוביץמריסג
 גרציהברזילי9.4.91 שמואל בהזילי1169/92 גולומבשמואל14.1.92 גולומבטובהצ
 בורנשטייןלילי1.92.ל1 "ב בורגשטיין1170,92 גולומבשמואל12.11.91 גולומבמשה1
 לוייעקב28.1.89 אליהו לוי1174/92 דסקלירחמיאל11.1.92 יסקלמאשה1
 אמראליהו%2.9%.25 ליזה איה1175/92 אבנריעל22.1.91 גרשוןאטף1
 שיגמלחביבה91.3.1%. שיגמל ברור1176/92 גץמרדכי12.11.90 גרז'יצחק%

 ליכוב"ץחגה28.12.91 פרגקל אפקה1%77/92 שורקיונה9%.%%.30 דידוורגשמחה
 ברנעאברהם91,14.1% אברהם וו"ס1%78/92 פוליקמןאראלה8.2.63 זמוצקיןבנימין1
 אדם,אופגהיים30.12.91 הרמן אופנתיים1182/92 פיקרסקיסטלה1.12.91 הכורש לאהגיטה1
 . אוטובורג?21.12.91אדולפיגה אברשמיאוקרן13.1.92 אכרישומיחביבי. שלזיגגר1183/92 אברשמ"אהרן13.9.90 אברישומינעמי1

 . ברטה,בייסר%2.91.31 מיסרקלמן1%85/92 קרפיהודית%0.89.ג קרפנפתל"1
 טננבאוםרחל22.9.91 גוריתטנגבאום%186/92 ריבקיןמרגריטה2.12.90 דוקטור"שראל1
 ווסףלוי19.12.91 גחמהלוי%%87/92 הישלריוכבד15.8.88 אדלר צבי משהל



 בתל-אביב-יפו המחחי המשפטבית
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תאריך
 המבקש שםהפטירה המנות שם התיקמס'

תאריך
 ______4..___4___ המכתש שםהפשרה המנוה שם הוריקמס'

צוואות
 ציץ בג פרחי89/92!1
 סביאה שרעבני1190/92
 ,, ניסן ציווי1192/92
 נחמיה אברמוביץ1194/92

 דב גבעון92)%!י
 ) עמרן צברי1198/92
 ליזה מימרני200/92!
 ' יעקב מונדיק1203/92

 חנה מנדל1206/92
 שלמה מולכו1207/92
 ליויא פרנק1472/91
 ' קנטוני אמה5679/91

 נעיםבן
 רחל חסון1208/92
 אהרון חסון10/92~1
 יוסף דיטקובסקי1211/92
 זליג אשר שורץ1213/92
 ורדה גדאור1214/92
 שמעון וירז'בה1215/92
 דבורה וירז'בה1216/92
 לוסיה דובינסקי1218/92
 זלופה תשפר1220/92
 שלמה תגואל1221/92
 אסתר יעקובוביץ1222/92
 שרה רפפורט1223/92
 דנה קפרובסקי1225/92
 רינה עזאני226/92נ
 מטילדה קניזניק1227/92
 מרדכי דזאנשוילו1229/92
 הריס דרוקר1230/92
 גילה ויגודסקי1235/92
 חדוה הרשל(קוביץ1240/92

 מיכאל בנארי 92/נ124_
 ' יעקב ליאור1242/92

 איבראהים פאנוס1243/92

 לולו דוד246/92נ
 זאב קלינמן1247,92
 חיים חגואל )1250,92
 פניה ורבורג255/92נ
 מרדכי. דרסלר1256/92
 יצחק הינדלס1258/92
 שמואל גלזר261/92)1
 "בורה אברמוביץ1264/92
 נחום הרכבו1269/92
 ציפה הרכבי92/)(127

 פרחי  "על7.1.92
 שרעבני יצחק12.12.90
 יעקב ציוד28.10.91
 רצלריהודית28.12.91
 גבעוןבתיה4.6.91
 יוסףצברי3.9.89
 אסתרקרוגנברג12,1.92
 לנצעררותי2.2.92
 שרהמגדל23.1.92
 שרה חסון22,1.92
 דב פרקשנ2,1.9

 ציבידליפיארו10.9.91
 יקטורחסון30.12.90
 רקטורחסון9.5.88
 דיטקובסקינורמה9.12.91
 שורץ רבקה2פ.2.2
 פרוידבטל סטפניה21.7.91
 וולף פנינה30.7.91
 וולף פנינה31.12.91
 נאי עד12.1.92
 פניה-פנחס אשפר14.12.91
 יעקב חגואל25.1.92
 ברידר דב6.7.91

 רות גורי10.12.91
 4* ליביביץ1.91נ.24
 ראדון כרכה0.91נ.17
 דבורה נאוה21.1.92
 אללוברחל6.1.92
 דרוקראיבל22.1.92
 רק פנחס!24.11.9
 שהר דנה4.2.91
 בנארייעודת18.1.86
 גלאי נאמןחגה4.2.92

 איבראהים ניקולא30,12:84
פאגוט

 אבנר דודבז13.12.91
 אגנם""ף13.9.91
 ' חגואלמזל15.9.91

 קליםדוד16.2.92
 רגינה רחלדרטלר23.9.91
 שרההיגדלס20.10.88
 גלזרמינה19.7.89
 ברקת שרה!2.9?.25
 גולדשטוץ ג'ואן22.8.91
 גולדשט."ן ג'ואן23.5.91

 עממה צבעתי1271/92
 הרי אב1272/92
 אוטו שילר1273/92

אוריאל
 אברהם בהלול '1279/92
 רבקה בהלול1280/92
 אמיל הרשקוביץ1281/92
 אנוצה סטורזה%285/92

 יוספה רוזבטל1286/92
 ועה שבגדל1289/92
 סופיה מיכל~ון069/92ן
 שורי"מרים1283/92
 סלים עוואד1302/92
 אל רוזה1303/92
 אהרון בסט בן%306/92
 תמרה בטושווי308/924?'
 ציון גאו0/92!13

 משה הלל323/92נ
 אורה עובד1326/92
 ארנטטעה פרסמן1327/92
 אללה רזזנו.אוך1328/92
 סלים דאנו1329/92
 בנימין גולן1331/92
 אנדה ,ילברברג334/92!

 .אנה

 יעקב שים1335/92
 סוניה פריטאג1336/92

שרה
 מכלול המי בן1337/92
 דבורה לוי1338/92
 כרמי לוי1339/92
 ידוחימוביץ1340/92

 שלמה ויגודטקי1236/92
 שרה בר-אדון1239/92
 משה סרוסי1342/92

 מרגלית חן1343/92
 דוד אבישך350/92!
 ג'וזף ברגך1355,92
 זלמן לב1357/92
 הלל פוליק1358/92
 יחיאל סרי295/92!
 מאיר אידלבאום1291/92
 מרטין בריסלר1293/92
 דורה גוטפריד1294/92
 דוד ארקוש1298/92

 ליטכק;,עדנה16.10.91
 ,pg' דזי7.2,92
 שילה,הילדה92.נ.9
 מלכך, בהלול '22.2.86
 ' מלכה .בהלול10.10.90
 הרשקוב4סלי22.1.91
 אבקהסטורזה92.!.10

לייב
 ,ן מאירהאדר19.11.91
 שרףטובה9.12.91
 קרינסשנעה29.12.91
 ורוגןשמעון7.1.92

 , שיוו יהודית26.11.91 " צביה גגיש30,12.91
 בסס בן92.!.2

 חח~
 'י משהבטש8.4.90
 ואקניןןג'ינה9.1.92!

אקטע
 מרים"לל26.8.91
 ל, גמעעובד15.1.92
 גולדנ4מישה15.1.92
 . אלירות5.1.92

 גזירהשאשה22.1.92
 גולן תמר21.1.92,

 זילפהשמואל23.9.91
 של לוי חיה%2.91.22

 יוסף, חמובן13.1.92 " ורשאיעמי16.110.91
 , בודנישניגה25.1.86

 בויני,ייגה30.3.85
 ךבעציון92.נ.22

 .ירוחומוביץ

 . רקשנחס27.10.84

 ג'ול(אג'ואלי21.12.91 בר-* יהונתן7.12,9%
ליזה

 ן חזשלום18.1.92
 ') רחלבדר30.1.92

 ברוד,ארטור22.12.85
 רחגבולפזית8.9.89
 ) פוליקשרה5.2.92
 " סירינעמה8.9.91

 אידלבאשרה13.4.91
 דורי בריסלר0.10.91!
 ריטה ויגגרג2.1.92

 ארקן*סימון10.12.91

 1992 התשג"ב, ב' באדר ז' 3983, הפרסימים'לקוט2434



 בתל-אביג-יפו המחחי המשפטית
_ )המשר(הודעות 4

,"
תאריך

 המבקש שםהפטירה המתח שם4

תאריך
 המבקש שםהפטירה המזוח שם התיקמס'

 פרנטיס אן "ב14, וינשהבסגמנט 'יא,8ןענ"

 שלמה כהואי%, סולומון ספרר%38,,
 אדית ,צדה134,
 רות ריביר4
 מזל קאופמן%ן

 בריה "לפרט*4
 חוה טון .ריעבךג145.

%44,,לוטחיגסקה

 הינדה ,י
 לובוחיגסקי134
 חיים יבלונסקי 'י% מאיר אליהול'
 אליה אלקלעי14%
 אליעזר פזאיו ברנרד סובריג%
 פלול ,וורבנר138
 סולצי אלשייך148
 גדצון ודל83
 יונה מרגלית1,38
 אלקה  דריגגד39ג
 רבקה בזיליאן13
 , דיאמנס יהלומי139

 סידי ,,
 סופה גוטנברג49ן
 . מילו יצליח139
 סלי ליבוביץ140
 חיה הירש140
 דיגה לישואר140
 אברהם קפלן140
 אליהו מאובני40?
 גישה סולקם140
 יצחק הרפקה141
 דניאל שנון141
 טלאל ראובגי141
 ברור גריגברג141
 יוספינה פסטר141
 שמחה זוהר אבן,14
 אסטגובסקי שרוןל8

אימה
 רבקה יעקובי142

 אהרוןשוסטר13.1.92
 אדוארדאגע9.2.92

פביאן
 רוחל פסיספרר22.12.91
 כהןעדנה30.11.91
 אלפסיוסף2.2.92
 ריבירנמרוד30.5.91
 אליעזרדוד16.2.92

קאופמן
 גרינפול גיידה14.1.92ן
 מנדיסון טון רות' ,2.92)ק
לובוחיגסקי26.2.90

מרדכי
מרדכי21.2.91

 לובוחינסקי)
 קרן גילה25,12.91
 משה אגטבי3.1.92
 סימונם סנדרה27.3.92
 . פז הניה14.11.91

 ורבגר עדית27.1.92
 פורום מאטי23.12.88
 פרדס נילי27.11.91
 משה רפ מרגלית19.12.91
 זיו שרה11.1,92
zp.l,peבזיליאן משה 

 שלמה יהלומי '21.2.91
 פסחגוטנברג11.1.92
 ) יפהמגחת2.1.92

 שנדור סיגסמוגד '19.1.92
 פלאוטדוד29.1.92
 יפהלבנברג9.1.92
 חנה קפלן1,92.,2
 ראובגימרסלה13.1.92
 גריגבאוסדניאל6.1.92
 שפרהאלפרין1.92.מ
 שורמןרות11.5.84
 כהןאסתר7.8.91
 גרי2ברגיוסף13.3.89
 דגןצחי1.2.92
 סגלמריאנה7.1.92נ

 גג"הבדיהי12.1.92
 יעקיבייצחק5.1.92

 אלה נויפלד1424/92
 "וסף מגנהייס1425/92
 מרדכי זבלודוביץ1426/92
 צם הזנפלד1428/92

 זיוה מאירי1429/92
 הרצל למדן1430/92
 פרידה הימלבלאו1431/92
 גחום כהגוביץ1434/92
 דוד איריסס1436/92
 ירחמיאל שקרקר%439/92
 משה ויינברגרגע/1443
 ריכרד קלפוס2י/1447

עקיבא
 מגחם קמפיגסקי1448/92
 אידה אברהם1451/92
 אברהם כהן1453/92
 אסתר אדלר1458,92

 פרחה סלטון1460/92
 נוטה קוגסנס1463/92
 טץ קופל464/92!
 ויסברג דיגן1465,92

פרידה
 לונועק"ויזן1466/92

בלומה
 עזריאל משה בן%467/92
 יוסף וסרסן1469/92
 מרים גולדורגר470/92!
 פייכל זילנקויאט1472/92

 זילגקויאט1473/92
שיגדלה

 נגסי בקר1474/92
 היה שפיבק1475/92
 שרה סלובוטוצקי1477/92
 שמעון בראף,1480/92

ירושות
 הלנה אלפרן966/92
 ארנין פתו1097/92
 ליביה פונו098/92?
 נסים שאול%56/92?
 יוסף ברוך1157/92
 אברהם בוקי1160/92
 פביגה טלקר1161/92
 גולדגברג יהוד-ת1171/92
 חיה גל בן1172/92

 נוי יעקב10.2.92
 גוי אראלה24.8.91
 זכלודוביץנעמי6.12.91
 יששכריעקב16.1.92

הזנפלד
 מאירי יוסף0.90!.29
 יצחק למדן23.12.91
 יואל הימלבלאו27.12.91
 כהנוביץ בלה4.2,92
 רויטגור .עדה6.8.83
 שטרקר יוסף19,1.92
 וינברגר אברהם1.12.90

 קלפוס רגינה26.11.91
 רביטל שער%7,2.92
 יצחק יאברהם%91.9!
 הורוביץ יחזקאל6.12.85
 לידנבליסאלועזר21.2.91

לידן
 ג'ורג'סלטון1.2.92
 וילונסקיאליהו3.1.92
 , , ,מנדלמרקום28.7.90

 רודמןאיזבלה28.11.91
לונוצקייויע22.1.92

דוד
 .. משה בןהגח29.1.92

 וסרמן 'גוזי26,12.91
 גולדורגר ממדכו2.91!;31
 גרוגשטייןרגינה12.5.85

לרר
 רגינה11.91.ך1

 לררגריגשטיין
 רוזליה כץ2.2.92

 בלומהגולדוסר28.12.91
 לבנשטייןעליזה15.9.91
 אקרמןיהודית20.12.91

 דודאלפרן3.12.91
 פונואילן28.12.90
 פוגואילן20.11.91
 שאולמרים14.12.91
 צפורהברוך6.6.85
 תמרפרי31.3.91
 חגוך טלקר5.10,91
 רדלר סימה28.12.9%
 גל בן אסנת9.9.91



 בתל-אביב-יפו המחחי המשפטבית
 )המשר(הודעות

תאריו
 המבקששםהפטירה המגיח שם התיקמס'

 תאריר,
 המבקש שםפטירה המנוח שפ התיקמס'

"רודנית
 מירה לין יליאן1173/92
 יורט היידוף1179/92
 יחזקאל אסא1180/92
 גיסים עפגן92/118%
 כהאן סרגי1184/92
 יהודית רוזנצויגב%188/9
 הרברט צבי ובדגר92/ו9נ1

 אביבה ניסגבוים1196/92
 טובה ברגשטי"ן1197/92
 בזקו ר. כהן%199/92
 ח-ם ביגשטוק1201,92

אלעזר
 רגינה בינשטוק1202/92
 שבתאי מירון1204,92
 רבקה מירון1205/92
 אברהם מש1147/92
 י רייגה דייטש1209,92
 ראובן ג'דה1212/92
 לייזר ליזרוביץ1217/92
 בויים אשפר1219/92

 שמואל היאנו%224/92
 היים גוינזלד1228/92
 בתיה פליגלמן1231/92
 ) משה ששון1232/92

 גטי פישל1233/92
 שלום דואני1234/92
 סטלה מטלר1244/92
 מרדכי טול1245/92
 לולו דוד1246/92
 לדיסלב כרטוס1248/92
 אדית נטל1249/92
 ויקטוריה ניסן1251/92
 שושנה מנדלסון1252/92
 אליעזר מנדלסוו%253/92
 . ששון שוראשי1254/92

 קלרה סביר257/92!
 גירשה בלואומברג1259/92
 שמעת "רם '1260/92
 פליגטגשטיין1262/92

מריה

 לין אריאל20.6.91
 הרדוף נירה17.12.90
 חמדה אליהו אסא29.11.91
 מזל יושע22,9.91
 אדית כהאן12.7.91
 מאירהפגיגשטיין26.4.89
 דורהדבורה30.8.91

ונדגר
 גיס"בויסאברהם16.8.84
 ברצש~יץיהושע10.5.76
 כהן רבקה67;12.5

 בונה שולמית29.4.78
 בונה שולמית '12,1.92
 מירון קלר11.8.76
 מירוןקלר7.9.84
 דוזגווסרהנה92.%.5
 מריאנהמירציה21.4.82
 ג'דהשלמה16.12.91'
 פינקואניטה19.5.83
 פניהחששי9.5.91

פחס
 טיאנו'דיגה8.4,90
 גייגבלדישעיהו22.1.92
 טמבורנגיה30.6.91
 עזרפלורטה5.1.92
 גדינברגחוה92.א10
 דואני חים16.4.9%
 מסלר אריה25.1.92
 "יה לביא בר6.12.91
 אבנר דוד כן%2.91.13
 פרמט רולנד20.4.90
 פדסזסרולגד9.10.77
 גיסןלילה31.10.88
 מנדלסון יגאל7.88.%
 מנדלסוןיגאל1.12.89
 זמירה משה%2.91.21
 סביר אליעזר92.%.2
 טקצ'ובהמגופה12.8.91
 עמרם יצחק2.90ן.23

 דורהכ?92.!.17

 עזרי דנוו1263/92
 בטי ברגדר1266/92
 אוסקר הרומן1267/92
 גטי הרשמן1268/92
 זוגה כץ1274,92
 פנחס כץ1275,92
 מרי מולבסקי1276/92
 פישל טפר1277/92
 מרדכי טישביין1278,92
 לכקה בהלול1280/92
 , אריה הדרי1282/92
 מלכה פורת1284/92
 אידלה ארליר1287/92
 משה יעקב1288/92
 סופיה מירון%078/92
 דיאמגט מרקדו75%3/90
 ברכה מישאליג1290/9
 יוליה פביאן,1301/92

 חגה קרמר1304,92
 ריגה ביגון1305/92
 דבורה אביהוד1307/92
 לאון רוממן1309,92
 ימי ברקוביץ92/!%3%
 שלוס כן-טוף1313/92
 אברהם ימבורר1314/92
 שמחה מבורך13%5/92
 דוד אברהם1316/92
 אברהם1317/92

 אשר בלומגקרגץ1318/92 ממילד"

 חבצלישמדמון4.8.83
 ארגון)ש ברגדר91.29.1%
 רכטסש אאתר24.6.88
 רכטס*'.15אסתר9.12.91
 מרגושבנימיני21.3.83 מרוטיבנימיגי26.2.87
 אברהפ"שחגה21.1.92
 ,,,1 טפרלאה29.6.91
פרידה14.7.77

 מלכהן,בהלול10.10.90 גחמד,'לי
 הדרי.),,אאילה2.1.92
 אראלי,מרדכי16.1.92 ," פחםאסתר12.5.89
 ,ן יפהחגר7.6.90
"ירון31.3.91

 דימע,,,מאיר 2% 90.11. גחוש,)ל~
משה12.6.89

 אדורדאגון10.3.90 מיכאלה"
 קרמרליברמדק '1.1.92 יפביאן

 ביגון., אפריט12,1.92
אורית27.1.92

 שפילאצפורה 21 90.1. גימלאי
 א סילבי צילה '26.6,91
 טש ב7 אתרסס 9228.נ

 מבירר,ל מדלן2.81נ.12
 מבוותיק שדלן )25.8.75
 אל'י,אשמואל30.1.60
 אלרוא,שמואל4.74

 אודיבהט5,6.91זליג
 שוסטררחל30,11.89 פטקואל שוסטר1319/92
 פיבסקימקס1.92.!2 אוה דזיגן1320/92
 ייהודהכהן2.3.91 יצחק כהן1321/92
 יהודהכהן7.7.91 רחל כהן322/92!
 הדורג מ"לר1324/92

 מילרנמרוד%7.2.87 שלמה סלמון מילר1325/92 מילינמרוד5,2.92חדוה
 דורה צלאח1330,92
 שרה גרון1332/92
 אברהם גומה1333/92
 סוגיה פריטאג336/92!

שרה
 קץפרלה853,92

 פדתל יחל1ן!.%2.1,5
 מילכהכנען18,1.92
 גומה אילנה13,7.90,

16.10.91'bgורשאי 
 לאופןגחמה2.8.90

 רי4 אלשייד,וררה

 992!1יש התשג"ב, כ' באדר 1' 3983, הפרטומיפילקיט2436



ש(1%
 הדבג19ס הדין בתי הידע~ת .
 באשדוד האזורי הרבני הדין עלת"ש1%",,%ן,

ש4,, הודעות%"ךי'.1,'
 להלן, המפורטיט בתיקים הדין, לבית הוגשו מ ידועמהאווי

.י4,,1.ן), שה' 4"81ץ
  ד3דמןג"בתיק,,'ימיי
 )22.1,1992,, התשג"ב'*'(4י(ט כיוס ברחובות שנפטר מרדכי, טבח המנוחירושת4'י,",.
 ראשי מזכיר אררי,נטים .מל,' אשתו. ת: ',,,,4',.%י',

8,ל'

 קווה, הצהרות חוק לפי הידעוה ל,%
ע"י,, התשל"ח-%%976')
 .בתליאביבייטו המחוזי "eDWQמא
1

 התש4'וןשו19, מיית' הצ?רית חיק יו,'4ע",,
 להלן. המפורטים הנספים של מותם הצהרת%וין

 4/91 מוות הצהרותתיק , ,%,,,!,"לן,י,,, התשי"ב19554 העין(, )סררימ,, מוות הצהרות לההגות )א( 14 לתקנה בהתאםי%(.,ץ"

 האלה: הנספים של מותםשייעל בצו הצהור בתל-אביב המחוד המשפט בית כי ידועהתיהווי
%

 )שקלאווער(; סקלאבר ישראלו;!,ך_1.

 )שקלאווער(; סקלאבר )עטי( אתל%.
 )שקלאווערז; סקלאבר )מנהם( מונדקפיס(,

1,;. )שקלאווער(. סקלאבך ירהאי
 גליציה. סטויאנוב, כעיירה היה "גוריהם%

 1942. ש4תטה,קמתת.
ע, 1992(. בפברואר )18 התשגי'ב א' באדר י"ר ההצהרה:%ך
 להלן. המפורטים הנספים של מותם הצהרת*;%,בעג-ו.",י
שן, 13/91 מוות הצהרותתיק1;',
*וביכור. 1941 בשנת שנספתה פגסטר, )שמוקלרמן( קוה4%,,ט..ייל),, הנספים: של מותם%,יץ בצו הצהיר אביב בתל המחוזי  המשפט תכ",,,,.1,,
 1942; כשגת שנספו שמוקלרסן, ורבקה )קשק'ו%,
,.1%
 בלודג'. 1942 בשנת שנספתה שמוקלרמן, שרה%ל,
 פולין. ריוביץ, בעיר היה מגריהםש

 1992(. בפברואר )18 התשג"ב א' באדר י"ד%,הההצהרה:
 1992( בפברואר )20 התשג"ב א'נ,4אדר
 רשמת אלשייד,ררה1,1%:,'

 כירושלים המחוזי המשפטבהית
 1/92 מוות הצהרותתיק

 60/87( מוות)הצהרות

 התשל"ח-ש197, מוות, הצהרות חוקבענין
 המפורטים השואה שגות נספי של מותם הצהרתובענין

להלן,

 2, מודיעין רח: )פורליגר(, עצמון מרדכיוהמבקש:
 .ירושלים 16, הלל רח' ארנון יוסף עו"ד ב"כ ע"י,ל-אביב,
.9458;

הודעה

, המחוזי המשפט בית אל פנה המבקש כי ידועלהווי

 השואה שגות נספי של מותם על להצמיר בבקשה בירושלים
 המשפט בית וכי מתו, שהק ומשעריס שנעלמו להלןהמפורטים
 13.30. בשעה 4:6.1992 ביום הנ"לידון.בבקשה
 המבקש: הצהרת לפי הנספים של היאורם'וזה
 יידתן: ותאריר לידתו מקום הגעור,שם
 השגה; ידועא לא פולין, פורליגר, צמח אברהם1.
 השנה; ידועה יא פולין, פורליגר, יעקב2.
 הטווה: ידועה לא פולין; פורליגר, טויבא3.
 1923; פולין, פורליגר, געכא4.
 השנה; ידועה לא פולין, פורליגר, )מיגדא( ביילא.5.
 השגה; ידועה לא פוען, פורליגר, )אתל( ,עתיל6.
 1905; פולין, פורליגי ראובן7.
 1905; פולין, פורליגר, יצחק ישראל8.
 השנה. ידועה לא פולין, אברהט, בת פורליגר טויבא9.
 אושוויץ. השמדה מהנה לודג', אחרון: וידוע רגיל מגוריםמקום

 פולנית.אזרחות:

 נספות בית; תופרת - 3 נספית נפחים; - ר2 1 נספיםהתעסקותי
 נכה; - 5 נספית בית; תופרת - 3 נספית ידועה; לא - ו-46

 גערה. - 9 נספית סוחר; - 8 נספה מכונאי; - ךנססה
 אן: נמצאו שבו והמקום בחיים נראו שבו האחרוןהתאריך
 ו-8 7 נספים השמדה; למחנה נלקחו 1942, - ר9 6-1נספים

 השמדה. למחנה נלקחו 1941,-
 עצמון מלדכי ביותר: הקרוב משפחתם בן של והמעןהשם

 תל-אביב. 2, מודיעין רח')פורליגרג
 אין. אחרים:טימגיס
 בזה מתבקש הנ"ל הגספים על יריעות לו שיש מיכל
 פה בעל ובין הדזן ליום עד בכתב בין המשפט, לביתלהמציאן
 הרוצה מעוניין אדם וכל לעיל, הנקוב כמועד המשפט ביתלפגי

 אמועד המהנפט בית לפגי יתייצב המוות להצהרתלהתנגד
 את וינמק כוהו, בא ידי על ואם בעצמו אם לעיל,הנקוב

 שניתנה בשבועה הצהרה המשפט לבית ימסור אוהתנגדותו,
 בפגי הודעה ימסור או ההתנגדות, טעמי פורטו שבה ידיועל
 טעמי את יפרט שבה ישראל של קונסולרי או רפלומטיגבע

 בעיניו. כטוב המשלל בית יחליט כן לא שאםההתנגדות,
 רשם כשלאל,יעקב



 המשפט בית 179 על הבדות לפירוקבולשות

 בתל-אב"ביפו המתחו המשפטכלת
 2192/91 אזרחיתיק

 התשמ"ג-1983, חדש[, ]נוטח החברות פקודתבענין

 בע"מ והלבשה תפירה מפעל" קמא חברת פירוקובענין
 59891-5ב.-נ5(,)ח"פ

 יעקב עו"ד ב"כ ע"ע ואח', בע"מ אורדלטקסוהמבקקויט:
 פקס'  03-5237477, טל' 64161, תל-אביב 6, בלוד רח'אמת",

.03-221954

 הוגשה 1991 בדצמבר 19 ב-ום ,בך הודעך, בזהבמסרת
 החברה את לפרק בתל-אביבייפו המחוזי המשפט לביתבקיה
 המשפט בית בפגי תישמע זה פירוק בקשת וכי לעיל,הגזורת
 8.30. בשעה 92"1 במאי 11 מום בדןהיושב

 לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או גושהכל
 בשעת להופיע רשאי לכד, להתנגד או הבקשה בעגין צובמתן

 לאחר שלו, . גדין עורר באמצעות או בעצמו אםהבירור,
 זה, רצתו על הודעה למכק*יםשימסור

 בדואר, לשלחה או למבקש"ס, לספור יש ההודעהאת

lelNa12.00 משעה יאוחר לא השל טמעו לפי לידיהם שתגיע 

 1992. במאי 3ביום

 תמורת המבקשים, ימסרו זאת שיבקש ארלמשתתףלגושה
 עו"ד אמתי, יעצב הפירוק. מבקשת העתק,תשלום,

 המבקשים כחבא

 בתל-אביב"פו המחוזי המשסטבבית
 2193/91 אזרחיתיק

 התשמ"ג-1983, חדש[, ]נוטח לחברות פקודתכענין

 )ה"פ בע"מ )"שראל( ליין סאבי חברת פירוקובעגין
,)51=103717-8'

 יעקב עו"ד ב"כ ע"י ואח', בע"מ אורדלטקסוהמבקשים:
 פקס'  דד4ד03-523, טל' 64161, תל-אביב 6, בלוך רח'אמתי,

.03-221954

 הוגשה נ199 בדצמבר 19 כיוס כן הודעה, כזהנמסרת
 ההכרה את לפרק בתל-אביב-פו המחוזי המשפט לביתבקשה
 המשפט בית בפגי תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,הגזכרת
 8.30. כשעה 1992 כמאי 11  בווט כדיןעושב

 לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או גושהכל
 בשעת להופיע רשאי לכר, להתנגד או הבקשה בעגון צובמתן

 לאחר שלג הדן עורך באמצעות או בעצמו אםהביהור,
 זה. רצונו על הודעה למבקשיםשימסור

 בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעהאת
 12.00 משעה יאוייר לא הנ"ל המען לפ" לידיהס שתגיעבאופן
 1992. במאי 3ביום

 תמורח המבקשים, ימטרו ואת שיבקש למשתתף אולגושה
 הפירוק. מבקשת העתקתשלום,

 עו"ד אמתי,"עקב
 המבקשים כחכא

 בחיפה המחוט omnnבשוו

 חד ]נוסח החברות פקודתבעגין
 עאם אופנת חברת פירוקובעגין

 *18 עו"ד ב"כ ע"י ואח', מונירה תטיבוהמבקשות:
 ,א 24321. עכו 3248, ת"ד 40, אגילביץ' רח'יוסף,

 1992,א בפברואר 6נ ביוט כץ הודעה, בזהנמסרת
 י4,ש החברה את לפרק כחיפה המחחי המשפט לביתבקשה
 השן המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכןלעיל,
 8.30. בשעה 1992 בית, 18 ביוםבדוו

 % הרוצה האמורה החברה של משתתף אד גושהכל
 ל8 להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעגין צובמתן

 פ שלו, היין עורך באמצעות או בעצמו אםהבירור,
 ,% . , זה. רצונו על הודעה למבקשותשימסור
 בזח לשלחה או למבקשותן למסור יש ההודעהאת
 א משעה יאוחר לא הנ"ל המען לפי לידיהן שתגיעכאופן
 1992. בית" 15ב"וס

 ל, הפירוק. מבקשת העתק תשלום,תמורת המבי* תמסורנה זאת שיבקש למשתתף אולגושה
 ער'ד',1 יוסף,קבלאן
;1 לי המבקשות כוחבא

,י בנצרת המחחי המשפטבבית
 וש אזרחיתיק

 התשם"%-3א חדש[, ]גוסח החברות פקודתבעגין
 קבן חג' דוד את אהרון חברת  פירוקובענין
,ן )1989(, בע"מ ובניהלשיפוצים

 רושרוש, טמירוהמבקש:
 ע-

 % אליאס עו"ד ב"כ
 ,, 06-781472. טל' 700, ת"ד 14930, מג'ארכפד

 הה 1991 כדצמבר 3 פיוס כי הודעה, בזהנמסרת
 ה14 התבהה את לפרק כנצרת המחוזי המשפט לביתכקשה
 הו המשפט בית בפגי תישמע זו פירוק בקשת וכילעיל,
 08.30. בשעה 1992 במאי 11 ביוםבדין

 ל4 הרוצה האמודה החברה של משתתף או גושהכל
 ב, להופיע רשא" לכר, להתגגד או הבקשה בעבין צובמתן

 ש שלו, ~דין עורר באמצעות או צמצמו אסהבירור,
 זה. רצונו על הודעה למבקששימסור

 ג כדואר, לקלתה או למבקש:  למסור "ש ההודעהאת
pyln~1992.במאי בי" 13.00 משעה יצוהר לא הנ"ל המען לפי לידו 

 הפירוק. מבקשת העתקתשלום, ק" המבקש, "מסור זאת שיבקש למשתתף אולגושה
 עו'? מוטא,אל"אס
 המבקש, כיחכא

 ג אזרחיתיק
התשמ"ג-3*ן[,

בע"מ,

 נלין התשג"ג, ב' באדר 1' 3983, הפרסומיםילקוט2438



 הושמץ הכוס מאתהודעות

ליס
  גושים  אסיפות ומועדיוקששש4.'),(,.

תפים '4%"5
 ובסכגולוגיה. הטבע במדעיומים
 ירושיים. 8א',קניה
 )22.1.1992(. התשנ"ב_שבט
 התשג"ב ב' באדר כ"אגה:
 רח' הרשמי, 'הכבס כמשרדי_,

 יריש7ים' 4שלדק
 התשנ"ב ב' באדר כ"אתה:

 רח' 'הרשמי, הכוגט במשרדי1,
 ' . ירושלים. 4,1%,ה

1
 1992( פברואר .-- -- -,,"ך...

 ] י,%,י,.(1.,
 צוייאיייצחק ,.

 הרשמי הכוגססגן%',,"'ן
%'

או;
 בחיפה האחוזי%והמשפמ

1,. ומשתתם-ם נושים אסיפות ימיעדשו,,,"ייי"
 771,91 תיק4ן,341'
 51-120135-2. חפושדברה.
rאירוק. - בע"מ ותגובה אבטחה מוקד שקדן חכרתהחברה; : r i a

 )15.1.1992(. התשג"ב בשבט י' הפירוק: צו מתןיי, חיפה. 4, הרצל רח' הרשום:
 התשנ"ג ב' באדר כ"א והמקום: השעה ראשונות,%,אסיפות

 3 לתן שמריהו רח' הרשמי, הכתס במשרד%ן26.3.199(,

 1', 10.00. בשעה משתתהיפ 09.00, ששעה נושים)"י"הי

 ראשונות אסיפות רגל, פשיעת הכרזתובינוט,
,ל,

 נצרת 1015/91, ת"א85851,
 אלביט., לוגאסי 2( סתוי לוגאסי 1(,1'אחייביס:

 קרית-שמוגה. 263/12, חי תל שד'י: 69760296, 2( 62450507; 1( זהות:הת

 נגר. 2( בית; עקרת 1( יד,"
 )16.2.1992(. התשג"ב א' באדר "'ב הבקשה:~ר

 ב' באדר י"ז והמקום: השעה הראשונה, האסיפהיד )6.2.1992ג התשנ"ב א' באדר ב' הצו:1
 הכחט במשרי 11.00, בשעה )22.3.1992(,האשגיב
 ' ' היפה. 3, לוין שמריהו רח'הרשמי,

 גצרת 966/91, ת"א ,8586,פ"ר
 לוגסי. פרוספר 2( לוגמי; אליאגה 1( החייבים:שמות
 55409007: 2( 27042837; 1( זהות:תעודת
 לפולה. המורה, גבעת 232,30, נחשון רח'המען:
 שכיר. 2( ספרית; 1( יד:משלח
 )16.4.1991(. התשניא באייר ב' הבקשה:תאריך
 )992הב.6(. אתשצ"ב א' באדר' מ הצו:תאריך

- 
' ' 

 ב' באדר "'ח והמקום: השעה הראשונה, האסיפה-תאריך
 הכוגס במשרד 11.00, בשעה )23.3.1992(,התשנ"ב
 חיפה. 3, לוון שמריהו רח'הרשמי,

 נצרת 756/91, ת"א 8587,%'ר
 קירשכלום. מרדקי 2( קירשבלוסי לאה 1( החייבים:,שמות
 0538812. 2( 5002713; 1( זהות:תעודת
 העמק. מגדל 849/4, עצמון רח'המען:
 שומר. 2( מטפלת; 1( יד:משלח
 )13,10.1991(. התשנ"ב בחשון ה' הבקשה:תאריף
 )a~lenn .)6.2.1992 א' באדר ב' הצו:תאריך
 ב, באדר י"ס והמקומן השעה הראשובה האסיפהתאריף

 הכוגס במשרד npm4 ,10.00 )24.3.1992(;,התשג"ב
 חיפה. 3, לוין שמריתו רח'ההשמי,

 גצרת 685/91, ת"א 8588,פ"ר
 מגטנו. אמיל 2( מגסנו; מזל 1( החייבים:שמות
 2675021. 2( 5321126; 1( זהות:תעודת
 ונמוגה. קרית A~1fi ארלוזורוק רח'המען:
 שכיך, 2. ביתי עקרת 1. יד:משלח
 )15.9.1991(. התשל'ב בתשרי ז' הבקשה:תאריד
 . )6.2.1992(. התשב,כ א, בחדר ב' הצו;תאריך
 ב' כאדר י,-ט והמקוס; השקה הראשונה, האסיפהתאייד

 הכונס במשרך, 11.00, בשעה )2קע24.3,1(,התשג."ב
 חיפה, 3, לוךן שמריהו הח'הרשמי,

 גצרת 722/91, ת"א 8589,פ"ר
 מוכרם. עתאמלה החייב:שם

 52547437. זהות:תעודת
 רחנה. כפדהמען:
 , )2.10.1991(. התשג"ב בתשרי כ"ד הבקשה:תאריר

 )1992.ג6(. התשנ"ב א' באדר ב' הצו:תאדיר
 ב' באדר כ"א והמקום: השעה הראשונה, האסיפהתאריך

 הכוגס במשרד 09.00, בשעה )2ק26.3.19(,התשג"ב
 חיפה. 3, לוין שמריהו רח'הרשמי,

 1992( כמרס )6 התשג"ב ב' באדרא'

 כי"עוזלבנה
 הרשמי הכוגססגן



 הרשמי הכוגס מאתהודעות

 ראשונות אט"פות רגל, פשיטת הכרזת כינוס,צווי

 גדרת 960/91, ת"א 8590,פ"ר
 רחמוס. מזרח? החייב:שם

 57136418. זהות:תעודת
 עילית. טבריה 853/6, ד' שיכוןהמען:
 )2.12.1991(. התשנ"ה בכסלו כ"ה הבקשה:תאריך
 )6.2.1992(. התשנ"ב א' באדר ב' הצו:תאריך
 ב' באדר כ'  והמקום: השעה , הראשונה, האסיפהתאריך

 הכונס במשרד 11.00, בשעה )25.3.1992(,התשנ"ב
 חיפה. 3, לוין שמריהו רח'הרשמי,

 גצרת 849/91, ת"א 8591,פ"ר
 עבדאללה. גרייס הח"ב:שם

' 5083191. זהוה:תעוות

 נצרת. 117, רח'המען:
 ספק. יד:משלח
 )6.11.1991(. התשנ"ב בחשון כ"ט הבקשה:תאריך
 )6.2.1992(.' אתשנ"ב ,ף באדר ב' 1sh:תאריך

 ב' באדר כ' והסקוס: אשעה הראשונה, האסיפהתאריך
 הכונס במשרד 10.00, בשעה )25.3.1992(,התשנ"ב
 חיפה. 3, לוין שמריהו רח'הרשמי,

 כצרת 723/91; ת"א 8592,פ"ר
 כהן. חיים 2( כהן; שולה נ( החייבים:שמות
 "05353035. 2( 055695217; 1( זהות:תעודת
 שמונה. קרית 818/19, אשכול רח'המען:
 ''י מסגר. 2( בית; עקרת 1( יד:משלח
 בתשרי'התשנ"ב כ"ה הבקשה:תאריך

..)3.10.1991( 

 התשג=ב א' באדר ב' הצו:תאריך
 ב' באדר כ') והמקום: השעה הראשוגה, ר(וסיפהתאריך )6.2,1992"

 הכוגס במשרד 09.60, בשעה )25.3.1992(,התשנ"ב
 חיפה. 3, לוין שמריהו רח'הרשמי,

 גצרת 989/91, ת"א 8594,פ"ר
 עסאף. אגיאס החייבתןשם

 59008110, תל85:תעודת

 12310. סובא כפרהמען:
 פקידה. יד:משלה
 )10.12.1991(. התשנ"ב בטבת ג' הבקשה:תאריך
 )6.2.1932(. התשנ"ב א' באדר ב' הצו:תאריך
 התשג"1 ב' באדר י' והמקום:' השעה הראשוגה, האסיפהתאריך

 רח הרשמי, הכוגס במשרד 11.00, בשעה)15.3.1992(,
 חיפה. 3, לויןשמריהו

 גצרת 515/41, ת"א 8596,פ"ר

 נצרת-עילית. 1104,23, השושניםהמען:
 ביטוח. סוכן יד:משלוו
 )2.7.1991( התשנ"א כתמוז כי הבקשה:תאריר
 )13.2.1992(. התשנ"ב א' באדר ט' וו:תאריך
 באדה,8 כ"ד והמקום: השעה הראשוגה, האסיפהתאריו

 הכף במשרד 09.00, כשעה )29.3.1992(,התשו-כ
 תיפה. 3, לוין שמריהו רח'הרשמי,

%,
 % ראשונות אסיפות בינות; צוון עלהודעה

 גצרת 965/91, ת"א 8558,פ"ר
 מו"מ שותפות )1981(, ושות' קיט רמות השותפות:שם

 !א , 4--55-000566. מס'ורשומה
;עמ הכנרת. מזרח צפון דע דמות, מושבהמען:
;ש )8.12.1991(. התשנ"ב בסכת א' הכקשה:תאריך
 "-% )9.12.1991(. התשג"ב בטבת כ' הצו:תאריר
 באדר..ן כ"ה והמקוס: השעה הראשונה, האסירהתאריך

 הטח במשרד 12.00] בשעה )30.3.1992(,התשג"ב
 רח'הרשמי,

 ;ש חיפה. 3, לוין שמריהי
יש'~,

~ו רגל פש"מת הכרזה בישול עלהודעה

י-
',1

'", 406/91 ת"א 8448,פ"ר
Qe:1' 58170440. זהות:מס' '" -', פול אכו מוגתהא החייכת 

;ן קרע] נפרהמען:
', בית. עקרת יד:מקלח
 הינל:',, פשיטה של',הלימ לרעה ניצול הביטול:טיבת
 'י,, )26.1.1992(. התשנ"ב בשבט כ"א הביטול:תאריך
_, 1992( בפברואר )21 התשנ"ב א' באדר"'ז

 י; בריעוזלעגה
 הרשמי הכונססגן

, ; 

,, בבאר-שבע המחוזי המשפטשית
 ,ק ראשך דיכ"דנר להכריז כוונה עלהודעה

1 58/92 פרסות מס' 5670, פ"ר 708/89,ת"א
 ;", יצחקי. יוחנן החייב:שם
"ן 0965853-5. זהות:מס'

ךג אשקלון. 728/9, שפיראהמען:
 בעיריה. פקח "ד:משלח
 "ן 11,. הנשיאים שד' הרשמי, הגכטיס כוגט ומענו: הנאמןשם

 באר-שבע.965,
 ורגיל. קדומה ברן ראשון, הד"בידגד:סוג
 7%. 100%, הדיבידנד:אחת

 1992( בפברואר )21 התשנ"ב א' באדר1,'ז

 אנקור-שמרש' יהושע. אליעז החייב:שם
 הרשמי הכונססגן 6208326. זהות:תעודת

 התשג"ב, ב' באדר ז' 3983, הפרסימיםילקיט2440

"1992 



",ן,
 הכלליאפוטיופוס "4' ,ן,
4ד

 ניהול צו למתןבקשח
 .'.--'-'שמבז'""-ך-

-.-' 
 וביצוע(, 1 ד )סדר -כלל

. .-,,י,.%,%ש,,
 דין )סדרי הכלליהאפוטרופוס

 בכוונת כ( הודעה, בזהחגת
 צו לו לתת כקשה המשפטבית
 להתנגד הרוצה אדם בל עלהלן.
 ירושלים, 4, ידידיה רח'הכללי,

..:-... 
--- 

.- . ,. 
- 

 נושא את ומפרט בתצהיר ,.נתמך
,,,,,,11

ע.י4 ,8.וק,נל,

 ימייכי "ה'ביץ.ף
 לף %''"

 איזי"ת4%למן
 מרדכי%ושכל
 ,,,יי אדלה41ירנפלד

 צוריאליחי. 1992( בפברואר )19 התשנ"ב א''4.ור
 הכללי האפדטרופוססגן

יל
ין  גיהול צו למתן בקשה להגיש כוונה על%ה

 התשל"ח-ש197ל,; וביצוע(, דין )סדרי הכללי האפוטרופוס "קנות4ן
 בכוונת כי הודעה, בזה ניתנת התשל"ח-1978,י(, דין )סדרי הכללי האפוטרופוס לתקנות 4 לתקנה~תאם
 ת"ד 11, הנשיאים דרך הכללי, לאפוטרופוס לתיישיליצו להתגגד הרוצה אדם כל על להלן. הרשומים לנכסיםלייחס צו לו לתת בקשה המשפט לבית להגיש הכלליטרופוס

 בתצהיר הנתמך עותקים בשני התנגדות כתבבאר-שבע,
 פרסום מיום שבועיים תוך וגימוקיו, התנגדותו נושא;את
זו.

 "מוד,עימ כאחריית מתטרממות אלההודעות
 נכנעותן על תעודה מתן משום כטרמומןואין

 בע"מ הרצליה וייט קתד"פוריהקפה
 מרצון()בפירוק

 51-020373-0()ח"פ

 סופית אסיפה עלהודעה
 לפקודת 338)ב( לסעיף בהתאם הודעה, בזאתניתנת
 16.00, בשעה 26.4.1992, ביום תתכנס הנ"ל החברהשל סופית כללית שאסיפה התשמ"ג-1983, חדש[, ]נוסחההברות
 2, הדר רח' ושות', נאמן-וורקוכיץ הדין עורכיבמשרד
 כיצד המראה המפרקת של סופי דו"ח הגשת לשםהרצליה,
 החברה. בנכסי געשה ומה העסקים ונירוקהתנהל

 המפרקת אהרליך,ירה

 כע"מ 5568 בגוש 424 חלקהחכרת
 ן 51-033183-8()ח"פ

 מסיק ומינוי מלצון פירוק ביכרהודעה
 של המניין מן שלא כללית באסיפה כי הודעה, בזאתניתנת
 נתקבלה 3,3.1992, ביום ונתכנסה שמעדה הנ"ל,החברה
 החברה. למפרקת תל.אביכ, 10, הרצוג רח' יגלום,נורית את ולמנות מרצון בפירוק החברה את לפרק מיוחדתהחלטה
 את יגיש הנעל החברה נגד תביעות לו שיש גושהכל

 מיום יום 21 תור הנ"ל למפרקת הוכחותיו; בצירוףתביעותיו,
 זו. הודעהפרסום

 תוך כאמור תקיעותיו את יגיש לא אזר אחר ארס אוגושה
 ייענה. לא - הג"להמועד

 מפרקת יגלוט,גורית

 בע"מ תל.אביב 126 הירקדןרחוב
 מרצון()בפירוק

 מפרק וסינף מרצון פירוק כרכרהודעה

 החברה של המנין מן שלא באסיפה כי הודעה, בזהגיתגתעזבונות:
 האחרון מגוריומקום האבשם4ש"

אשדוד אלכסנדר אנגס%סרן
אשדודיהודה קרול%1,,סרן ,,,1
 1992( בפברואר )23 התשנ"ב א'%%,ידר

 אגרור-שגירשין
 הצללי האפוטרופוססגן11

 את ולמגות מרצון בפירוק ההברה את לפרק מיוחדתהחלטה נתקבלה 24.2.1992, ביום כהלכה והתכנסה שנועדההג"ל,
 החנרהנ של וחידה למפרקתאביכ, תל- ד2, גרווגברג רח' 08630329, ת"ז ברוס, רבקהעו"ד

 את להגיש או הוכותיהס, את להוכיח החברה גושיעל
 פרסום מיום יום 30 תור הג"ל המפרקת מען לפיתביעותיהם,

 זו.הודעה

 מפרקת עו"ד, ברוט,יבקה

 12.3.1992 ההשו"ב, ב' באדר ז' 3983,%פרסומם



 בע"מ 3947 גוש יב"ביטטירת
 51-037545-4()ח"כ

 גושים אסיפת עלהודעה
 הנ"ל החברה של גישימ אסיפת כי הודעה, בזהניתנת
 אברהם עו"ד אצל 0.00נ, בשעה 1.4.1992, ביוםתתקיים
 מרצון פירוק עקב ונאת תל-אגיב, 6, בית אחוזת רח'גרינברג,

 סעיף לפי פרעון, כושר הצהרת לגביה ניתנה שלא החברהשל
 התשמ"ג-1983. חדש[, ]נוסח החברית לפקודת322

 מפרקת גריגכיכ,זיוה

 בע-מהרמס
 51-067611()ח"פ

 מרצון()בפירוק

י"' סופית אסיפה כדברהודעה"

 החברות לפקודת 338)א( סעיף לפי הודעה, בזהנמסרת
 של סופית כללית אסיפה כי התצמיג-נ198, חיש(,]נוסח
 )12.4.1992(, התש4'ב בניסן ט' ביום תאק44ס הנ"להחברה
 214, יפו רח' חובב, חנה 'עו"ד המפרקת במשרד 9eo,בשעה

 בדבר והסבר הפירוק ניהול על סופי דו"ח הגשת לשםירושלים,
 החברה.נכסי

 מפרקת עו"ד, חובם, חנה,,

 כע"מ )1972( פזחייט
 מרצון()בפירוק]

 סופית אסיפה בדברהודעה
 בעלי של אחרונה כללית שאסיפה הודעה, בזהניתנת
 המפרק, אצל 1.5.1992 ביום תתכנס הנ"ל החברה שלהמניות
 המפרק של סופי דו"ח הגשת לשם ירושלים, 22, אלחריזירח'

 החברה, בנכסי נעשה ומה העסקים פירוק התנהל כיצדהמראה
 לנהוג כיצד ולהחליט המפרק מאת נוספים ביאורים לשמועוכדי

 המפרק. ושל החברה של ובניירותבפנקסים

 מפרק פז,חיים

 כע"מ השקעות "וראל
 51-122433-9()ח"פ

 )בפירוק'מרצון( ;,

 מופית אמיתה כדברהודעה
  חברי של  אחיוגה כללית שאסיפה  הודעה, ביהניתנת
 וחשבון רן הגשת לשם 29.4.1992 ביום תתכנס הנ"להחכרה
 נעשה ומה העסקים פירוק התנהל כיצד המראה המפרק שלסופי
 המפרק מאת נוספים ביאורים לשמוע מנת ועל החברה,בנכסי

 המפרק. ושל החברה של בפנקסים לנהוג מצדולהחליט

 ן כע"מ )1982( 80 דתמיק חברת,
 094994-4ג51()ח"פ

 התשמ"ג-ואשן חדש[, ]נוסח החברות לפקודת 323סעיף הנ"ל;% החברה של נושים אסיפת כי הודעה, aaגיתגת ,"י. גושים אסיפת ברכי-הודעה
 "4 של במשרדו 12.00, בשעה 992נ.29.5, ביוםתתכנס
 ממ4 מעוי לשם תל-אביב, 12, טרומפלוור רח' יצחק,בן-עתי
 .שלחברה.

 האס'ש יו"ר רו"ח, כן-עוזי,יצחק
ויש

 ,%,, בע"מ דב, כן"גטי
 :~1 . .. 'י, ' מסרק ומינוי מרצון פירוק בהכרהודעה

 המניי:ן מן שלא כללית באסיפה כי הודעה, בזאתניתנת
נתקן 4.2.1992, ביום כהלכה התכנסה שגיעדההחברה,
 ולמגגי,% מרצון בפירוק החברה את לפרק מיוחדתהחלטה
 ההן% למפרק תליאביב, 41, בלוך רח' עו"ד, שפרן,חיים

 % יגיש הנ"ל החברה בגד תביעות לו שיש נושהכל
 הורעש פרסום מיום יום 21 תוך תביעותיו את הנ"להמפרק
 ייענה. לא - כן לאשאס

לעז ,1, י% עו"ד, שפרן,חייט
:ש בע"מ היהלוםפעקון
,1  51-072455-2()ח"פ

 הכללן מן יוצאת כללית באסיפה כי הודעה, בזהניתנת :;;.יי,, ," מפרק ומינוי מרצון פירוק ברכסהודעה
 בפט% 18 ביום שהתקיימה הנ"ל, החברה של המניותבעלי
 %1 את ולמנות מרצון כפירוק ההכרה את לפרק היחלט1992,
 ,4, החברה; למפרק רמת-גן, 3, ז'בוסינסקי רח'וולקר,
 "ל, ' , זו. הודעה פרסום מיוםיום חש למפרק תביעותיהם את להגיש החברה גושיעל

1~  "% וולטר,יאיר
%,  ון' כע"מ ובניוקרייזל

 ,ש 6-,51-118710()ח"פ
 גוש ואט?סת מפרק מינוי מרצון, פירוק ברכרהודעה

 54 מן יוצאת כללית באסיפה כי הודעה, בזאתמתנת
 1991.יק ביום כדין ונתכנסה שנועדה הג"ל, החברהשל

 רשן של. מרצון פירוקה בדבר מיוחדת החלטהנתקבלה
 ""ן החברה. למפרק קוטרשטוק מנחם רו"ח שלוהיגויו
 ,5 תתקיים גושים אסיפת כי הודעה, בזה גיתגתכן

 :ו רז, דורון עו"ד של במשרדו 15.00, בשעה992~.74.3,
 ") . חיפה. 27,החלוץ

 מ4 רו"ח, קומוישטוק,מ' מפרק רשף,יורם
 '.ו 7992 התשו"ב, כ' כאדר ז' 3983; הפרסומיםילקוט2442
 הממשלתי, במדפיס והודפס בסדר-צילוםקודר 0334-2980ISSN חדשים שקלים 5.60המחיר

 ירגיש


