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 לטור ״חוקרים פרטיים״ בהודעה בדבר מינוי יושב ראש
 לועדת המשמעת ובדבר רשימת חבריה1, את האנשים

 הבאים:

 יצהר בן גל, רח׳ אבן־גבירול 68, תליאביב
 יעקב אופיר, ת״ד 4146, ירושלים
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 ז• באב התשנ׳׳ג (25 ביולי 1993)
 (חמ 3-2319) דוד ליבאי

 שר המשפטים
 ־ י׳׳פ התשל״ד, עמ׳ 577.

 הודעה
 לפי תקנות בתי המשפט ולשבות ההוצאה לפועל(סדרי

 דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים),
 התשמ״א- 1981

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות בתי המשפט
 ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או
 השבתה של עובדים), התשמ״א-1981י(להלן - התקנות), אני

 מודיע לאמור:

 1. ביום י״א בתמוז התשנ״ג (30 ביוני 1993) נפתחה
 שביתה חלקית במערכת בתי המשפט ולשכות ההוצאה

 לפועל.

 2. בעקבות השביתה האמורה נפתחה ביום י״ח בתמוז
 התשנ״ג (7 ביולי 1993) שביתה מלאה במערכת בתי

 המשפה ולשכות ההוצאה לפועל.

 3. השביתה הסתיימה ביום ב׳ באב התשנ״ג (20 ביולי
 1993) לאחר שנמשכה במשך עשרים ואתד ימים

 רצופים.

 4. התקנות חלו על בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל
 למשך התקופה המפורטת לעיל.

 ז׳ באב התשנ״ג (25 ביולי 1993)
 (חמ 3-1148)

 י׳ קדמי, שופט
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט
 ק״ת התשמ״א, עמי •143: החשני׳ג, עמי 894.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לענק סעיף 20 לחוקייסוד: הממשלה', כי
 שר התעשיה והמסחר שב ארצה ביום ז׳ באב התשנ״ג (25

 ביולי 1993).

 ז׳ באב התשנ״ג (25 ביולי 1993)
 (תמ 3-57) אליקים רובינשטיין

 מזכיר הממשלה

 הודעה על הסמבה שר
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה כי, בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד:
 הממשלה1, החליטה הממשלה:

 א. להעניק לשר הבינוי והשיכון את הסמכות לפטר
 עובדים במינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל).

 ב. להסמיך את שר הבינוי והשיכון לאצול למנהל המינהל
 את הסמכות, בולה, מקצתה או בסייגים לפטר עובדים
 במינהל, ובלבד שסמכות זו לא תחול אלא על עובד
 שדרגתו נמוכה מדרגת מנהל המינהל בשתי דרגות

 לפחות.

 ח׳ באב התשנ״ג (26 ביולי 1993)
 (חמ 3-57) אליקים רובינשטיין

 מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התשב״ח, עמ• 226.

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951

 מודיעים בזה כי, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי
 המדינה, התשי״א-1951', החליטה הממשלה להרשוה את
 נושאי המשרות במשרד לעניני דתות המפורטים להלן, לייצג
 את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיף 4
 לחוק, למעט עסקה במקרקעין, בתחום הפעילות של המשרד
 לעניני דתות, עד לסכום הנקוב לצד כל אהד מהם, ולתחום
 בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

 א. מנהל בתי הדין הרבניים ביחד עם תשב המשרד - ללא
 הגבלת סכום;

 ב. סגן מנהל בתי הדין עם סגן תשב המשרד - עד סכום
 של 50,000 ש״ח.

 ד באב החשנ׳׳ג (25 ביולי 1993)
 נחמ 3-9) אליקים רובינשטיין

 מזכיר הממשלה
 י ם־ח התשי״א, עמי 52.

 הודעה על הוספת חברים שיכהנו
 בועדת המשמעת

 לפי חוק חוקרים פרטיים ושירוחי שמירה, התשל״ב-972ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק חוקרים פרטיים
 ושירותי שמירה, התשל״ב-2ד19' (להלן - החוק) אני מוסיף

 י ס״ח התשל־׳ב, עבר 90.

 3814 ילקוט הפרסומים 4132, כ׳׳א באב וזתשנ־׳ג, 8.8.1993



 הודעה בדבר העברת זכויות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי״ב-
 1952', ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת לעניני חוק
 הנפט, הרשיתי ביום ב׳ בשבט התשנ׳׳ג (5!: בינואר 1993)
 העברת זכויות נפט ברשיון 7225׳ערד מזרח״2 במובלעת
 הנקראת ״מובלעת גורים־, המשתרעת על ב־0,000ו דונם

 ושגבולוחיה הם:

 מנקודת ציון 175.5/069.5 ודרומה
 לנקודת ציון 175.5/069.0 ומזרחה
 לנקודת ציון 176.0/069.0 ודרומה
 לנקודת ציון 176.0/066.0 ומערבה
 לנקודת ציון 173.0/069.0 וצפונה
 לנקודת ציון 173.0/069.0 ומזרחה
 לנקודת ציון 173.5/069.0 וצפונה

 לנקודת ציון 173.5/069.0 ומזרחה חזרה
 לנקודת ציון 175.5/069.5

 וחלוקת הזכויות בה תהיה כלהלן:

80.0% Brenna Resources Ltd. 

 תברת ״נפטא״ 20.0%

100.0% 
 ב״א בשבט התשנ״ג (12 בפברואר 1993)

 (חמ 3-629) משה גולדברג
 הממונה על עניגי הנפט

 י ס״ח התשי״ב, עמ׳ 322.
 י י־פ התשבדט, עמ׳ 3854.

 הודעה בדבר העברת זכויות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי־ב-952ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי״ב-
 1952', ולאתר התייעצות עם המועצה המייעצת לעניני חוק
 הנפט, הרשיתי ביום ז׳ בסיון התשנ״ג 271 במאי 1993)
 העברת זכויות נפט ב״מובלעת שקמה־1 אשר בחזקה 1/4

 אשדוד*, כך שחלוקת הזכויות במובלעת זו תהיה כלהלן:

 חברת הנפט הלאומית לישראל בע׳׳מ 72.2%
 דנבאר משאבים ופיתוח בע״מ (מקודם פדאויל) 12.0%
 פספורט (מקודם פז חיפושי נפט) 10.0%
 פז, קונסורציום לחיפושי נפט (977 י) 2.0%
 לפידות ־ חברת מחפשי נפט לישראל בע־מ 1.9%
 נפטא ־ חברה ישראלית לנפט בע״מ 1.9%

 כ״ו בסיון התשנ״ג (15 ביוני 1993)

) משה גולדברג ג ־ 6 1 מ 9 ח  ג

 הממונה על עניני הנפט

 הודעה בדבר מתן רשיון לחיפושי נפט להפקתו
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

 אבי מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 6 ו לחיק הנפט,
 התשי״ב-1952י, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת
 לעניני חוק הנפט, נתתי ביום ל׳ בניטן התשנ״ג (21 באפריל
 1993) לחברת הנפט הלאומית לישראל בע״מ את רשיון

 237/״קשת״ לגבי השטח שגבולותיו הם כדלהלן:

 מנקודה ציון 211.30/284.67 ומזרחה
 לנקודת ציון 226.69/284.67 ודרומה

 לנקודת ציון 226.69/281.65 ודרום מזרחה לאורך הקו
 הסגול

 לנקודת ציון 228.83/278.99 ודרומה
 לנקודת ציון 228.83/265.52 ודרום מערבה

 לנקודת ציון 226.74/259.08 ומערבה
 לנקודת ציון 224.33/259.08 וצפונת

 לנקודת עיון 224.33/261.48 ומערבה
 לנקודת ציון 211.30/261.48 וצפונה חזרה

 לנקודת ציון 211.30/284.67
 סה״כ כ־400,000 דונם.

 י״א באייר התשנ־ג (2 במאי 1993)
 (חמ 3-653) משה גולדברג

 הממונה על עניני הנפט
 י ס׳׳ח התשי״ב, עמי 322.

 הודעה בדבר העברת זכויות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי״ב-
 1932י, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת לעניני חוק
 הנפט, הרשיתי ביום ב״ט בניסן התשנ׳׳ג (20 באפריל 1993)
 העברת זכויות ב׳׳מובלעת ים״ אשר ברשיון 224/״נגב
 אשקלון״2 כך שחלוקת הזכויות ברשיונות הנ״ל תהיה

 כדלקמן:

 ישראמקו ־ נגב 2, שותפות מוגבלת 53.02680%
 דלק חיפושי נפט 16.32450%
 י.ו.א.ל 8.00000%
 פספורט (מקודם חיפושי נפט של פז) 6.00000%
 דלק חב׳ הנפט 5.44150%
 נפטא 5.10145%
 נפטא - חיפושים, שותפות מוגבלת 5.10145%
1.00430% ISRAMCO INC. 

 ו׳ באייר התשנ״ג (27 באפריל 1993)
 (חמ 3-629) משה גולדברג

 הממונה על עניני הנפט

 ם־ח התשי״ב, עמ׳ 322.
 י׳׳פ החשמ״ג, עמ׳ 761.

 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 322.
 י״פ התשמ׳׳ט, עמ׳ 2001.

 ילקוט הפרסומים 4132, כ״א באב התשנ׳׳ג, 8.8.1993 3815



 הנפט, הרשיתי ביום ז׳ בםיון התשנ״ג (ל2 במאי 1993)
 העברת זכויות נפט בחזקה 1/4 אשרוד׳/ כך שחלוקת

 הזכויות במובלעת זו תהיה כדלהלן:
 חברת הנפט הלאומית לישראל בע׳מ 31.350%
 פספורט (מקודם פז חיפושי נפט) 30.000%
 דנבאר משאבים ופיתוח בע״מ (מקודם פדאויל) 17.500%
 נפטא ־ חברה ישראלית לנפט בע״מ 9.825%
 אבג׳ק - חברת אנרגיה בע״מ 5.000%
 פז, קונסורציום לחיפושי נפט (1977) 5,000%
 לפידות - חברת מחפשי נפט לישראל בע״מ 1.325%

 ב״ו בסיון התשניג (15 ביוני 1993)
 (תמ 3-629) ,

 משה גולדברג
 הממונה על עניני הנפט

 י״פ התשבדג, עמי 761.

 הודעה על התליית רשיון
 לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-1976

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 37 לפקודת הרופאים [נוסת
 חרש], התשל־ז־976ו, אני מורה על התליית רשיון מם•
 20102, שניתן ללוי לזרו, ת׳׳ז 1184773, לתקופה של שנתיים,
 מיום י״ג בסיון תתשנ״ג (8 ביוני 1993! עד יום ט׳ בסיון

 התשנ״ה (ד ביוני 1995).

 כ״ד בתמוז התשנ״ג (13 ביולי 993?)
 (חמ 3-166)

 מרדכי שני
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 דיני מדינח ישראל, נוסח חדש 30, עמ׳ 594.

 הודעה בדבר חדילה ובחירה של סגן ממלא מקום
 וסגן ראש המועצה המקומית בית־־שאן

 לפי חוק הרשויות המקומיוח (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל״ה-975ו

 בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל׳׳ה-5ד9וי (להלן -
 החוק), נמסרת בזה הודעה בי בישיבת המועצה המקומית
 בית שאן שההקיימה ביום י־ט בסיון התשנ״ג(8 ביוני 1993)
 חדל יצחק ויצמן מכהונת סגן ממלא מקום ראש המועצה,
 לפי סעיף 25(2) לחוק, ובמקומו נבחר גיקי לוי, לפי סעיף 14
 לחוק: באותה הישיבה חדל מוסא איובי מכהונת סגן ראש
 המועצה, לפי סעיף 25(4) לחוק, ובמקומו נבחר יצחק ויצמן,

 לפי סעיף 15 לחוק.

 כיח בסיון התשנ״ג (17 ביוני 1993)

) עמרם קלעג׳י ג ־ 7 4 מ ג ח ) 

 המנהל הכללי של משדד הפנים

 הודעה בדבר העברת זכויות
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי״ב-
 1952', ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת לעניני חוק
 הנפט, הרשיתי ביום ג׳ בשבט התשנ״ג (25 בינואר 1993)
 העברת זכויות נפט ברשיון 224/״נגב אשקלון״2, בחלק הידוע
 כ־״׳מובלעת ים״ ששטתו כ־372,000 דונם ואשר גבולותיו הם

 כלהלן:

 מיקודת ציון 105.00/154.50 ומזרתה
 לנקודת ציון 110.00/154.50 ודרומה
 לנקודת ציון 110.00/149.00 ומזרחה
 לנקודת ציון 112.50/149.00 ודרומה

 לנקודת ציון 112.50/136.00 ודרום מערבה
 לנקודת ציון 111.10/133.70 וצפון מערבה
 לנקודת ציון 109.00/135.00 ודדום מערבה

 לנקודת ציון 104.00/127.00 ודרומה
 לנקודת ציון 104.00/125.00 ומערבה
 לנקודת ציון 091.00/125.00 וצפונה
 לנקודת ציון 091.00/133.00 ומזרחה
 לנקודת ציון 095.50/133.00 וצפונה
 לנקודת ציון 095.50/135.50 ומזרחה
 לנקודת ציון 098.00/135.50 וצפונה

 לנקודת ציון 098.00/142.00 וצפון מזרחה
 לנקודת ציון 101.50/151.00 ומזרחה

 לנקודת ציון 105.00/151.00 וצפונה חזרה
 לנקודת ציון 105.00/154.00

 חלוקת הזכויות במובלעת זו תהיה כדלהלן.-
 ישראמקו-נגב 2, שותפות מוגבלת 53.0268%
 דלק תיפושי נפט 16.3245%
 נפטא 10.2029%
 י.ו.א.ל 8.0000%
 פספורט (מקודם־ פז חיפושי נפט) 6.0000%
 דלק חב׳ הנפט 5.4415%
1.0043% ISRAMCO INC. 

 סה״כ 100.0000%

 ט׳׳ז בשבט התשנ״ג (ד בפברואר 1993)
 (חמ 3-629) משה גולדברג

 הממונה על עניני הנפט
 1 ס״ח התשי׳׳ב, עמי 322.

 2 י״פ התשבדט, עמי 2001.

 הודעה בדבר העברת זכויות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

 בתוקף םמכוחי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי״ב-
 1952', ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת לעניני חיק

 סית התשי״ב, עמ׳ 322. ם״ח התשל״ה, עכר 211; י׳׳פ התשל׳׳ט, עמי 982.
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 הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למועדי נפט (ד)
 לפי צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט), התשנ״נ-1992

 וצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז״ן), התשנ״ג־992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט),
 התשנ״ג-992וי, וסעיף 2 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז׳׳ן),
 התשנ״ג-:99ו1, אני קובע כי החל ביום י־ב בסיץ התשנ־ג (ו ביוני 1993) המחירים המרביים של מוצרי נפט הם במפורט

 להלן־

 חלק אי: מחירי מוצרי נפט לעדכן בשקלים חדשים

 בנזין
 המועד נטול עופרת קרוםין סולר

 א. מחיר לליטר בתחנה (בולל 17% מע׳׳מ) 1.86 1.08 3ס׳ ו
 ב. מחיר לליטר בתחנה באילת 1.60 0.92 0.88

 חלק בי: מחיר מועדי הנפט במיתקן, בולל הובלה ואספקה לתחנת דלק
 (בשקלים חדשים ל־1,000 ליטרים, אינו כולל מע״מ)

 בנוין
 בנזין 91 בנזין 96 נטול עופרח קרוסין סולר

790.96 829.94 1,454.30 1,497.04 1,430.09 

 חלק ג׳: מחירים מרביים למועדי נפט בשער בז״ן
 בשקלים חדשים

 גז פחמימני מעובה, ט״מ 467.96
 גפ׳׳מ כחומר זינה, ט׳׳מ 467.96
 נפטא בחומר זינה, ט־מ 505.74
 בנזין 91 אוקטן, ק״ל 415.02
 בנזין 96 אוקטן, ק״ל 448.01
 בנזין 95 נטול עופרת, ק״ל 462.60
 דם״ל (קרוסין, נפט) במיכלית, ק״ל 411.40
 דס״ל (קרוסין, נפט) בהזרמה, ק״ל 413.55
 דס״ל >קרוסין, נפט) בהזרמה, ט׳׳מ 515.01
 סולר במיכליות, ק׳׳ל 410.08
 סולר בהזרמה, ק״ל 412.81
 מזוט קל במיכליות, ק־׳ל 279.81
 מזוט קל בהזרמה, טימ 289.44
 מזוט 1500. 2.5% גופרית, ט״מ 249.62
 מזוט 4000, 2.5% גופרית, ט״מ 234.68
 זפת 80/100, ט״מ 304,69
 זפת ה.ב., ט״מ 249.62

 2. המחירים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בצווים כפי שתוקנו בהודעות קודמות, ישארו בתוקפם ללא שינוי.

 י״ב בםיון התשנ״ג (1 ביוני 1993)
 (חמ 152נ-3) יוסף קוליץ

 ׳1 מנהל מינהל הדלל;

 במשרד האנרגיה והתשתית
 ק״ח התשנ״ג, עכר 258.
 ק״ת התשנ״ג, עמ• 262.

 ילקוט הפרסומים 4132, כ׳׳א באב התשנ״ג, 6.8.1993 3817



 הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי תקנות המבם, התשכ״ו-1965

 תקנות סוכני המכס, התשכ״ה-964 ו
 תקנות מס קניה (טובין), התשי״ג־953ו
 תקנות הבלו על דלק, התש״ף־1960

 בהתאם לאמור בתקנה 41(א) לתקנות המכס, התשכ-׳1965-1' (להלן - תקנות המכס), תקנה 42א לתקנות
 סוכני המכס, התשב״ה-1964ג(להלן - תקנות סוכני המכס), תקנה 23(ג) לתקנות מם קניה (טובין), התשי״ג-953וג
 (להלן - תקנות מס קניה), תקנה 3(ג) לתקנות הבלו על דלק, התש־ך-960ז* (להלן - חקנוה הבלו על הדלק), אני
 מודיע בי הסכומים והאגרות המפורטים להלן בטור ג׳ תואמו, והם התל ביום י״ב בתמוז התשנ״ג(ו ביולי 1993),

 כמפורט לצדם בטור ר׳:
 טור ג׳

 טור א׳ טור ב׳ הסכום הקיים הסכום המתואם
 התקנות פרטי השירות בשקלים חדשים בשקלים חדשים

 תקנות המכס

 1011X5) בעד שירות המעריך נוכחות פקיד מכס 185 173
ד אגרה למחסן רשוי אס לא ניתן ) ע ב 1 0 1 6 X 1 

 רשיון בשנה הקודמת 17,296 18,456
 16(בץו) בעד אגרה למחסן לתצוגת רכב

 אם לא ניתן רשיון בשנה הקודמת 4,847 5,172
 24(ב) בעד תעודת מכס 46 49
 37 בעד מצהר מתוקן 46 49

 ל3א בעד אישור המעיד על הגשת רשיון יבוא 46 49
 תקנות סוכני המכס

 41(1) בעד אגרת רישום או אישור סובן מכם 460 491
 41(2) בעד אגרת רישום או אישור פקיד רשוי 116 124
 42(1) בעד אגרה שנתית לסוכן מכם 228 243
 42(2) בעד אגרה שנתית לפקיד רשוי 116 124

 תקנות מס קניה
 23(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל

 לענין התוק 46 49
 תקנות הבלו על הדלק

 3>אץ1) בעד אגרת רשיון למקום ייצור דלק אם לא 23,246 24,805

 ניתן אישור בשנה 'הקודמת

 ר׳ בתמוז התשנ״ג (23 ביוני 1993)
 (חמ 3-1464) אדיה זיין)

 מנהל המכס ומע־מ
 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274; החשמ״ח, עמ׳ 376: י״פ התשנ״ג, עמי 78.

 1 ק״ת התשכ״ה, עכר 1307: התשמ״א, עמ׳ 377; י״פ התשנ״ג, עמי 76.

 s ק״ת התשייג, עמי 1364; התשמ״א, עמי 379; י״פ התשנ״ג, עמ׳ 78.

 * ק׳׳ח התשמ״ו, עמ• 618; התשמ״א, עמי 378: י״פ התשנ״ג, עמי 78.

 הודעה על מבירת נכס מקרקעין
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951

 בהתאם לסעיף 5(ה) לחוק נכסי המדינה, התשי״א-1951', אני מודיע בי ביום ט׳ בתמוז התשנ״נ (28 ביוני
 1993) נמכרו נכסי מקרקעין מנכסי המדינה בישראל כמתואר בתוספת.

 ס״ח התשי״א, עמי 52.
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 תוספת

 נכסי מקרקעין בגוש 10827 היפה כמפורט להלן:

 תלקה 77/103, חלקה 18/103 - דירוח בקומה הראשונה ברחי אנילביץ 20גי, חיפה:

 דירות בקומה השניה ברחי אנילביץ 20ג׳, חיפה:

 דירות בקומה השלישית ברח• אנילביץ 20גי, חיפה:

 דירות בקומה הרביעית ברחי אנילביץ 20גי, חיפה.

 חלקה 19/103, חלקה 20/103

 חלקה 21/103, חלקה 22/103

 חלקה 23/103, חלקה 24/103

 יואל או&יר
 סגן החשב הכללי לנכסים

 ט׳ בתמוז התשנ״ג-ג15 ביוני 1993)
 (חמ 3-9)

 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות
 לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירוחי שמירה (רשיונות}, החשל״ב-1972

 בהתאם לתקנת 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות/ התשלייב-1972י, מתפרסמת בזה
 רשימת מבקשי רשיונות; תוך 15 ימים מפרסום הודעה זו רשאי בל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן
 רשיון למבקש מםויים, לפי המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל׳׳ב-1972, רח׳

 צלאח א־דין 29, ירושלים:

 מם׳ השם המען סוג הבקשה

 שדי הדקל 102, גבעת שרח, שירותי שמירה
 בית שמש 99000

 כצנלםון 25, כפר״םבא 44405 חוקר פרטי
 יצחק בן צבי ו, פתח־תקוה 49375 חוקר פרטי

 בורוכוב 14, רעננה 43433 שירותי שמירה
 החשמל 8, תל־אביב 66187 שירותי שמירה

 טאגור 29, תל־אביב 69203 חוקר פרטי
 בן־יהודה 57/2 הרצליה 46403 חוקר פרטי
 כ״ט בנובמבר 13, בה־ים 59622 חוקר פרטי
 גדעון 10, תל־־אביב 64353 חוקר פרטי

 כצנלםון 28, גבעתיים 5ו532 שירותי שמירה
 בנין בית אל, הרובע היהודי, שירותי שמירה

 ירושלים 97500
 אשכנזי 7, יהוד 56000 חוקר פרטי

 הרצל 33, ת״ד 297, טירת הכרמל
 30200 שירותי שמירה
 ת״ד 36627, תליאביב 366ו6 שירותי שמירה
 טבריה 21, בני־ברק 51408 משרי־ חקירות
 זבולון 15/ב, קריח־אחא 28000 משרד חקירות

 שביל עין גדי 3,
 קרית־מוצקין 26393 משרד חקירות

 רמב״ם ז2, רעננה 43601 שירותי שמירה
 חוקר פרטי

 שאולזון 90. הר נוף,
 ירושלים 95400 - משרד לשירותי

 שמירה

 ישראל ויינד
 שופט (רימי) של בית המשפט המחוזי

 יושב ראש הועדה

 א׳ עמיאל/מאיר אריה ואדרע

 קצב שרית
 מאיר עופר

 ורדי רונן
 יהב ע״י מזרחי אסף, אלבאסל

 שרביט אורן
 ברגר יובל
 פישר יורם
 לאהר גיל

 רוזנברג יעקב
 מינהלת התיירות/משה ם׳ וש

 בושארי רוני
 רדון משה . .

 כוהנים מיכאל
 כץ יצחק

 ויסמן צבי
 כספי יעקב

 גיל שחר

 בהן יוסף

6529/93 

6530/93 
6531/93 
6532/93 
6333/93 
6534/93 
6535/93 
6536/93 
6537/93 
6538/93 
6539/93 

6540/93 
6541/93 

6542/93 
187882 
317785 
429787 

517889 

6543/93 

 ט׳׳ז בתמוז החשנ־נ (5 ביולי 1993)
 (תמ 3-2319)

 ק׳׳ת התשל״ב, עמ׳ 1236: התשמ״ט, עמי 998.

 ילקוט הפרסומים 4132, כ״א באב התשנ׳׳נ, 8.8.1993 3819



 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות
 לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), התשל״ב-1972

 בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), התשל״ב-1972י, מתפרסמת
 רשימת מבקשי רשיונות: תוך 5ו ימים מפרסום הורעה זו רשאי בל אדם להגיש התנגדות מנומקת בבתב ל
 רשיון למבקש מסויים, לפי המען; ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל״ב־1972,

 צלאח א־דין 29, ירושלים:

 מסי השם המען סוג הבקשה

 6080/92 ישר־אל ר׳ סקיוריטי/רוזניק יצחק שדה 38, תל־אביב שירותי שמירה
 6488/93 שטרית אורן גנות 4, נצרת עלית 17 17000 שירותי שמירה

 חוקר פרטי
 6488/93 שטרית אורן גנות 4, שירותי שמירה

 נצרת־עלית 17 17000 חוקר פרטי

 6494/93 עבאס קבלאן בפר גת הגלילית 25251 חוקר פרטי
 6495/93 חזקיה עזי דנון 12/2, בת־־ים 59485 חוקר פרטי
 6495/93 עזיזי אמיר ברניצקי 31, ראשון־לציון 75239 חוקר פרטי
 6500/93 לולו אריה ד״נ מערב השומרון, צופים, חוקר פרטי

 ת״ד 672 44865
 6504/93 איילח עופר הזית 9/10, נצרת־עילית 17000 חוקר פרטי

 6504/93 דרך אפרתה ע״י בהן משה ת״ר 1093, אפרת 90962 שירותי שמירה
 6519/93 שינברגר אמנון הגליל 87, גבעת סביון 55900 חוקר פרטי
 6520/93 טירטינסקי איתי אשש 4 (בקעה), ירושלים 93470 חוקר פרטי
 6521/93 גצל פיליפ הרברט םמואל 22/11, חל־אביב 68013 חוקר פרטי

 6522/93 מחאמד איברהים שכונת מחאמיד, ליד המסגד, שירותי שמידה
 אום אל־פחם 30010

 6523/93 אל וגבי/בן שלוש גבי,
 פינטו מרכז רסקו, ת׳׳ד 601, נצרת־עלית 17000 שירותי שמירה

 6524/93 בירן איל רמות נפתלי 3, תל־אביב 69278 חוקר פרטי
 6526/93 צדוק מרדכי הדקל 9/3, כרמיאל 20100 חוקר פרטי

 6527/93 שלהבת ע״י גילאון יהושע שד׳ סמאטם 8, תל־אביב 62009 שירוחי שמירה
 230383 רזניק ברוך העם הצרפתי 46בי, רמת־גן 52593 משרד חקירות
 309585 לאוב גרשון בילינםון 4, נתניה 42443 משרד חקירות
 410487 לויטה זאב ת״ד 6779, תל־אביב משרד הקירות
 412587 עמר שלומי ברטנורא 2, ירושלים 92184 משרד חקירות
 424587 בנימין דוד מושב שורש 90860 משרד חקירות
 439687 מוםא טוביה בני עקיבא 7/2, אשקלון משרד חקירות

 6505/93 מחלוף יצחק זיבוטינםקי 288/10, אשקלון 78202 שירותי שמירה
 6506/93 מזעקי ניר הכלנית 11, רחובות 76607 חוקר פרטי

 6507/93 מוקד מחץ ע״י אמיר ג׳י סיני 26/4, ת״ד 599, נתיבות 80200 שירותי שמירה
 6508/93 בך רימת ליאת עליית הנוער 30, 197/9, חוקר פרטי

 ירושלים, רמות ב•
 6509/93 לפיד ע״י מסיקה

 דוד ובראו הנביאים 27, חיפה 33204 שירותי שמירה
 6510/93 זפוני דוד שיזף 22, נוה חורש 86000 חוקר פרטי
 6511/93 בשן סמי השלושה 4, ת״ד 2557, חוקר פרטי

 אבן יהודה 40500

 1 ק״ת התשל״ב, עמ׳ 1236; התשמ״ט, עמ׳ 998.
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 מס׳ השם המען סוג הבקשה

 6512/93 עציוני אמיר שלזינגר 8, תל־־אביב 62306 חוקר פרטי
 6513/93 אסל אוק קיבוץ בית אלפא 19140 חוקר פרטי
 6514/93 נסר אלדין שריף דלית אל־ כרמל 30056 חוקר פרטי
 6515/93 בר־טל אהוד האגוז 104, ת״ד 28, כובב יאיר 44864 חוקר פרטי

 6516/93 גבעת זאב/אגמון
 יצחק, שמיר המכבים 44, נבעת זאב 90917 שירותי שמירה

 6517/93 ויםבלום משה שאולזון 38, הר נוף, ירושלים 95400 חוקר פרטי
 6518/93 ביילס גד שד׳ םמאטס 4, תל־אביב 62009 חוקר פרטי

 47798 כפיר דב נתן אלתרמך 2 ו, תל־אביב 69415 משרד חקירות
 507389 ביטון מרדכי יהושפט 14, כניסה א׳, רמת־גן 51321 שירותי שמירה
 200230883 זוהר רון ניצנית 22, ת־ד 700 ו, יבנה משרד חקירות
 700228483 כרמון מאיר בן־גוריון 14, הרצליה 46785 משרד חקירות

 ב׳ בתמוז התשנ״ג (21 ביוני 1993)
 ישראל ויינר

 שופט (דימי) של בית משפט מחוזי
 יושב ראש הועדה

 הודעה ששית בדבר מקבלי סכומים מעדבונות לטובת המדינה
 לפי נוהל עבודח הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה

 1. בהתאם לסעיף 13(בץ2) לנוהל עבודת הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת
 המדינה' (להלן - הגוהל), מתפרסמת בזה רשימה ששית1 של מקבלי עזבונות לפי החלטת

 הועדה, בצירוף סכומים שהוקצבו לכל אחד מהם.

 2. הודעה זו היא הודעת ביניים לגבי התלטות הועדה הציבורית עד כה: הועדה ממשיכה לדון
 בבקשות אחרות שהוגשו במועד שנקבע וההחלטות לגביהן תתקבלנה במהלך השבועות

 הקרובים ותתפרםמנה מיד לאחר מכן.

 3. הודעה על החלטות הועדה האמורות נשלחה, לפי סעיף 10 לנוהל, למנהלים הכלליים של
 משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, וכן לאגף התקציבים במשרד האוצר ולאפוטרופוס הכללי.

 4. ההקצבות כפופות לתנאים ולםייגים האלה:

 (1) אין לעשות שימוש בכספים האמורים אלא למטרות כפי שפורטו בבקשות לקבלתם־,

 (2) מקבלי ההקצבות יעבירו גם לועדה הציבורית העתקי הדיוותיס על השימוש שעשו
 בכספים שהוקצבו להם.

 להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:

 מם׳ החלטת הועדה
 סר׳ המבקש ומטרת הבקשה בשקלים חדשים

 משדד ראש הממשלה

 1. הרשוח למלחמה בסמים, לפעולות הרשות 4,000,000

 2. מרכז ללימודים מיוחדים - להנצחת חללי קהילת המודיעין 500,000

 3. קרן ראש הממשלה, לפעולות הקרן 300,000

 4. נתיב, פעולות נתיב בנושאי עליה מברית המועצות (לשעבר) 1,000,000

 י י־פ התשץ. עמי 3882.
 2 י׳׳פ התשנ״א, עמ׳ 2977, 3376; התשנ׳׳ב, עמי 91, 3120, 4661.
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 החלטת הרעדה
 המבקש ומטרת הבקשה בשקלים חדשים

 מס׳
 סדי

 משדד הבטחון

 5. הקצבת עזבובוח המיועדים לצה״ל 252,000,׳

 6. הקצבות מעזבונות המיועדים למשרד הבטתון 030,000,!

 7. נצח לתותחן, לפעילות עמותת בית התותחן 00,000 ו

 8. החברה להגנת הטבע, להכשרת חיילים משוחררים לעבודה
 בפעילויות החברה 120,000

 9. בפר הילדים חורפיש, סיוע ליתומים דרוזים בחינוך 50,000

 10. בית גבעתי, לפעילות הבית 100,000

 11. ארגון חברי ההגנה, ציוד ופעילות הבית בגוערה 100,000

 12. אגודת דור הפלמ״ח, הצטיידות בית הפלמ״ח 100,000

 סיוע לחיילים משוחררים

 13. סיוע בדיור לחיילים משוחררים בודדים 800,000

 14. שבר לימוד ל־142 חיילים משוחררים 500,000

 15. סיוע מיוחד לחיילים משוחררים נזקקים 100,000

 16. סיוע לחיילים משוחררים נשואים לריור 100,000

 17. דמי כלכלה וספרי לימוד במכינות, ובי״ס להנדסאים 500,000

 8 ו. מלגות ללימודים והשכלה גבוהה 500,000

 19. סיוע בשכר דירה לסטודנטים 300,000

 20. סיוע לזוגות נשואים סטודנטים 200.000

 21. מכללת תל חי סיוע לסטודנטים 75,000

 22. התנועה לקליטת החייל המשוחרר, סיוע לסטודנטים 50,000

 23. מכללה אחוה, סיוע לסטודנטים 50,000

 24. הטכניון, סיוע לסטודנטים 30,000

 25. מכללח עמק יזרעאל, סיוע לסטודנטים 55,000

 26. מכללת לוינסקי, םיוע לסטודנטים 30,000

 27. מכללת גליל מערבי, סיוע לסטודנטים 0,000¿

 28. המכללה למינהל, סיוע לסטודנטים 40,000

 29. בית ברל, סיוע לסטודנטים 55,000

 30. מכללת רופין, סיוע לסטודנטים 40,000

 31. מכללת אשקלון, סיוע לסטודנטים 45,000

 32. מכללח יהודה ושומרון, סיוע לסטודנטים 95,000

 33. מכללת ספיר, סיוע לסטודנטים 80,000

 34. מכללת צפת, סיוע לסטודנטים 60,000

 35. מכללת עמק־הירדן, סיוע לסטודנטים 55,000

 36. גג לחייל המשוחרר, סיוע לסטודנטים 0סס,50

 37. ישיבת אור עציון, סיוע לסטודנטים 40,000

 38. לנ״י. סיוע לסטודנטים 60,000

 39. מכללת מצפה רימון, סיוע לסטודנטים 30,000
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 מס׳ החלטת הועדה
 סד׳ המבקש ומטרת הבקשה בשקלים חדשים

 משרד הבריאות

 40. בית החולים אי.אם.סי - נערת, לספריה רפואית 50,000

 ו4. עירית קרית־אתא, רכישת מכשירי עזר רפואיים לעולים 6,000 ז

 42. ארגון רפעה, הסעת חולים 30,000

 43. רפואה וישועה, רכישת מכשור וציוד רפואי לקשישים 30,000

 44. המועצה האזוריח חבל אילות, רכישת ציוד רפואי 50,000

 45. בית חולים איבילוב, ציוד ופעולות למניעת עוורון בחולי םכרת 150.000
 והשפעת ההריון בין עולי אתיופיה

 46. אגודת ער״ן, לפעילות האגודה 50,000

 47. מועצה מקומית אריאל, ציוד רפואי 32,000

 48. אגודת מלב אל לב - פתח־תקוה, לפעילות האגורה 25,000

 49. מועצה אזורית גליל תחתון, ציוד רפואי לבית גיל הגליל

60̂  לותיקים 300

 50. אגודה חיה מושקא, עזרה בפעילות האגודה 25,000

 51. קיבוץ מרום גולן, ציוד רפואי למרפאה 50,000

 52. שמע, רכישת ציוד וספרות מקצועית 260,000

 53. עזרת הולים - פתח־תקוה, לרכישת ציוד רפואי להשאלה 30,000

 54. הקרן לסיוע על שם גיל עברי, סיוע רפואי ליועאי

 מערכח הבטחון 30,000

 55. אגורת עזר מציון, נופש לילדים חולי סרטן 30,000

 56. בית מזור ערד, סיוע למרפאה לחולי קצרת 40,000

 57. העמותה לשיקום ילדים חריגים, העילות העמותה 40,000

 58. אגודת עזרה ומרפא, ציוד המרפאות 40,000

 59. אגודת יד חסד, רכישת ציוד רפואי 25,000

 60. המכון למניעת עוורון, פעילות המכון 105,000

 61. המפעל להכשרת ילדי ישראל, טיפול שיניים לילדים נזקקים 50,000

 62. הקק לחיפה, רכישת ציוד למחלקה לניחותי לב 60,000

 63. עמותת אחוה ־ חיפה, עזרה להפעלת המועדון 30,000

 64. בית־חוליס וולפסון, לרכישת ציוד רפואי 1,500,000

 65. בית חולים נס־־ציונה, לרכישת ציוד ספורט 30,000
 66. האגודה למלחמה בסרטן, רכישת ציוד רפואי (ביצוע

 ההקצבה מותנה בהגשה לועדה של פירוט הציוד ומקומות
 הפעלתו, ובאישורה הנוסף)

 67. מועצה אזורית עמק יזרעאל, ציור לסדנאות לריפוי בעיסוק 50,000

 68. אגודה למושתלי פרקים, פעילות האגודה 50,000

 69. להלחם ביחד - חיפה, תמיכה בילדים חולי סרטן 20,000

 70. חזון פתיה, ציור למפעל לשיקום חולים 58,000
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 מם׳ החלטת הועדה
 סד׳ המבקש ומטרת הבקשה בשקלים חדשים

 משדד הדתות

 ול. תיקון םפיי תורה 200,000

 משרד התחבורה

 בד. המועעה הלאומית למניעת תאונות, לפעילוח המועעה 500,000

 משרד הקליטה

 75. המטה הציבורי לתעסוקת עולים בב1ב, קורסים
 להשתלמות רופאים עולים 117,500

 74. המועצה המקומית חצרות יסף, עריכת סדר פסח
 לעולים מאתיופיה 10.000

 משרד המשפטים

 75. הקרן לקידום המשפט, עריבת מחקרים בחוק ומשפט 250,000

 76. תמיכה בקידום הינוך משפטי מעשי 240,000

 77. רכישת ספרי משפט מקצועיים 1,000,000

 78. האגודה הישראלית למשפט העבודה, סיוע לפעולות האגודה 18,000

 79. הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים, הסברה
 משפטית ופעולות הארגון 100,000

 80. אמיתי - אזרחים למען מינהל תקין, לפעולות הארגון 40,000

 81. אבי - אגודה בינלאומית לזכויות הילד בישראל, סיוע משפטי 35,000
 לקטינים ויצוגם בהליכים פליליים באזור תל־אביב

 82. עלמ - עמותה ליעוץ משפטי, יעוץ משפטי לנזקקים 40,000

 85. המועצה הלאומית לשלום הילד, ייצוג ילדים בהליכים משפטיים 100,000

 84. מועצה ירושלמית לילדים ונוער, סיוע משפטי לקטינים 50,000

 משרד החנוך

 85. מוסד יד בן־צבי, קורסים למורים עולים מברית המועצות (לשעבר) 150,000
 סיורים והרצאות לעולים מאתיופיה

 86. מועצה מקומית יקנעם, ציוד למעבדה 30,000

 משרד העבודה והרווחה
 87. מרכז יום לקשיש - בנתיבות, הרחבת מרכז לקשישים 1,100,000

 88. גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, לשיפוץ וציוד למעון יום 80,000

 89. אקיים - ירושלים, שיפוץ דיור 60,000

 90. אקי״ם - חדרה, לבריכת שחיה מחוממת למפגרים 60,000

 91. הרשות לשיקום האסיר, לשיקום אסירים ומשפחותיהם 500,000

 92. מרכז סיוע נפגעות אונס ירושלים, להפעלת קו חירום לעולות 15,000

 93. עמותת סיוע לנשים ננד אלימות, הקמת מקלט לנשים מוכות 00,000ז

 94. מפת׳׳ן ארזים יבנה, אבחונים לגילוי תלמידים לקויים 40,000

 95. אגודת אפשר ירושלים, הפעלת מעון לצעירים תסרי בית 50,000

 96. מפתץ עמק יפה תענך, שיפורים במפתץ 30,000
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 החלטת הועדה
 המבקש ומטרח הבקשה בשקלים חדשים

 מס׳
 סד־

 97. התנועה הפמניםטית, הקמת מקלט לנשים מוכות 50,000

 98. עמותה למניעת התדרדרות נערים, מלגות לנזקקים 20,000

 99. יד ביד - בית אשאנטי, שיפורים במבנה 50,000

 100. נשים למען נשים - חיפה, להפעלה ולציוד 30,000
 101. ויצ״ו, הפעלת מקלט לנשים מוכות באשדוד 140,000

 102. המועצה לילד החוסה, שיפורים במעון לחוסים בדימונה 70,000

 103. נתיב אור - חררה, תמיכה ביתומים במוסד 30,000
 104. בית ספר למלאכה כפר חב׳יד, שיפורים וציוד מקצועי 43,000

 105. בית ברוריה, לציוד וריהוט 80,000

 106. אור החיים - בני־ברק, שיפורים במעון 60,000

 107. מבון רוח, אבחון וטיפול בילדים קשי לימוד 40,000
 108. המכללה הטכנולוגית - באר־שבע, הצטיידות ציור מקצועי 100,000

 109. בית חנה - צפת, ציוד הכשרה מקצועית 20,000

 110. ויצ׳׳ו - עפולה, קורס הסבה מקצועית 32,000

 111. רשת תורה ומלאכה, שיפורים והצטיידות 25,000

10,000 
 המרכז לקידום מקצועי במלונאות, מלגות לחיילים

 משוחררים עולים
.112 

 113. ליגת נשים למען ישראל, קורס במגדנאות וטכנאי שיניים 80,000

 114, מכללת הנגב, הכשרה מקצועית וציור למעבדות 50,000

 115. עמותת ידידי מעון חברת נעורים, שיפורים במעון 50,000

 116. עמותת מעון כפר־כנא, בריבה טיפולית וגן משחקים 100,000
 דו1. בית נועם - מרכז יום לנכים, לציוד יעודי 150,000

 118. צוהר לטוהר, שיפורים והצטיידות 50,000

100,000 
 עמותת שוחרי גילת, טיפול בפעוטים יתומים על סף

 פיגור שבלי
.119 

 120. יד למצפור, שיפורים במעון לעבריינים 80,000

 121. בית אריאל לנוער במצוקה, שיפורים כמעון 20.000

 122. עמותת ידידי בית הנוער בעין ורד, שיפורים במעון 100,000
 123. הוג ידידי מפת״נים, שיפורים במפת־־ן בפתת־תקוה 35,000

 124. עמותת גל־עם, שיפורים במפת״ן 50,000

 125. עמותת עלם, הכשרה לבוגרי מעונות חסות 80,000

 126. עמותת מפתץ רעננה, שיפורים במפת־׳ן 35,000

 127. מרכז טיוע לקרבנות אונט - תיפה, גיוס מדריכות עולות 30,000

 128. האגודה לנפגעות מתקיפה, פרוייקט הסברתי 30,000

 129. אשה לאשה מרכז נשים - חיפה, גמילה מאלימות לעולים 40,000

 130. המחלקה לסיוע לבודדים 300,000

 131. בית בייאר - ירושלים, להתאמות במבנים וציוד 80,000

 132. מושב זקנים מאוחד - ירושלים, להתאמות במבנים וציוד 40,000

 133. בית אבות למען הקשיש - באר־שבע, להתאמות במבנים וציור 80,000
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 134. קשת דיור מוגן, לבניית מעלית 80,000

 135. בית אבות צימרמן - רעננה, לבניית מעלית 80,000

 136. גוה הורים בית יצחק, להתאמות במבנה 40.000

 137. נוה אורנים - גדרה, להתאמות במבנים וציוד 80,000

 138. נוה בובוב, להתאמות במבנים וציוד 80,000

 139. בית אבות - חררה, להתאמות במבנים וציוד 80,000

 140. בית מנוחה לזקנים בני־ברק, להתאמות במבנה וציוד 40,000

 141. ויצ׳׳ו, סיוע באחזקת יתומים בפנימיות ומילגות לילדים יתומים 150,000

 142. מגדל אור מגדל העמק, סיוע בביגוד לילדים יתומים ושיפור

 במבנה לאחזקתם 150.000

 43י. אמונה, סיוע לילדים יתומים 150,000

 144, ציון בלומנטל - ירושלים, אחזקת ילדים יהומים, ציוד ושיפורים
 במבני הפנימית ליתומים 150,000

 145, אגודה להדרכה בחיי המשפחה, לטיפול בקליטת עליה,
 חידוש ציור 00ס,5ל

 146, האגודה הישראלית לטיפול במשפחה, הפעלה מתנדבים
 לעולים חדשים 15,000
 147. שירות לחינוך משפחתי, טיפול במשפחות עולים במשבר 15,000

 148. האגורה למניעת אלכוהוליזם, לפעולות מניעה 50,000

 149. זהב׳׳י, הכוונה מקצועית והשכלה 50,000

 150. , ליגת נשים למען ישראל, מרכז לטיפול באלימות במשפתה 50,000
 151. אגודת מפעלי תורה וחסד - חיפה, הפעלת מרפאת

 שיניים לנזקקים 20,000
 152. המרכז לטיפול באסירים משוחררים, פעילות לשיקום אסירים

 (ההקצבה בסך 000¡75.שקלים חדשים הועברה לביצוע
 ע״י משרד המשטרה)

 153. עזרת אחים אחיעזר, סיוע בארוחות לנזקקים 50,000

 154. קרן אורה, ארוחות חמות לעולים ונזקקים 50,000

 155. הארגון למען המשפחה, הפעלת מרפאת שיניים לנזקקים 25,000

 156. עמותת אנוש, פעילות העמותה 20,000

 157. שלשלת ירושלים. סדנאות לפנויים ולזוגות צעירים 20,000

 158. עזרה ומרפא, רכישת ציוד רפואי לנצרכים במעלות וכרמיאל 40,000

 159. נתיב החסד - רחובות, ציוד רפואי לנזקקים 40,000

 160. עזר יולדות, ביגוד לתינוקות ותמיכה ביולרות נזקקות 45,000

 161. עזרה למרפא - בני־ברק, רכישת מכשירי שיקום 40,000

 162. די.וי.אי., טיפול שיניים לנזקקים 40,000

 163. אנודח חיה מושקא - צפת, סיוע לקשישים ולנזקקים 35,000

 164. מרכזי עזרה וחסד - אשדוד, עזרה לחולים ונזקקים 55,000

 165. תפארת דב, עזרה רפואית לנזקקים 35,000

 166. יד חסד, רכישת מכשור רפואי 50,000
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 107. ארגון העגונות, לפעילות הארגון 10,000

 168. נשי אגודת ישראל, הקמת מועדונים באזורי מצוקה 25,000

 169. הקרן למשפחוח חללי הצנחנים, פרוייקט קיץ לילדי התללים 37,000

 170. קרן חסויים, לסיוע לחסויים נזקקים 75,000

 171. שיח סוד להינוך מיוחד, התאמות במבנים והצטיידות 60,000

 172. אילץ - ירושלים, לעגלות נכים וציוד שיקומי 80,000

 173. אחוה ־• חיפה, ציוד תעסוקתי לנכים 40,000

 174. ארגון הספורט של החרשים, לפעולות ספורט לחרשים 25,000

 175. יד שרה. למכשירי סיוע למוגבלים וקשישים 80,000

 176. יד שרה, התקנות קריאת חירום לקשישים 80,000

 177. בית התבשיל מפעלי צדקה וחסד, ארוחות חמות לקשישים 60,000

 178. הספרית המרכזית לעיוורים - שלוחת תל־אביב, לרכישת

 ציור מקצועי יעודי 177,000

 179. עירית תל־אביב, סיוע בהפעלת מרכז רב שירותים לעיוור 100,000

 180. ויצ׳׳ו - רחובות, הכשרת מקלט למועדון 40,000

 181. המועצה לילד החוסה, לפעולות העשרה לילדים חוסים 60,000

 182. אגודת החרשים בישראל, הדרכה והפעלת הורים חרשים 70,000

 183. ניצן - אשדוד, שיפורים וציוד במקלט 20,000

 184. ניצן - ערד, רבישת אבזרי לימוד ומוגנים 20,000

 5B1. 10,000 ניצן - ראשון־לציון, ציוד לריפוי בעיסוק וספריה

 186. שדמות מחולה, ציוד למועדון חריגים 20,000

 187. עזר מציון, צמד פיזיותרפיה 60,000

 188. ארנון נשי חרות,

 א. לציוד והתאמות במבנים 00,000ז

 ב. למועדון לקליטת עולים 20,000

 189. עלי שיח, ציוד למפגרים 60,000

 190. כפר רפאל, מגרש טפורט 70,000

 191. אקיים מרכז, להוסטלים ומערכות ציוד 250,000

 192. עלה, לעזרה לילדים פגועי מוח בציוד ובטיפול 200,000

 193. עמי, פעילוח למפגרים 60,000

 194. משען רשות המועדונים, ציוד לפנימית ללקויי ל-־זידה 30,000

 195. ניצן - חיפה, שיפורים בדיור מוגן 20,000

 196. ניצן - רחובות, מחשבים לריפוי, שיפורים במעון 20,000

 197. מיח״א - מחנכי ילדים חרשים, הצטיידות ושיפורים במבנה 50,000

 198. מכון םאמיט ירושלים, ציוד העשרה 50,000

 199. בשב - ארגון כבדי שמיעה, פרוייקט מרכזי לעולים 40,000

 200. ניצן - תל־אביב, שיפורים במבנה לגן, פעוטון וחדרי לימוד 30,000

 201. מיח־א - באר־שבע, פרוייקט שיקום מתבגרים 50,000
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 אילץ - ירושלים, הוספת מעלית ושיפורים במבנה 80,000

 למודי השם - מגן אברהם, הוצאות רפואיות והחאמוח במבנים 100,000

 גני ילדים - בית יעקב, הוצאות רפואיות ושיפורים

 במבנים לכיתת חרשים 40,000

 שמע ־ ילדים לקויי שמיעה, רכישת ציוד למודי 40,000

 מלת״ם, לציוד עבודה למוגבלים 30,000

 מכון בית יעקב, ציוד לכיתת חנוך מיוחד 50,000

 וראייטי, ישראל, מערך אבחון ממוהשב לילדים נכים 140,000

 מעון סן סימון לנכים, שיפורים במבנים והצטיידות 98,000

 מרכז טיפולי רחובות, שיפורים במבנים והצטיידות 40,000

 האגודה לטרשח נפוצה, הדרכה ושיקום חולים 75,000

 ניצן ־ הרצליה, רכישת מחשבים לילדים 0,000 ל

 ניצן - באר־שבע, העטיידוח 30,000

 אגודה לחולי תםמיה, סיוע לפעילות 25,000

 איל - אגודה לאפילפסיה, סיוע לפעילוח 20,000

 רון שלומית, מלגות לחראפיה 0,000ו

 ניצן - פתח־תקוה, סיוע למועדון טיפולי שיקומי 20,000

 חסדי יוסף - ירושלים, ארוחוח חמות לקשישים נזקקים 80,000

 ייטב - ירושלים, קשר יומיומי עם קשישים 80,000

 עם יפה עם אחד. מבצע חורף חם לקשישים חלוקת ציוד לבחים 150,000

 העמותה למען הקשיש - ראשון־לציון, להצייטדות 20,000

 יד לקשיש - ירושלים, קליטה חברתית של עולים קשישים 60,000

 בית הופמן - ירושלים, שיפוץ והצטיידוח עבור מרבז לקשיש 60,000

 הר״מ - ירושלים, התאמות במקלט למרכז יום לקשיש 70,000

 אגודה למען הזקן - כני ־ברק, הספקת ארוחות לקשישים 50,000

 בית הארחה מפעל תורה וחסד - היפה, הספקת
 ארוחות לקשישים 50,000

 עמותת המינהל השכונתי תלפיות, עזרה לקשישים בודדים

 רתוקים לבית 30,000

 אשל בית תבשיל - ירושלים, הספקת ארוחות לקשישים 60,000

 העמותה למען הקשיש - נס־ציונה, התקנת מכשירי מצוקה 50,000

 המועצה למען הזקן, אמצעי, מיגון ומכשירי מצוקה 750,000

 עמותה לשירוחים לקשישים - מזרח ירושלים,

 סיוע לפעילות העמותה 40,000

 המועצה הירושלמית למען הזקן, התקנת מכשירי מצוקה 40,000

 העמותה למען הקשיש - בית־שמש, התאמת מבנה

 לפעילות שיקומית 40,000

 האגודה למען החבר - עמק־־חפר, הצטיידות למרכז יום לקשיש 40,000

 תעמותה למען הקשיש - רחובות, מרכז יום לקשיש 40,000
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 236. העמותה למען הקשיש - קרית־אתא, הצטיידות במכשירי
 עזר רכיאיים 40,000

 237. העמותה למען הקשיש ־ נתניה, התאמת מבנה לפעילות 40,000

 238. העמותה למען הקשיש - אור-יהודה, לפעילות מועדון
 חברתי לעולים 40,000

 239. אגודה עזרה לקשיש, בית פרנקפורטר - ירושלים, הפעלח
 מרכז יום 40,000

 240. מרכז לחינוך ותרבות - תל־אביב, למועדונים לקשישים
 ולהסעות 80,000

 241. העמותה למען הקשיש - חדרה, ציוד לבתי קשישים 40,000

 242. ארגון יוצאי תימן, למרכז יום לקשיש בית־שרה, התאמת המבנה
 וסיוע בארוחות 80,000

 243. קרן אור, פעולות לשיקום עוורים 60,000

 244. האגודה למען העיוור - אשדוד, התאמת מועדון 75,000

 245. האגודה למען העיוור - אשקלון, הפעלת מועדון תעסוקתי 30,000

 246. אליע קיראון - גן ילדים לעיוורים, פעילות הגן וציוד משחקים 80,000

 247. האגודה למען העיוור - נתניה, ציוד למפעל תעסוקתי מונן 150,000

 248. מרבז מגדל אור, ציוד לאבחון ולפעילות המוסד 100,000

 249. עמותת בית השלום לעיוורות שועפת, קורסים מקצועיים 45,000

 250. האגודה למען העיוור - חדרת, התאמת מבנה והצטיידות 35,000

 ז25. מכון בית דוד, רכישת מחשבים וציוד לעיוורים 100,000

 252. עלה - קידום סטודנטים עיוורים, רכישת מכשירי הגדלה לקריאה 75,000

 253. אגודה למען העיוור - גדרה, רכישת ציוד עבודה למפעל מוגן 50,000

 254. האגודה למען העיוור - ירושלים, ציוד והפעלת מועדונים לעיוורים 35,000

 255. האגודה למען העיוור - רחובות, ציוד והתאמת מועדון לעיוורים 100,000

 256. האגודה למען העיוור - הרצליה, ציוד והתאמת מועדון לעיוורים 50,000

 257. מרכז לקידום העיוור י צפת, ציור והתאמת מועדון לעיוור 50,000

 258. עיניים מנחות לעיוור בישראל, מכלאות לכלבי הנחיה 60,000

 259. האגודה למען העיוור - רמת השרון, רכישה ציוד סיוע 40,000

 260. אוניברסיטה בר־אילן, פיתוח טכניקות למידה לסטודנטים עיוורים 50,000

 261. השירות לעיוור, מאגר ציוד מתוחכם 130,000

 262. השירות לעיוור, הכנת טטודנטים עיוורים לעבודה 20,000
 263. תשירות לעיוור, מערכות הגדלה אלקטרוניות -

 4 מערכות קטנות - 50,000
 2 מערכות גדולות - 32,000 82,000

 264. מרכז נעמת, הצטיידות למעונות המטפלים בעולים חדשים, ובמיוחד
 בילדי עולים מאתיופיה 200,000

 265. נעמת - ירושלים, סדנאות לילדי עולי אתיופיה 70,000

 266. מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית, התאמת מבנה והצטיידות 20,000

 267. מעונות יום קרית חב״ד צפת, הצטיידות 50,000
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 המבקש ומטרת הבקשה
 מסי
 סד׳

 268. תפארת טבריא - תל-אביב, התאמת מבנה

 269. רשת מעונות מרגלית, התאמת מבנים

 270. קרית מאור חיים - עפה, התאמת מבנה

 271. ויצ׳׳ו, הצטיידות למעונות המטפלים בעולים חרשים, ובמיוחד
 בילדי עולים מאתיופיה

 272. מגדל אור מגדל העמק, ציוד וריהוט למעונות יום

 273. עמותה לחינוך עמנואל, להצטיידות לפעילות המעון
 274. מעונות אמונה, הצטיידות למעונוח המטפלים בעולים

 חדשים ובמיוחד בילדים עולים מאתיופיה

 275. ארגון נשי אגודת ישראל - בני ברק, התאמת מבנה והצטיידות

100,000 

350,000 

75,000 

50,000 

40,000 

100,000 

100,000 

60,000 

75,000 

300,000 

150,000 
37,042,000 

 משדד המשטרה
 276. יד לאדם, סיוע להפעלת מועדונים לנשות אסירים וילדיהם

 277. לה׳׳ב - למען האסיר בישראל, לפעולות רווחה לאסירים
 ומשפחותיהם

 278. ממעמקים, פעילות שיקומית לאסירים

 279. קרן התשובה, לבית מלאכה ללימוד מקצוע ושיקום לאסירים

 280 עמותת הבדווים המתקדמים, פעילוה שיקומית לאסירים
 לשעבר

 281. עמותת בית הנוטר והשוטר, ציוד לחדרי זכרון והנצחה

 282. הועד למען השוטר, פעילות רוותה לשוטרי תל־אביב

 283. מועצה אזורית יזרעאל, אנדרטה לחללי הבדווים

 משדר המדע
 284. מרכז קטיף מדבריוח החוף,.קליטת מדענים עולים

 285. המועצה הציבורית למען יהודי ברית המועצות,
 קליטת מדענים

 עולים באוניברסיטאות

 הועדה לתבניז ותקצוב

 286. צילום מסמכים בארכיונים בברית המועצות לשעבר על ידי
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 סה״כ

 השופט מ׳ בן־דדור
 יושב ראש הועדה הציבורית

 לקביעת יעודם של עזבונות לטובת המדינה

 י׳׳ח בסיון התשנ׳׳ג (7 ביוני 1993)
 (ח מ 3-1377)

 3830 ילקוט הפרסומים 4132, כ״א באב התסנ״ג, 8.8.1993



 הודעה לפי םעיןש 19.

 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי ציבור), 43? ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור), 1943' (להלן - הפקודה), אני מכריז כי המקרקעין
 זמתוארים בתוספת שביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה2, יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת

 ישראל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 תטיבת קרקע הנמעאת בירושלים כמפורט להלן:

 מס׳ תבנית מסי תשריט
 גוש ארעי לערכי רישום תלקה ארעית השטת בדונם ההפקעה

 28109 אפ/1/93 1 44.520 הפ/יב׳/123/׳:32

 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בעבע אדום, לשם זיהוי בלבד ולא לשם קביעת גבולות, בתשריט מסי הפ/יב,/322/123,
 הערוך בקנה מידה 1:1250 והחתום בידי שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז
 ירושלים, ובל המעוניין בדבר זכאי לעיין בהם בשעוח העבודה הרגילות.

 אברהם שוחט
 שר האוצר

 א׳ בתמוז התשנ״ג (20 ביוני 1993)
 (חמ 3-4)

 הודעה לפי םעין1 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), אני מכריז כי המקרקעין
 המתוארים בתוספת שביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ויד לפקודה/ יהיו לקניינה הגמור והמ1חלנ1 של מדינת

 ישראל מיום פרסום הורעה זו ברשומות.

 תוספת
 חטיבת קרקע הנמצאת בירושלים כמפורט להלן:

 מם׳ תבניות מם׳ חשריט
 גוש ארעי לצרכי רישום חלקה ארעיח השטח בדונם ההפקעה

 30734 3/5/84/0306 33 59.742 הפ/כב/ו2־/322
 תטיבת הקרקע האמורת מסומנת בצבע אדום, לשם זיהוי בלבד ולא לשם קביעת גבולות, בתשריט מסי הפ/כב/322/121,

 הערוך בקנה מידה 1:1250 והחתום בידי שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקרים במשרדי מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז
 ירושלים, וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 אבדהנו שוחט
 שר האוצר

 א׳ בחמוז התשנ״ג (20 ביוני 1993)
 (חמ 3-4)

 ע״ר 1943, חוס׳ 1, עמ׳ 32.
 י״פ התש״ל, עמ׳ 2808.

 3/במ/30־ (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3891, התשנ״א, עמי 2858,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשרור (להלן
 ־ הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לערכי עיבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת
 בתוספח, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לנ!י סעיפים 5

 2 ע״ר 1943, תום• 1, עמי 32.

 הודעה לפי םעי^ 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציב1ר), 1943
 וחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-965וי, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳

 י ס־ח התשב״ה, עמי 307.

 ילקוט הפרסומים 4132, כיא באב התשנ״ג, 6.8.1993 3831



 בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה
 מוכנה לישא וליתן על רבישת המקרקעין האמורים,

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
 במקרקעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
 לועדה, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
 הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין
 האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
 הרישום - אם ישנו - בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב

 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף
 לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה
 בזאה שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד אח

 החזקה בהם.

 תוספת

 גוש 3937, חלק מחלקות 6, 21.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריח
 ראשוךלציון, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.

 ב׳ בתמוז התשנ־ג (21 ביוני 1993)

) מאיר ניצן ג ־  >חמ 2
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יאשוךלציון

 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4104, התשנ״ג, עמי 2331,
 תהיה לקניינה הגמור והמוחלס של עירית אשדוד מיום

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 גוש ח׳ מגרש השטח היעוד

 930 1375 מ״ר שב״צ
 העתק התכניח מופקר במשרדי הועדה, בנין העיריה,
 מרכז מסחרי די, אשדוד, ובל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו

 בשעות העבודה הרגילות.
 ג׳ בתמוז התשנ׳׳ג (22 ביוני 1993)

) צבי צילקר ג ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשדוד

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות !רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 190-1 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ רצ/6/1/בי (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3914, התשנ״א, עבי
 3540, מוסרת בזה הועדה המקומיה לחכנון ולבניה ראשון־
 לציון (להלן - הועדה/ הודעה בי המקרקעין המתוארים

 ס״ח התשכ׳׳ה, עבר 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי עיבור/ 1943

 ולפי הוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס׳ ממ/2/950/ב, שינוי
 לתכנית מיתאר .מם׳ ממ/950 - גבעת־שמואל (להלן ־ התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3958,
 התשנ״ב, עמ׳ 1331, מוסרת בזה הועדה המקומית לחבנון ולבניה המרכז (להלן - הועדה), הודעה בי הקרקע המתוארת

 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור, וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה תוך תודשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובח ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעחו
 שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 חטיבת קרקע המהווה חלקות וחלקי חלקות שונות בגוש 6185 כדלקמן:

ח ט ש ד ה ו ע  י

 מם׳ מגרש
 לפי תב״ע חלקי חלקות למוסדות ציבור בניני ציבור ציבורי פתוח דרכים

 2 14, 13 10,000 מ״ר

 סיח החשכ־ה, עמי 307.

 3832 ילקוט הפרסומים 4132, כ׳־א באב התשב׳׳ג, 8.8.1993



ת ט ש ד ה ו ע  י

 מם׳ מגרש
 לפי תב־׳ע חלקי חלקות למוסדות ציבור בניני ציבור ציבורי פתרת דרכים

 129, 14, 21, 20, 92 ו,39 מ״ר
130 ,17 ,18 ,19 

3 

 129, 15, 14, 21 25,255 מ״ר
130 ,17 ,18 

4 

 15, 14, 13, 0,720 ו מ״ר
19 ,20 ,21 

5 ,6 

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רחוב וולפםון 10, פתת־תקוה, וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות
 העבודה הרגילות.

 ד׳ בתמוז התשנ׳׳ג (23 ביוני 1993)
 (חמ 3-2) י־ ויםמונםקי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרכז

 הודעה לפי סעיף 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכיה־965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י,-ובהתאמ לתכנית מפורטת ממ/3014
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3558, התשמ״ח, עמי 2231, ובהתאם לתכנית מפורטה
 ממ/048נ (להלן ־ התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3670, התשמ־ט, עמ׳ 3386, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז(להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943'
 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 3978, התשנ־־ב; "עמ׳ 2311, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הרשות המקומית גבעת שמואל מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.

 תוספת

 חטיבות קרקע בגוש 6189, כמפורט להלן:

 היעוד

 מס׳ תכנית מגרש שטח ציבורי שביל ציבורי
 מפורטת חלקה לפי תב׳׳ע פתוח במ־ר דרך במ־ר במ־ר הערות

 808 (חלק) 1808 688 שטח ציבורי פחוח, מגרש א׳

 812 (חלק) 1812 541 שטח ציבורי פתוח, מגרש ב׳

 813 (חלק) 1913 592

 814 ד׳ נחלק) ד

 ממ/3014 816 (חלק) 816ו 793 שטח ציבורי פתוח, מגרש ג׳(חלק)
 817 ד׳ (חלק) 84

 821 ה׳ 193
 756 ד׳ נחלק) 19

 ממ/3048 1025 (חלק) 16 43

 1026 (חלק) 17 320

 י ס״ח התשכ׳ה, עמ׳ 307.
 1 עייר 1943, תום׳ ו, עמ׳ 32.

 ילקוט הפרסומים 4132, כ׳׳א באב התשנ־ג, 8.8.1993 3833



 העתק התבנית המאושרת מופקד במשרדי הועדה, רחוב וולפסון 10, פחח־חקוה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו
 בשעות העבודה הרגילות.

 ג׳ בתמוז התשנ״ג (22 ביוני 1993)
) י׳ ויסמונםקי נ ' מ 4 ח ) 

 יושביראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרכז

יד  הודעה לפי סעיפים 5 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לתבנית מפורטת מם׳
 טב /66 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3674, התשמ״ט, עמ׳ 3460, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית־טבעון (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה לישא וליתן

 על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו כקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרבי העיבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 תוספת

 גוש 11385, חלקה 47, ח״ח 5, 6, 12, 16, 19, 20, 23, 26,
;S3 ,51-48 ,46-41 ,38 ,35 ,29 

 גוש 11388, חלקות 5, 54-51, ח״ח 4-1, 9-6, 22-15,
;119 ,115 ,57 ,55 ,50-32 

 גוש 11389, ח״ח 1, 2.

 כל השטחים כאמור מיועדים לצרבי ציבור כמסומן
 בתשריט התכנית: דרבים, הרחבת דרכים, שבילים, שטחים

 ציבוריים פתוחים, שטחי ספורט ומבני ציבור.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בקרית־טבעון,
 ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בזמני קבלת קהל.

 כ״ט בתמוז התשנ״ג (18 ביולי 1993)

) שמואל אבואב 3 ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועהה המקומית
 לתכנון ובניה קרית־טבעון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, החשב״ה-1965י, ובהתאם לתבנית הע/3/631 (להלן
- התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2935, התשמ״ג, עמ׳ 2190, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שרונים (להלן - הועדה), הודעה כי
 המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים •לועדה לחלוטין
 לערבי עיבור וכי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת

 המקרקעין האמורים.

 בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן
 במקרקעין האמורים ורועה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
 לועדה, תוך חדשייס מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
 הרצאה על זכותו או על טובת הנאה אשר לו במקרקעין
 האמורים, בצירוף ראיוח לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
 הרישום - אם ישנו - בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב

 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף,

 כן נמסרת בזה הודעה, בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה במקרקעין האמורים, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי העיבוד שלמענם היא עומדח לרכשם, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את

 החזקה בהם.

 תוספת

 אבן יהודה - גוש 8024, ח״ח 164 (חלקה ישנה 44),
 המסומנים בתשריט כלהלן.•

 יעוד צבע מגרש ארעי שטח במ׳׳ר

401 
103 
109 

 שב׳׳ע חום מותתם חום 23
 חניה אדום 24
 שצ״פ ירוק 25

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רח׳ שטמפפר 5,
 נתניה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות שהמשרד

 פתוח קהל.

 כ־ה בתמוז התשנ׳׳ג (14 בי1לי 1993)

< צבי תרות מ 2־ג ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307. סייח התשכ״ה, עמי 307.
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 גוש 7525 ז, ח׳׳ח 1, 2;

 גוש 17526, ח׳׳ח ו, 2, 36;

, ד, 9; A 5, 6 ,גוש 17528, ח׳׳ח ו, 2, נ 

 גוש 17529, חלקות 9, 11, ח״ח 1, 6, ד, 8, 10, 12, 13, 14,
, 1 9 , 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
, 3 5 , 40, 41, 42, 43- 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 

; 5 5 , 56, 57, 58 
, 1 A ^ A 43, 44, 45, 46, 47 ,40 ,39 ,18 גוש , 17530ח״ח 

.64 ,63 ,62 ,61 ,59 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רחוב כרמל
 20/5, נצרת־עלית, וכל המעוניץ בדבר זכאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.

 ג׳ באב התשנ״ג (21 ביולי £1993

) ג׳אק לאידו ג ־ מ 2 ח < 
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים
 1 ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור/ 1943

 ולפי תוק התכנון והבניה, התשב״הי1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 %־190 לתוק התכנון
 והבניה, התשב״ה־1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מס׳ ג/
 5835, שהודעה בדבר מתן הרשאה לתת לה תוקף פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3696, התשמ׳׳ט, עמ׳ 4121״ ובילקוט
 הפרסומים 4015, התשנ־ב, עמי 3498, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי (להלן - הועדה/
 הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה לשאת ולתת על

 רבישח הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הודעה על
 זכות או טובת הנאה שלו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו -
 בפנקטי רישום המקרקעין והודעה המפרטח לטעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנחבע בכל טעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדת מתכוונת לקנות חזקה
 בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 הציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל
 אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 ההודעות לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
, שפורסמו בילקוטי הפרסומים שלהלן -  לצרכי ציבור), 943 ו2
 בטלות: 4043, תתשנ״ב, עמי 4792 לענין תכניח 5835; 4084,
 התשנ״ג, עמ׳ 1696, לענין תכנית ג/2507, עמ׳ 1696; 4108,

 התשנ״ג, עמי 2508, לענין תכנית 5835.

 1 ם״ח החשכ״ה, עמ׳ 307.

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מבוא העמקים (להלן - הועדה/ לפי סעיפים 189 ו־
 190 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965 י, ובהתאם
 להוראות תכנית מיתאר ג/5249 (להלן ־ התכנית/ שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4088, התשנ״ג,
 עמ׳ 1855, נמסרת בזה הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספח
 דרושה למועצה המקומית ריינה לחלוטין לצרבי ציבור ובי
 הועדה מובנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הודעה על
 זכותו או על טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לתיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרבי הציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 וזבות השימוש בה.

 תוספת

 גוש 17512, ח״ח 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, 33,
; 3 4 , 35, 36, 37 

; A 48, 4 9  גוש 17513, ח״ח י

 ג1ש 17514, ח״ח 38, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
;57 ,56 

 גוש 17519, ח״ח 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31,
;47 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,35 ,34 ,33 ,32 

 גוש 17520, ח״ח 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 23,
,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,39 ,38 ,37 ,33 ,30 ,29 ,26 ,25 ,24 

;50 ,49 ,48 
 גוש 17521, חלקה 37, ח״ח 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17,
, 1 8 , 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

; 2 ,38A 43, 46, 47, , 4849 

, A 10, 14, 15, 18, 19 ,2 גוש 17522, חלקות 3, 8, 45, ח״ח 
, 2 0 , 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
, 3 6 , 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 

; 5 4 , 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73 
, A 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ,3 ,2 גוש 17523, חלקה 48, ח״ח 
, 1 3 , 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
, 2 A 44, 45, 46 ,42 ,41 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 , ,3130 

;62 ,61 ,57 36 ,55 ,54 ,53 ,50 ,49 ,47 
 גוש 17524, ח׳׳ח 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 24, 27, 31, 33, 34,
,65 ,64 ,58 ,56 ,55 ,50 ,49 ,48 ,47 A 6 A 5 ,43 A 2 ,41 ,40 ,35 
,95 ,94 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 
,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,103 ,102 ,99 

;120 ,117 ,116 ,115 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה
 התשכ״ה-965ו

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי ראשון־לציון

 הודעה בדבר הפקדת תבניה המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 69 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 ראשון־לציון, מופקדת תבנית המהווה שינוי תבנית מיתאו־
 מקומית הנקראת: ׳תבנית מס׳ רצ/9/1/ו2, שינוי לתכניות

 מסי רצ/9/1 ורצ/1/1״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשוךלציון, רת׳
 תרמ״ב 24 פינת נילי 2 - בוש 3928, חלקה 230.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מאיזור מנורים ג׳,
 לאזור מסחרי ומגורים (חנות בקומת קרקע + 4 קומות
 מגורים + חדר על הגג), ללא שינוי באחוזי הבניה

 המותרים.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשערה
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 כבנין אר בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחרק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומוח, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ 08-270170.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 ראשון־לציון, רח׳ זיבוטינסקי 6 ו, קומה בי, ראשון־לציון, טלי

.03-96827:7 

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ־מלה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון'
 והבניה, החשכ״ה-1965. כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחה המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 רמלה, מופקדת תכנית המהווה שינוי תבנית מיתאר מקומית
 תנקראת: ״תכנית מסי לה/2/310, שינוי לתבניות מסי לה/

 1000״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה י גוש 4341,
 חלקה 23, ח׳׳ח 15.

 עיקרי הוראות התכנית: לקבוע הקצאת שטחים
 לדרכים, לתחנת תדלוק, מבנים לתעשיה עתירת ידע,

 אולמות מסחר, שטח ציבורי פתוח ושטח למבנה ציבור.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,

 תוספת
 גוש 17215, חלקה 128, ח״ת 68, 75, 77, 79, 80, 81, 82,
,102 ,101 ,100 ,99 ,95 ,94 ,93 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,85 ,84 ,83 

;127 ,104 ,103 
 גוש 17216, ח״ח 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
,59 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,48 A l ,46 ,43 ,41 ,40 ,39 ,38 ,34 
,34 ,83 , 79 , 78 , 75 ,74 , 73 ,72 , 70 ,69 ,68 ,67 ,65 ,64 ,61 ,60 

;101 ,100 ,94 ,92 ,89 ,87 ,86 

 גוש 17217, ח״ח 3, 4, 6, 7, 10, 12,11, 13, 14, 15, 16, 17,

;28 ,27 ,26 ,23 ,22 ,18 

 גוש 17219, ח״ח 3;

 גוש 16971, ח״ח 24, 30,26, 32, 33, 37, 46.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 להכנון ולבניה הגליל המזרחי, ובל המעוניין בדבר זכאי

 לעיין בר בשעות העבודה הרגילות.
 השטחים המצו״נים לעיל מיועדים לשטחי ציבור -

 כבישים.

 כ״ג בתמוז התשנ״ג (12 ביולי 1993)

) ט׳ עבד אלחק 5 ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

 הודעה בדבר העגת לוח זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 [נוסח חדש], התשב״ט-1969

 נמםרח בזה הודעה, כי לוח הזכויות לגוש רישום מכר
 6458 אל־מיר הוצג לעיון ביום ה׳ באב התשנ״ג (23.7.1993),
 למשך שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, רח׳
 לוינםקי 76, קומה ד׳, תל־אביב. בלשכת הממונה על מחוז

 המרכז, רמלה, ובמשרד עירית פתח־תקוה.

 ה׳ באב התשנ״ג (23 ביולי 1993)
 אמנון ליפסקי

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר פתח־תקוה

 הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשב״ט-1969

 אני מודיע כי לוח הזכריות של גרש רישום מסי 14016/
 מרגליות (הונין), נפת צפת, הוצג היום למשך שלושים יום
 לעיון בלשכתי שבמרכז עופר, שכונה דרומית, נצרת־עלית,
 במועצה אזורית מבואות החרמון, ובמינהל נפת צפת, בית

 הממשלה, נצרת־עלית.

 י״א בתמוז התשנ־׳ג (30 ביוני 1993)
 מורים נביא

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר צפת
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ן

 ממנה: ב) מטרת תוספת הבניה היא לשפר תנאי הדיור
 הקיים: ג) קביעת קווי בנין חדשים לצורך הרחבה
 הדירות כפי שמסומן בתשריט; ד) שינוי יעוד של
 התלקות מאזור מגורים ב׳ לאזור מגורים מיותר

 ולשצ״פ.

 (2) ״תבנית מטי רע/333/1, שינוי לתבנית מסי רע/235/1״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רעננה, רח׳
 בורוכוב - גוש 7655, חלקה 354.

 עיקרי הוראות התבנית: לשנות יעוד קרקע משטח בניין
 ציבורי לאזור מגורים אי: קביעת זכויות וקווי בנין.

 (3) ״תבנית מם׳ רע/320/1, שינוי לתבניות מסי רע/212/1
 ורע/2000״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, רחובות
 אחוזה, רש״י, קצין - גוש 6587, חלקות 5, 7, 8, 60, 136,

 137, 138, ח״ח 4, 6.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד השטח מאזור
 מגורים ב׳ וגי לאזור מסחרי ומשרדים, דרך משולבת,
 חנית, ושטח ציבורי פתוח: ב) קביעת בינוי; ג) קביעת

 הוראות וזכויות בניה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי תבנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 00! לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
 המרבז, רחוב הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ 08-270170. המתנגד
 ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית רעננה,

 עירית רעננה, רעננה, טלי 052-912221.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אפיקי הירקון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף דת לתוק התכנון
 !הבניה, התשכ״ה-1965, כדבר אישור תכנית מפורטת

 הנקראת: ״תכנית מס׳ אפ/100״.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאםם, בפר
 ברא, גילגיוליה.

 עיקרי הוראות התכנית: לקבוע הוראות בניה לבניני
 משק הקלאי באזור שיעורו חקלאי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 4051,
 התשנ״ג, עמי 253.

 תתכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה תמחוזית
 המרבז, וכן במשרדי הועדה המקומית לחכנון ובניה אפיקי
 הירקון, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 :בנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ־די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 ־שאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז. רח׳ הרצל 84, רמלה 72406, טלי 08-270170.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 רמלה, עירית רמלה, רמלה, טלי 08-227911.

 התנגדות לתכנית לא חתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העוברות שעליהן היא מםתמכה.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, החשב״ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מסי רע/254/1א,

 שינוי לתכניות מסי רע/185/1, רע/ 254/1, רע/2000״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, רחובות
 אחוזה, ז׳בוטינסקי, מגרש 1 - גוש 6583, ח״ח 113: גוש 6586,

 חלקה 335.

 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת הוראות בניה בשטח
 התכנית בדבר צורת הבניה וגובה הבניה: ב) קביעת עיצוב
 ארכיטקטוני; ג) קביעת לוח שטחים וזכויות בניה: ד) קביעת
 הוראות בדבר מתן היתרי בניה: ה) קביעת מועד לביצוע

 התכנית.
 הודעה על תפקרת התכנית פורסמה בי״פ 4034,

 התשנ״ב, עמי 4384.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה,
 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות המהוות שינויי
 תבניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחת המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 רעננה, מופקדות תכניות המהוות שינויי תכניות מיתאר

 מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ רע/324/1, שינוי לתכנית מס׳ רע/2000״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, רתובות
 החייל, חפץ חיים - גוש 6580, תלקות 750-744.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת בניה לדירוה
 קיימות: קביעת בינוי אחיד שתבוצע בהתאם לתבנית
 הבינוי המצורפת לתכנית ומהווה חלק בלתי נפרד

 ילקוט הפרסומים 4132, כ״א באב התשנ״ג, 8.8.1993 3837



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות לתבנית
 מפורטת שדי המד בהתאם להוראות תכנית מיתאר

 מקומית שד/1000.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט הכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכניח, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
 המרכז, רחוב הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ 08-270170. המתנגד
 ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית דרום

 השרון, כפר מל״ל 40600, טל• 052-448431.

 התנגדזת לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העוברות שעליהן היא מסתמבח.

 מרחב תכנון מקומי הדרים

 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמטרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק תחכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965. בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מס׳ הר/1/236/א,

 שינוי לתכנית מטי הר/1/236״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון
 (מגדיאל) - גוש 6407, חלקה 188.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי לגורל חלקה מינימלי;
 2) שינוי מאזור מסחרי לאזור מגורים ג׳ מיוחד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 4070,
 התשנ׳׳ג, עמ׳ 854.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הררים,
 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הדרים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
 מפז דע ת

 נמסרח בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 הדרים, מופקדת תכנית המהווה שינוי תבנית מפורטת
 הנקראת: ״תכנית מסי הר/329/ו/1, שינוי לתבנית מס׳ הר/

 329/ו״.

 השטתים תכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רחוב
 דפנה - נוש 6408, חלקה 74.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין לדרך (חזית).

 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, כל מעונין בקרקע,

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון
 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תכנית

 מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה־1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 דרום השרון, מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מיתאר
 מקומית הנקראת: ״תכנית מסי שד/6/86, המהווה שינוי

 לתכניות מם׳ שד/1000, שד/86/ו, מש״מ 65(שד)״.

 השטחים הכלולים בתכניה ומקומם: נוה ימין - גושים
 7609, 7612, חלקי גושימ 7502, 7504, 7554, 7556, 7557, 7558,
,7617 ,7616 ,7613 ,7611 ,7610 ,7608 ,7605 ,7560 ,7559 

.7619 
 עיקרי הוראות התבנית: קביעת הוראות לתכנית
 מפורטת נוה ימין בהתאם להוראות תבנית מיתאר מקומית

 שד/1000.
 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פהוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומוח, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, רחוב הרצל 84, רמלה 72406, טלי 08-270170.
 המחנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומיח

 דרום השרון, כפר מליל 40600, טלי 052-448431.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה ברבר הפקדת תבניות המהוות שינויי
 תכניות מפורעות

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 דרום השרון, מופקדות תכניות המהווה שינויי תכניות

 מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מסי שד/3/1060, שינוי לתכנית מס׳ שד/1060״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: מעש, מגרש 87 י
 גוש 6719, ח״ח 148.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי יעוד מאזור מגורים 2
 לאזור מגורים ל; ב) חלוקת המגרש הקיים לשני
 מגרשים, שעל כל אחד מהם תותר בניית יחידת דיור

 אחה.

 (2) ״תבנית מס׳ שד/11/130, שינוי לתכניוח מסי שד/6/130
 ומש״מ 105(שד)׳׳.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדי חמד - חלקי
 גושים 7501, 7502, 7503, 7504, 7511, 7512, 7558, 7559.

 3838 ילקוט הפרסומים 4132, ב״א באב התשנ״ג, 8.8.1993



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 (ו) ״תבנית מם׳ גז/12/414, שינוי לתכנית מסי משמ/ד10״.
 תשטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית נחמית - גוש
 4492, ח״ח 54, 55, 56; גוש 4493, ח״ח 34, 35, 37, 39,

.43 
 עיקרי הוראות התכנית: א) תלוקת מגרש מסי 83 לשני
 מגרשים: האחד בשטח 1500 מ״ר (מס׳ 83/1); השני
 בשטה 1084 מ״ר (מסי 83/2): ב) שינוי שטח מגרש

 מינימלי בתחום חמגרש ל־1000 מ״ר.

 (2) ״תכנית מס׳ גז/13/391, שינוי לתכנית מם׳ משמ/53גז״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יגל - חלקי גושים
 6462, 6463, 6464, 6405; גוש 6462, ח״ח 10-10, 24-18,
 48-36, 42; גוש 6463, ח״ח 6-1; גוש 6465, ח״ח 42-27,

 54־56, 65, 69-66, 101-96, 104; גוש 6466, ח״ח 53-48.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנוניה להקמת
 איזורי מגורים, שינויים ביעודי הקרקע וקביעת מגבלות
 בניה, לרבות: א) שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור
 מגורים אי; ב) שינוי ברוחב דרך מסי 100 מ־0י: מ׳ ל־30
 מ׳ וביטול שפ״פ: ג) שינויים בגבולות חלקות חקלאיות;
 ד) הקצאת שטחים ציבוריים פתוחים; ה) שינוי יעוד

 של חלק ממרכז משקי למגורים אי.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעוח
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומוח, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
 המרכז. רחוב הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ 08-270170. המתנגד
 ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לורים,

 רח׳ טשרניחובםקי 1, רמלה, טלי 08-241312.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדוח שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 תמרכז, מופקדת תכניה המהווה שינוי תכנית מפורטה
 הנקראת: ״תכנית מם׳ ממ/5072, שינוי לתכנית מפורטת מסי

 307/ה/3״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: גני־תקוה, הלקה
 350 ישנה, מגרשים ו, 12, 16 (חלק) - גוש 6720, ח״ח 781.

z11, עיקרי הוראות התכנית: ו) שינוי חלק ממגרשים 
 מאזור מגורים ד׳ לשטח ציבורי פחוח, והרחבת דרך: 2) שינוי

 חלק ממגרש 16 - שטח לבניני ציבור לאזור מגורים די.

 :נין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 י התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק.
 1אי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 ידעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 nr המרכז, רה׳ הרצל 84, רמלה 72406, טלי 08-270170.
 :לתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 ־דים, רח׳ בני בריח 7 (כניסה ב׳), הוד השרון 45105, טל׳

 ׳052-9034.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם כן
 וגשה בכתב, בפירוט תנמקוה ובליווי תצהיר המאמת את

 עובדות שעליהן היא מסתמכח.

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 ודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנון
 זבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 :ניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 !ורה, מופקדת תכנית המהווה שינוי חכניח מיתאר
 קומית הנקראת: ״תכנית מס׳ זמ/12/518, שינוי לתכניות

 ס׳ זמ/500 וזמ/518״.

 השטחים הכלולים בחכניח ומקומם: גדרה - גוש 3875,
 לקה 132.

 עיקרי הוראות התבנית: א) התאמה יעוד קרקע לאזור
 גורים א׳ וכביש גישה; ב) קביעת זכויות בניה: ג) יעוד

 חסנים קיימים להריסה.

 כל מעונין דשאי לעמן בתכנית בימים ובשעות
 •המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ־י התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 שאי להגיש התנגדות תוך תודשיים מיום פרסומה של
 ודעה זו ברשומוח, למשרדי הועדה המתוזית לתכנון ובניה
 חרז המרכז, רוד הרצל 84, רמלה 72406, טלי 08-270170.
 מתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 זורה, רח׳ בית הפועלים A רתובות 76261, טלי 08-462297.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 וגשת בכתב, בפירוט הנמקוה ובליווי תצהיר המאמח את

 עובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לודים

 ;ודעה בדבר הפקדת תבניות המהוות שינויי
 תבניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 הבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 בניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 'ודים, מופקדות תבניות המהוות שינויי תכניוח מפורטות

 גלה:

 לקוט הפרסומים 4132, ב״א באב התשנ׳׳ג, 8.8.1993 3839



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 (1) ׳תכנית מס׳ ממ/3040, שינוי לתכניות מם׳ ממ/53
 וממ/1/10004״.

n ,השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל 
 קמפל ליפא (חלקה 979), רח׳ עזריאל (חלקה ו 21) ־ גו

 6189, חלקות 211, 979.

 עיקרי הוראות התכנית: לקבוע הוראות בניה בחלקו!
 תכלולות בתכנית זו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 356¡
 התשמ״ו, עמ׳ 2076.

 (2) ״תכנית מס׳ ממ/7ד1/14, שינוי לתכנית מס׳ ממ/351
 3א".

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בארייעקב - גת
 3831, ח״ח 99.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעוד אזור מלאם
 ותעשיה קלה ושטח פרטי פתוח לשצ״פ, לצורך הרתבו
 אזור טפורט קיים, להקמת מתקני ספורט, נופש, בילוי
 חניה, נטיעות וגינון: 2) קביעת תנאי הבניה בלו!

 האזורים.

S654 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 
 התשמ״ט, עמי 2813, בתבנית ממ/1477, שחלק ממנז
 (חלקה 134 בגוש 3832) פורסמה למתן תוקף בי״פ 812

 ביום 6.11.1990.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזי1
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה המרכז
 וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדינ

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תכניו
 מפורטת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינו
 תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מס׳ ק/16, שינוי לתכניו

 מס׳ ממ/1/702״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כפר קאסם, מגרג!
 ה׳ - גוש 8861, חלקה 4, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת שתי יחידות דיה
 לקומה: 2) קביעת קווי בנין לפי המצב הקיים: 3) קביעו

 הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 4087
 התשנ׳׳ג, עמי 1831.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתחיו
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קסם
 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדיכ

 האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, רח׳ הרעל 84, רמלה 72406, טל׳ 08-270170.
 המתנגד ימעיא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 המרכז, דחי וולפסון 10, פתח־תקוה, טלי 03-9302053.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תעהיר המאמת אח

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לטעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-965י, כי במשרדי הזעדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז. ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 המרכז, מופקדת תכנית המהווה שינוי תבנית מיתאר
 מקומית הנקראת: ״תבנית מסי ממ/ד202, שינוי לתכניות מס׳

 ממ/1420 וממ/0ו20י.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית דק - גוש
 6075, חלקות 19ו, 120, 121, 122, 123, 124, ח״ח 128.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) לשנות יעוד שטח עיבורי
 פתוח לשטח ציבורי פחוח משולב עם חניות: 2) לקבוע
 שטתים עם זכויות מעבר לציבור; 3) לבטל חניות במגרשים

 2, 1 ובחלקה 119.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחת המרכז, דחי הרצל 84, רמלה 72406, טלי 08-270170.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 המרכז, רח׳ וולפסון 10, פתח־תקוה, טל׳ 03-9302053.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה בדבר אישור תבניזה המהוות שינויי תבניות
 מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה-1965, בדבר אישור תבניות המהוות

 שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 3840 ילקוט הפרסומים 4132, כ״א באב התשנ׳׳ג, 1.8.1993



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 אזור מגורים א• למגרשים; קביעת תכנית בינוי עקרונית;
 חלוקת המגרשים החדשים בין בעלי הקרקע בהסכמה,

 וקביעת הוראות ותנאי בניה בתחום התבנית.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ 4047,

 התשנ״ג, עמי 1¿.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים,
 יכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות המהוות שינויי
 תבניות מיתאר מקומיות

 נמסרח בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 ותבנית, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחת המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 שרונים, מופקדות תכניוח המהוות שינויי תכניות מיתאר

 מקומיות אלה:

 (1) ״תבנית מסי הצ/83/1/7, שינוי לתכניות מם, הצ/0/1/7
 והצ/849/ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסוה, מגרש 13
 ־ גוש 7863, ח״ח 14.

 עיקרי הוראות התבנית: 1) שינוי יעוד קרקע מבית
 קברות למגורים ג׳, לשטח ציבורי פתוח, לדרך משולבת
 ושביל; 2) ביטול שביל קיים והפיכתו למגורים גי,
 ציבורי פתוח ולדרך משולבת; 3) חלוקה למגרשים: 4)

 קביעת הוראות בניה.

 (2) ״תכנית מסי הצ/3/ 64/1, שינוי לתבנית מכי הצ/38/
 12+11+2״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדסיה - גוש
 8002, ח״ח 184.

 עיקרי הוראוח התכניות שינוי יעוד משצ״פ לשב״צ
 להקמת מעון יום לקשישים.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה תמחוזית לחכנון ובניה מחוז
 המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה 72406, טלי 08-270170. המתנגד
 ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית שרונים,

 רח׳ שטמפפר 5, נחניה 42402, טל׳ 09-336576.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ז בתמה התשנ״ג (6 ביולי 1993)
 דב שיש

 יושב ראש הועדה המהוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי קסם
 דעה בדבר אישור תבניות המהוות שינויי תבניות

 מיתאד מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 בניה, התשב״ה-965 ו, בדבר אישור תכניות המהוות

 נויי תבניות מיתאר מקומיות אלה:

 ״תכנית מס׳ ק/38, שינוי לתכניות מס׳ אפ/02ד/1 ואפ/
 104״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בפר קאםם - גוש
 8869, ח״ח 90, 130, .131; גוש 8879, ח״ח 23, 24, 35, 36,

.122 

 עיקרי הוראות התבנית: ו) ביטול דרך והמרחה לאזור
 מגורים ג׳-, 2) פתיחה דרך חדשה; 3) איחוד וחלוקה
 בהסכמה; 4) קביעת שבי בנינים נפרדים על מגרש 0/
 90); 5) קביעת קונטור בניה חרשת במגרש

 (90/1); 6) קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ 4096,
 התשנ״ג, עמי 2086.

 ) ״תבנית מם׳ ק/ק/ד1, המהווה שינוי לתכנית מסי אפ/
 1000״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר ברא, מגרש
 38/א - נוש 8889, ח״ח 34.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת בניה ב־3 קומות על
 המגרש: 2) קביעת קווי בנין לפי המצב הקיים; 3)

 קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ 4087,
 התשנ־ג, עמי 1831.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 מרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קסם,
 :ל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 אמורים פחוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 !ודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 זבניה, ההשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 .כנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית.מם׳ הצ/81/1/2,

 יינוי לתכניות מם׳ הצ/150 והצ/36/1/2״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בפר יונה - גוש
 4ז8, חלקות 3 12, 13.

 עיקרי הוראות התכנית: ו) איחוד וחלוקה מתדש ע״פ
 ;וראות פרק ג׳ סימן ז׳ לחוק, בהסכמת הבעלים; 2) שינוי
 ושטח לבניני ציבור ומגורים א׳ לשטח ציבורי משולב ולדרך
 ושולבת; שינוי משטח לבניני ציבורי למגורים א׳; שינוי
 !מגורים א׳ לשטח לבניני ציבורי ולשטח ציבורי פתוה,
 שינוי משטח ציבורי פתוח למגורים א׳; 3) ביטול דרך
 *אושרת; 4) קביעת קווי בנין בתתום התבנית; 5) חלוקת
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 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בבאד־שבע

 תיק אזרחי 138/93

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-993ז,

 ובענץ פירוק חברת יעדים חברה לריסוס בע״מ,

 והמבקשים: דב ארבל ו/או רנילו דרמן, עו״ד, משדי ה
 57, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11 במרס 1993 הוגשו
 בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברד
 הנזכרת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני ביה המשפן

 היושב בדין ביום 21 בספטמבר 1993 בשעה 11.30.

 כל נושה או משתחף של החברה האמורה הרועד
 לתמוך במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשא•
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי•׳

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 אח ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעד

 12.00 ביום 5ו בספטמבר 1993.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו תמבקשים
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 דב אדבל, עו׳׳ד
 המבקש

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 הודעה על רישום אגודה שיתופית
 להלן פרטים לגבי אגודה נרשמת:

 השם: רפתני אומץ - אגודה שיתופית חקלאית בע׳׳מ.
 מסי האגודה: 37-003174-0.

 המען: ד׳׳נ חפר 38870.
 תאריך הרישום: 16.6.1993.

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משנה: חקלאוח כללית.

 ב״ז בסיון התשנ״ג (16 ביוני 1993) ,

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על שינוי שם
 נמסרת בזה הורעה על שינוי שם האגודה כדלקמן:

 שם הקודם: אלתקווא - אגודה שיתופית לאספקת מים בגיו
 בע״מ.

 השם התדש: אלתקווא - אגודה שיתופית חקלאית לאספקו
 מים בג׳ת בע״מ.

 מסי האגודה: 57-002242-6.
 י״ז בתמוז התשנ״ג (6 ביולי 1993)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות תשיתופיות

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 תיק אזרחי 320/93

 בענין פקודת החברות (נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת יהלומי נרקיס בע״מ,

 והמבקש: אלכם דניאל, ע״י ב״כ המפרק הזמני גדעון
 וינשטוק, עו״ד, רח׳ הוברמן 10, תל־אביב 64075.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 10 ביוני 1993 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני ביה המשפט

 היושב בדין ביום 3 בנובמבר 1993 כשעה 09.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במחן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 16.00

 ביום 3 באוקטובר 1993.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גדעון וינשטוק, עו״ד
 מפרק זמני

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 139/93

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת לארגו תפוז-יואר (1989) בע״מ,

 והמבקש: מארון האשם, ע״י ב״כ עו״ד ישראל הרפז,
 רח׳ אבן סינא 20, חיפה 33111.

 נמסרה בזה הודעה, כי ביום 21 במרס 1993 הוגשה
 בקשה לביח המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 26 באוקטובר 1993 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 20 באוקטובר 1993.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ישראל הדפז, עו״ד
 בא־בוח המבקש
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 הודעות מאת הכונס הרשמי הודעות מאת האפוטרופוס הכללי
 הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול

 לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-8ד19

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל״ח-1978, ניתנת בזה הודעה כי בכוונת
 האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו עו
 ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. על כל אדם הרועה
 להתנגד למתן העו להגיש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו
 ברחי חסן שוקרי 2, חיפה, כתב התנגדות בשני עותקים
 הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך

 שבועיים מיום פרסום הודעה זו,

 נכסי עזבונות:

 ו. קאופמן(פיינשטיין) זיסו;
 2. זילברשטין דוד, ת״ז 0-6857895-9;

 3. אוםי פהימה בת דהוד, ת״ז 04-885221-4-,
 4. שילדרגמין חנה, ת״ז 0-6519558-8.

 נכסי נעדרים שזהותם ידועה:

 1. נינו דבורה:

 2. בוריס רוזב יורש בעזבון המנוחה גרטי שרה סלינה.

 כ״ח בםיון התשנ״ג (17 ביוני 1993)

 לבנה בר־עוז
 סגן האפוטרופוס הכללי

 הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן •גו ניהול
 לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-ו1975

 בהתאם לתקנה 4 לתקנוה האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל״ת-978ו, ניתנת בזה הודעה כי בכוונת
 האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו
 ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה
 להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו
 בשרי הנשיאים 11, ת״ד 965, באר־שבע, כתב התנגדות בשני
 עותקים הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו

 ונימוקיו,.תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

 נכסי נעדרים שזהותם ידועה:

 שמות הנעדרים: וויסמן מאיר, םניטמן יוסף, סניטמן רוזה,
 םניטמן מיטל.

 שם המוריש: סניטמן יונה ושרה.

 מקום מגורי המוריש: ערד.

 ג׳ באב התשנ״נ (21 ביולי 1993)

 ש׳ אנקוד-שניד
 סגן האפוטרופוס הכללי

 :בית המשפט המחוזי בחיפה

 הכרזת פשיטת דגל
 !ר/5967, מס׳ 155/93

 !זם החייבת, תיאורה ומענה: מליקין חנה, ת״ז 167567, רח׳
 הטייסים 64, מעון עולים זהבית, אשקלון.

 :ית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת״א 633/91 (פר/
.(5967 

 זאריך הגשח הבקשה: י׳׳ת בכסלו התשנ״ב (25.11.1991).
 :!בקש הבקשה: בקשח הכונס הרשמי.

 זאריך הכרזת פשיטת הרגל: כ״ה בתמוז התשנ״ג
.(14.7.1993) 

 ין׳ באב התשנ״ג (19 ביולי 1993)

 ש׳ אנקוד־שניר
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע

 הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון
 פר/6111, ת״א 1113/92, מס׳ 138/93

 שם החייב: בן חרוש שמואל.
 תעזדח זהוח: 12157566.

 הםען: רח׳ תצבעוני 1379/14, אשדוד.
 משלח יד: סוהר.

 שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, שד׳ הנשיאים 11, באר־
 שבע.

 סוג הדיבידנד: רגיל.
 אחוז הדיבידנד: ס/ס33 מקרן החוב, עמוד ל־5/93.

 עו ניהול עזבון
 פר/6469, מסי 143/93

 שם החייב: עזבון המנזח ברמי משה, ת״ז 02368140.
 בית המשפט המחוזי של: באד־שבע, בת״א 1077/93 (פר/

.(6469 
 ,תאריך הגשה הבקשה: י״ג בשבט התשנ׳׳ג (4.2.1993).

 בקשה חייב או נושה: בקשת נושה.
 תאריך צו ניהול העזבון: כ׳׳ז בםיון התשנ׳׳ג (16.6.1993).

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ט באלול
 התשנ׳׳ג(5.9.1993), בשעה 10.00, במשרד הכונס הרשמי,

 מגדל שבע, שד׳ הנשיאים 11, באר־שבע.

 ט״ז בתמוז התשנ״ג !5 ביולי 1993)
 ש׳ אנקור־שגיר

 סגן הכונס הרשמי
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 חברת היכל חלקה 55 בגוש 6542 בע״מ

 (כפירוק מרעלן)

 הודעה על אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה כללית של החברה
 הנ״ל, תתקיים ביום 12.9.1993, בשעה 09.00, במשרדה הרשום
 של החברה בגבעתיים ובה יוגש דו״ח סופי של המפרק לפי

 סעיף 538 לפקודת החברות.

 . בנימין שפירא, המפרק

רש בע״מ  טירת גוה מג

 (ח״פ 51-024915-4)

 (בפירוק מרצוף

 נמסרת בזאת הודעה, שבאסיפה כללית יוצאת מן
 הכלל של החברה שנתקיימה ביום 993 ו.20.7, הוחלס על
ות קוטליצקי למפרקת  פירוק החברה מרצון ועל מינויה של י

 החברה.

 על בל הנושים להגיש את תביעותיהם תוך שלושים
 יום מיום פרסום הורעה זו למפרק, לפי המען: רות קוטליצקי,

 רחוב החשמונאים 21, רמת־נן 52482.

 רות קוטליצקי, המפרקת

 תיקון טעות

 בתודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943, במרתב תכנון מקומי המרכז, לענין
 תכנית מפורטת ממ/2006, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4086,
 התשנ״נ, עמ׳ 1768, בתוספח, במקום ״תלקי חלקות דו״ צ׳׳ל
 ״חלקי חלקות 152 (מקודם חלק מחלקה 17)״, ובמקום ״וחלקי
 חלקות 1״ צ״ל ״וחלקי חלקות 35 (מקודם חלק מחלקה 1)״.

 (חמ 3-2) >|

 הודעות מאת בנק ישראל

עי ן שבו ן וחשבו  די

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 לפי סעיף 58(0 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954',
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ב״ה בתמה התשנ״ג

 (14 ביולי 1993):
 בשקלים חרשים

 א. סך כל המטבע במחזיר
 ביום 14 ביולי 1993 5,199,440,102.00
 ב. היתרה ביום 7 ביולי 1993 5,134,601,907.00

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 64,838,195.00

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 5,199,440,102.00

 ביה בתמוז התשנ״ג (14 ביולי 1993)
 שלמה סידקיס

 משנה למנהל מחלקת המטבע

עי ן שבו ן וחשבו י  ד

 לפי תוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ר-1954',
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ג׳ באב התשנ״ג (21

 ביולי 1993):
 בשקלים חדשים

 א. סך בל המטבע במחזור
 ביוה 21 ביולי 1993 5,151,524,825.00
 ב. היתרה ביום 14 ביולי 1993 5,199,440,102.00

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 47.915,277.00-

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 5,151,524,825.00

 ג׳ באב התשנ״ג (21 ביולי 1993)
 שלמה סירקום

 משנה למנהל מחלקת המטבע
 י ם״ח התשי״ד, עמי 192.
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