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 5. נציב בבאות והעלה ביתו־ עם גזבר כבאות, לגבי
 עסקאות במסגרת הקעיב כבאות - עד 25,000 שקלים

 חדשי•;

 6. ממונה (הדרכה) יתד עם חשב המשרד או סגנו, לגבי
 עסקאות במסגרת תקציב הדרכה - עד 25,000 שקלים

 הרשים;

 7. ממונה על מחוז יחד עם אמרכל מחוז - עד 10,000
 שקלים חרשים.

 ההודעה על הרשאה שפורסמה בילקוט הפרסומים
 5335, התשנ״א, עמי 1102 - בטלה.

 י׳ בכסלו התשניה (13 בנובמבר 1994)

) שמואל הולנדר מ 9 ג ח ) 

 מזכיר הממשלה

א י ש  הודעה על מינוי סגן נ

 לפי תיק בתי המשפט [נוסת משולב], התשמ״ר-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-984ו', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, הארכתי
 את מינויו של משה רביד לסגן נשיא של בית משפט שלום
 לארבע שנים נוספות, מיום כ־ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר

 1995) עד יום י״ב בטבת התשי־ט (31 בדצמבר 1998).

 יי בכסלו התשניה (13 בנובמבר 1994)

] דוד ליבאי ג ~ 6 מ ס ח ) 

 שר המשפטים

 הודעה על מינוי סגן נשיא
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], ההשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, הארכתי
 את מינויו של עמירם שרון לסגן נשיא של בית משפט שלום
 לארבע שנים נוספות, מיום כ״ט בטבת התשנ־ה (1 בינואר

 1995) עד יום י־ב בטבת התשניט (31 בדצמבר 1998).

 י׳ בבסלו התשניה (13 בנובמבר 1994)

מ דוד ליבאי ח ) 

 שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופט

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ־ד-984ו

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמיד-1984י, אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10
 לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי
 את אהרן אמינוף, שופט של בית משפט שלום ורשם בית
 המשפט המחוזי בנצרת. בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט

ץ ר א ל שרים ל  הודעה על שובם ש

 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה',
 כי -

 (1) שר הבלבלה והתכנון שב ארצה ביום נ• בכסלו
 התשניה (6 בנובמבר 1994).

 (2) שר החקלאות שב ארצה ביום ז׳ בכסלו התשנ־ה (סי
 בנובמבר 1994).

 ז־ בכסלו התשנ־ח (10 בנובמבר 1994)
) שמיאל הולנדד 3 ־ 5 מ ד ח ) 

 מזכיר הממשלה

ל שרים י מקומם ש א ל מ  הודעה על קביעת מ

 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(1x2) לחוק־יםוד: הממשלה',
 מודיעים בזה כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה

 כי -

 (1) השר ישראל קיסר יכהן כממלא מקום שר התיירות,
 מיום ד׳ בכסלו התשנ״ה (ל בנובמבר 1994) עד שובו של

 שר התיירות לארץ.

 (2) השר שמעון שטרית יכהן כממלא מקום שר החקלאות,
 מיום ד׳ בכסלו התשנ־ה (7 בנובמבר 1994) עד שובו של

 שר החקלאות לארץ.

 ז׳ בכסלו התשנ־ה (10 בנובמבר 1994)
) שמואל הולנדר ג ־ 5 מ ד ח ) 

 מזכיר הממשלה
 י ס־ח התשכ־ת, עמ׳ 226.

 הודעה על הרשאה

 לפי חוק נכסי המדינה, התשי־א-ז195

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי״א-
 1951', מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות את
 נושאי המשרות במשרד הפנים המפורטים להלן לייצג את
 הממשלה בבל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4
 ו־5 לתוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעילות של
 משח־ הפנים, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום

 בשם המדינה על מסמכים הגונעים לעסקאות האמורות:

 ו. המנהל הכללי ביחד עם חשב המשרד או סגנו - ללא
 הגבלה בסכום;

 2. נציב הכבאות וההצלה ביחד עם חשב המשרד או סגני
- ללא הגבלה לגבי עסקאות במסגרת תקציב

 הכבאות;
 3. סמנכ׳׳ל בכיר לאמרכלות יחד עם חשב המשרד או סגנו

- עד 200,000 שקלים תדשים;
 4. קצין התקציבים או מנהל בנא־מ יחד עם חשב המשרד

 או סגנו - עד 30,000 שקלים חדשים:

 ס־־ח התשי־א, עבר 52. ס״ת התשמיד, עמ׳ 198.

 850 ילקוט הפרסומים 4263, כ׳׳א בכסלו התשנ־׳ה, 24.11.1994



 הודעה על מינוי רשמים

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 84גב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-1984י, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 84(א) לחוק האמור ובאישור שר המשפטים, מיניתי את -

 (ו) רובין לביא להיות רשמת של בית משפט שלום, החל
 ביום י־ז בכסלו התשנ״ה (20 בנובמבר 1994).

 (2) אביהו ניפמן, נחמה נצר ורחל קרלינסקי להיות רשמים
 של בית משפט שלום, התל ביום כ־ח בכסלו התשנ־ה

 (1 בדצמבר 1994).

 (3) צבי דותן להיות רשם של בית משפט שלום, החל ביום
 נ׳ בטבת ההשנ״ה (6 בדצמבר 1994).

 (4) אראלה עפרון להיות רשמת של בית משפט של1ם, מיום
 כ־ט בטבת התשנ׳ה (1 בינואר 995ו) עד ליום ח׳ בטבת

 התשניו (31 בדצמבר 1995).

 (5) רמזי חורני להיות רשם של בית משפט שלום, החל
 ביום ביט בטבת התשנ־ה (1 בינואר 1995).

 י־ בכסלו התשנ״ה (13 בנובמבר 1994)
 (תמ 3-64)

 מאיר שמגר
 נשיא בית המשפט העליון

 בית המשפט המחוזי בנצרת, מיום כ׳ בכסלו התשנ־ה (23
 בנובמבר 1994) עד יום כ־ט בחשון התשנ־ו (22 בנובמבר

.(1995 

 י׳ בבסל1 התשנ־ה (13 בנובמבר 1994)

־ דוד ליבאי נ ־ 6 מ 0 ח ! 

 שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופט

 לפי חוק בית הדין לעבודה, התשביט-1969

 בהתאם לסעיף 8 לחוק בית הדין לעבודה. התשכ־ט-
 1969', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף ד לחוק האמור.
 ובהתייעצות עם שר העבודה ועם נשיא בית הדין הארצי
 לעבודה, מיניתי את עדנה גבריאלי. סגן שופט ראשי של
 בית דין אזורי לעבודה, בהסכמתה, לכהונה בפועל בשופט
 בית הדין הארעי לעבודה, מיום כ״ת בכסלו התשנ״ה (1
 בדצמבר 1994) עד יום ל׳ בשבט התשניה (31 בינואר

.(1995 

 י׳ בכסלו התשנ־ה (13 בנובמבר 1994)

) דוד ליבאי ג ־ י 5 6 מ 5 ח ) 

 שר המשפטים
 ס־ח התשכ״ט, עמי 70.

 ם־ח התשמ־ד, עמי 198.

י בד ת של עו ע מ ש מ ן ל ת הדי  מינוי חברים לבי
 ההוראה

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכיב-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(א) ו־74 לחוק שירות
 המדינה (משמעת), התשכ־ג-963וי, וסעיף ו של ההודעת על
 שינויים בהחלת החוק על עובדי הוראה', אני ממנה,
 בהתייעצות עם שר האוצר, לחברים בבית הדין למשמעת

 של עובדי ההוראה:

 א. ברשימת בשירים להתמנות שופטי בית משפט השלום
 שערכתי:

 עו״ד מנחם אהלי
 עו־־ד אירית איינהורן־נחמני

 עו׳׳ד אריאל דר
 עו־ד בנימין רובין

 עו־ד הדוח גרין־רויטנברג
 עו־ד רחל מלחי

 ב. ברשימת נציב השירות:
 אברהם וייסמן
 ישראל זוסמן

 צדקי חסון
 אורי שטראום.

י בנובמבר 1994) י  ח־ בכסלו התשנ׳־ה (
 (חמ 3-399) ,

 רוד ליבאי
 .— שר המשפטים

 י ס־ח החשכ־נ, עמי 50.
 * י׳׳פ התשל־ב, עבד 678.

 הודעה
 לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת

 שופטים), התשמ־ד-1984
 לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של
 הועדה לבחירת שופטים/ התשמיד-1984', אני מודיע כי
 בישיבת ועדת הבחירה מיום י׳ בכסלו התשנ־ה (13 בנובמבר

 1994), החליטה הועדה על בחירת המועמדים הבאים:

 (1) הרשמת רונית רוזנפלד לשופטת של בית הדין האזירי
 לעבודה בירושלים:

 (2) עורך דין עוני חבש לשופט של בית המשפט המחוזי
 בירושלים;

 (3) הרשמת נילי קוצר, לשופטת של בתי משפט השלום
 במחוזות תל־אביב והמרכז:

 (4) עורך דין האשם חטיב, לשופט של בית משפט השלום
 במחוז חיפה:

 (5) עורכת דין דלי גליקליס, לשופטת תעבורה זמנית במחוז
 הדרום;

 (6) עורכת דין רחל טאובר־מנרל, לשופטת תעבורה זמנית
 במחוזות חל־אביב והמרכז (אחה־צ):

 (7) עורך דין יהושע הלוי, לשופט תעבורה זמני במחוזות
 הל־אביב והמרכז (אחה־צ).

 י*א בכסלו התשנ־ה (14 בנובמבר 1994)
דליבאי  (חמ 3-1803) רו

 שר המשפטים
 יושב ראש הועדה לבחירת שופטים

 י ק־ת התשמ־ד, עמי 2370: התשנ־ד, עמי 213.

 ילקוט הפרסומים 4263, כיא בבטלו התשנ״ה, 24.11.1994



 הודעה בדבר פתיחת שטחים לחיפושי נפט
 ולהפקתו

 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1951

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הנפט,
 התשי׳יב-952ו', ולאחר שהתייעצתי עם המועצה המייעצת
 לעניני חוק הנפט, אני פותח לחיפושי נפט ולהפקתו את
 השטחים בים בעומקי מים גדולים מ־ככ5 מ׳ אשר נסגרו על

 ידי ביום י־ג באב התשנ״ד (21 ביולי 994ו)נ.

 י־ד ביטלו החשנ־ה (לז בנובמבר 1994)
 (המ 439ז-ג) ,
 משה שחל

 שר האנרגיה והתשתית
 י ס״ת התשי״ב, עמי 332.
 ; י״פ התשנ״ד, עמ׳ 4310.

י בד ל עו ת ש ע מ ש מ ן ל י ת הד  מינוי חברים לבי
נה  המדי

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכינ-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק שירות המדינה
 (משמעת), התשב־נ-1963י, ובהתייעצות עם שר האוצר, אני
 ממנה לתקופה של חמש שנים מהיום את עובדי המדינה

 שלהלן לחברים בבית הדין למשמעת של עיבדי המדינה:

 ברשימת המשפטנים:
 עו־ד מנחם אחלי

 עויד איריח איינהורן־נחמני
 עויר אריאל רר

 עו׳׳ד בנימין רובין
 עו״ר חדוה גרין־רויטנברג

 עויד רחל מלחי

ורית  תיקון הודעה בדבר הרכב המועעה הדתית האז
 מעלה מסף

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
 התשל־א-ו97ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק שירותי הדת
 היהודיים [נוסח משולב], התשל׳יא-ןד9ו'. קבעתי שהמועצה
 הדתית האזורית מעלה יוסף תהיה בת תשעה־עשר חברים.
 להרכבה יצורפו דוד יעקב. יעקב פוטרמן וניסים רובין ויגרע

 מהרכבה אליהו נח.

 ההודעה בדבר הרכב המועצה הדתית מעלה יוסף2
 התיקן לפ־ זה.

 ג׳ בנסלי התשניה (6 בנובמבר 0994
 (חמ כ3-14)

 יצחק דבין
 ראש הממשלת

 והשר לעניני דתות
 1 ס״ח התשל״א, עמי 130.

 1 י״פ התשנ״ג. עמי 3785.

 ברשימת נציב השירות:
 משה דרור

 יוסף חזן
 שמעון כהן
 יצחק סיון

 ברבה עמית
 אשר פריהר

 מיכאל קנטרוביץ
 אילנה שוורצמן

 פרץ קרנות
 יוסף קורנפלד

 ברשימת ארגוני העובדים:

 מזל סריסי.
 ח׳ בכסלו התשנ־ה (11 בנובמבר 1994)

) דוד ליבאי ג ־ " ג מ " ח < 
 שר המשפטים

 י סייח התשכ״נ, עמ• 50.

 הודעה בדבר קיום בחידות למועעה המקומית
י  י שבל

 לפי היק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב־ה-965ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק
 הרשויות המקומיות (בתירות), התשב״ה~1905י, ולאחר
 שנוכחתי כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות דחיית
 הבחירות, הוריתי שהבחירות למועצה המקומית שבלי

 יתקיימו ביום י־א בניסן התשנ־ה (1ו באפריל 1995).

*1994Í הודעתי מיום י״ז באלול התשנ־ד 24( באוגוסט 
 תתוקן לפי זה.

 י׳ בכסלו התשניה (13 בנובמבר 994ו)
3-709Í) חמ 

 יצחק רבין
 — ראש הממשלה ושר הפנים

 י ס״ח ההשכיה, עמ, 243.
 ; י״פ ההשנייה. עמי 0ו4.

 הודעה על שינוי בהרכב הועדה המיועעת

 לפי חוק היטלי סחר, התשני׳א-1991

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6 לחרק היטלי סחר,
 התשנ־א-ו1199, ולפי כל דין אתר אנו ממנים את גבריאלה
 כהן לנציג משדר התעשיה והמסחר בועדה המייעצת

 במקום מרסל שטאון.

 ההודעה על מינוי ועדה מייעצת תתוקן לפי זהי.

 ט־ז באלול התשנ־ד (13 באוגוסט 994ו)
 (חמ 3-383)

 מיכה חריש אברהם (בדיגה) שוחט
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 1 ס־ח ההשנ־א. עמי 38.
 1 י״פ החשנ־א, עמי 2565 ו־סד32.
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ד סטטיסטיקה בו  הודעה על עי

 לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חרש], התשל*ב-1972

 בהתאם לסעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש],
 התשל״ב-1972', אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש

 אוגוסט 1994 היה כמפורט להלן:

 (ו) המרד על בסיס ממוצע 1993 - 114.3 נקודות:
 (2) המדד על בסיס ממוצע ל98ו - 276.7205 נקודות-,

 (3) המדד מקושר לבסיס 1985 - 491.1785 נקודות:
 (4< המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 17,404,156,07

 נקודות.
 כ־ט בתשרי התשנ־ה (4 בספטמבר 1994)

 גחמ 3-892)
 יוסף יהכ

 הסטטיסטיקן הממשלתי

ד מו רי ספרי לי  היתר להעלאת מחי

 לפי חוק יציבות מתירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ־ו-1985', אנו
 קובעים כי מותר להעלות את המתיר של ספרי הלימוד

 בשיעור שלא יעלה על 8.00 אחוזים מעל מחירם הקובע1.

 כיח בחשון התשניה (2 בנובמבר 1994)
 (חמ 3-1979)

 אמנון רובינשטיין אברהם (בייגה) שוחט
 שר החינוך, התרבות והספורט שר האוצר

 ם־ת התשמ־ו, עמ׳ 2.
 ייפ התשנ־ד, עמי 2920.

ד סטטיסטיקה בו  הודעה על עי

 לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל־ב-1972

 בהתאם לסעיף 10 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש],
 החשל־ב-1972', אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש

 ספטמבר 1994 היה במפורט להלן:

 (ו) המדד על בסיס ממוצע 1993 - 115.6 נקודות:
 (1) המדד על בסיס ממוצע 1987 - 279.8676 נקודות:

 (5) המדד מקושר לבסיס 1985 - 496.7650 נקודות:
 (4) המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 17,602,103.60

 נקודות.

 י־ב בחשין התשנ״ה (דו באוקטובר 1994)
 (תמ 3-892)

 יוסף יה ב
 הסטטיסטיקן הממשלתי

 הודעה על הנחת תוכנית

 לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי־ח-957ו

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 19 להוק הניקוז
 וההגנה מפני שטפונות, התשי־ח-1957 י, שתכניות ניקוז
 נוספות' שהחליטה עליהן רשות ניקוז אילון שורק הונחו
 במשרדי רשות הניקוז והעתקים מהן במשרדי הרשויות

 המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז:

 (1) תכנית ניקח מסי 83-2 - הסדרת נחל גמליאל, קטע
 מהשפך עד לנחל שורק ועד כביש 410:

 (2) תבנית ניקוז מם׳ 83-4 - הסדרת תעלת רחובות, קטע
 מכביש 410 ער לנחל גמליאל.

 י״ג בחשון התשנ־ה (18 באוקטובר 1994)
 (חמ 3-71) יעקב עוד

 שר החקלאות

 י דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 24, עמי 500: ס־ח
 ההשד״ח, עמ׳ 201.

 ם־ח התשייח, עמי 4.
 ק*ת התשב־ט, עמי 893; י״פ התשנ״ד, עמי 4506.

י ש י ל ד ש די ע  הודעה בדבר המצאת עווי עיקול בי

 לפי תקנות ההוצאה לפועל, התש״ם-979ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 24(1) לתקנות ההוצאה
 לפועל, התש־ם-9ד19' (להלן - התקנות), אני קובע בי
 המצאת הודעה על עיקול בידי צד שלישי כאמור בתקנה 72
 להקנות, בלשכה בה מופעלת מערכת מיכון, תהיה על סרט
 מחשב מגנטי או על־גבי אמצעי אחסון מגנטי אחר, ובלבד

 שהצד השלישי הביע הסכמתו לאופן ההמצאה האמור.

 י־ד בחשון התשנ׳־ה (19 באוקטובר 1994)
 (חמ 3-63)

 יצחק רביבי, שופט
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט
 ק״ת ההש״ס, עמי 386.

ר העלות הכוללת הממועעת ב ד  הודעה ב
ד בו ד הניתן לעי י לא עמו א ר ש א  ל

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות, התשנ־ג-993ז

 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיוה,
 התשנ־ג-1993', אני מודיע ששיעור העלות הכוללת
 הממוצע לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחורש אוגוסט

 1994 היה 18.01 אחוזים,

 י־ט בחשון התשנ־ה (24 באוקטובר 1994)
 (חמ 3-2468) רוד גבע

 מנהל היחידה למידע ולדיווח
 הפיקוח על הבנקים

 בנק ישראל
 י ס־ח התשנ־׳ג, עמ׳ 174.
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הן החלטת הפרטה בי  הודעה על חברות שניתנה לג

 לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-1975

 ניתנת בזאת הודעה, לפי סעיף 59ב(ז) לחוק החברות
 הממשלתיות, התשל־ה-1975', בדבר קבלת החלטת הפרטה
 בידי ועדת השרים להפרטה, בישיבתה מיום ח׳ בתשרי
 התשנ־ה (13 בספטמבר 1994) לגבי החברות הממשלתיות

 האלה:

 תברת פז נכסים בע*מ:
 הברת הגב למפעלי יצוא בע־־מ־,

 חברת מעון לעובד בעימ:
 המכון לחקר רווחיות המשק החקלאי בע״מ:

 רשות שירותי רווחה לימאים בע״מ;
 החברה למתקר תעשייתי (מל־ת) בע*מ.

 כיב בחשון התשנ־ה (17 באוקטובר 1994)
 (תמ 3-2483)

 איתן שפיר
 מנהל יחידת ההפרטה

 ס־ח התשליה, עמי 132; התשנ־ג, עמי 142. ברשות החברות הממשלתיות

 הודעה על ביטול מינוי מפקחים

 לפי תוק רשות העחיקות, התשמ־ט-1989

 מודיעים בזה בי בתוקף םמכותת לפי סעיף 25 לחוק
 רשות העתיקות, התשמ־ט-989ו', ביטלת מועצת רשות
 העתיקות מינוי העובדים המפורטים להלן להיות מפקחים

 על ביצוע חוק העתיקות, החשל־ח-978וג:

 תעודת זהות

 4וו2428
 8ולו5829

 0088045יס

 שם העובד

 סורמלו דביר,
 הכהן 1אבג

 שורק חנן4

 אמיר דרורי
 מנהל רשות העתיקות

 ביו בחשון ההשנ־ה (31 באוקטובר 1994)
 (חמ 4ז3-23)

 י סיח התשמ־ט, עבד 88.

 1 ס־ח החשל־ח, עבר 76.

 1 י״פ התשניד, עמי 3582.

 * י־פ התשנ־ג, עמי 3601.

 הודעה על מינוי מפקח

 לפי חוק רשות העתיקות, התשמ־ט-1989

 מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק
 רשות העתיקוה, התשמ׳יט־-1989', מינתה מועצת רשות

ן לעבודה י ל דשם בית ד  הודעה בדבר סמכותו ש

 לפי צו בית־הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענה
 שבסמכות הרשם), התשמ־ח-1988

 בהתאם להוראות סעיף 2(ג) לצו בית הדין לעבודה
 (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמיח-
 988וי, אני מודיע כי החל ביום ביו בתשרי התשנ־׳ה (ז
 באוקטובר 1994), הסכום של התובענות שבסמכותו של רשם

 בית דין לעבודה הוגדל ל־19,300 שקלים חדשים.

 ה׳ בכסלו התשנ־ד•(6 בנובמבר 1994)

< י־ רביבי, שופט ג ־ 7 5 מ ס ח ) 

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 י ק־ת התשמ״ח, עבד 690; י־פ התשנ־ה, עמי 180.

ו מופעלת ט שב פ ש ד בית מ ד ש  הודעה בדבר מ
 מערכת ממוכנת

 לפי תקנות סדר הרין האזרחי, התשמ־ר-1׳198

 בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות סדר הדין האזרחי,
 התשמ״ד-984ו', אני מבריז בזה כי החל ביום ה׳ בכסלו
 התשניה (8 בנובמבר 1994! מופעלת המזכירות האזרתית
 בבית משפט השלום בירושלים, באופן מלא, באמצעות

 מערכת מחשבים.

 ה׳ בכסלו התשניה (8 בנובמבר 994ו)

) י׳ רביבי, שופט נ ־ ו 7 ד מ 8 ח ) 

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 סייח החשמ״ט, עמי 83.

 י ק־ת התשמ־ד, עבר 2220; התשנ־ב, עמ׳ 1147.

עדת בוחנום  הודעה על מינוי ו

 לפי תקנות רופאי שיניים (הגדרת החום עבודתם של טכנאי
 השיניים), התשמ־ו-1986

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי הקנה 4 ו לתקנ־ת
 רופאי שיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים),
 התשמ־ו-1986ז, מיניתי לחברים בועדת הבוחנים את

 האנשים כמפורט להלן:

 דיר שלמה זוסמן, יושב ראש הועדה־,
 דיר ישראל לוינשטיין, ממלא מקום יושב ראש הועדה

 עד ליום ד׳ באב התשנ־ה (31 ביולי 1995):
 אברהם איזנברג, טכנאי שיניים;

 מאיר רוזנווסר, טכנאי שיניים;
 פרץ קרנות:
 שלמה וינד.

 ו׳ בכסלו החשנ־ה (9 בנובמבר 1994)
) בעז לב ג ־ י י י מ 5 ח ) 

 המשנה למנהל הכללי של
 משרד הבריאות

 1 ק־ת התשמ״ו, עמי 817: התשנ״ג, עמי 697.
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 למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות
 מטפחים המפורטות להלן:

 מבקשה.מס׳ 2285/94 עד 1288/94:
 שם המבקש: יישום חברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה
 העברית בירושלים, רדד 4279, ירושלים, ומי־פ בקעת

 הירדן, מועצה אזורית בקעת הירדן;
 תאריך הבקשות: 15.10.1994:

 שם המטפח: אוגוסטה הורוויץ;
 שם הגידול: נורית.

 כקשה 2285/94
 השם המוצע לזן: וייט חפציבה;

,155D-RHS תיאור הזן ותכונותיו: פרח בצבע לבן 
 ייחור הזן: צירוף תבונותיו של הזן.

 בקשה 2286/94
 השם המוצע לזן: רד חפציבה:

¡RHS 45B תיאור הזן ותכונותיו: פרח בצבע אדום 
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 בקשה 2287/94
 השם המוצע לזן: רוז חפציבה:

,64B-RHS תיאור הזן ותכונותיו: פרח בצבע ודוד 
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 בקשה 2288/94
 השם המוצע לזן: גולדן חפציבה:

:RHS 14A תיאור הזן ותכונותיו: פרח בצבע צהוב 
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס• הבקשה: 2289/94
 תאריך הבקשה: 8.10.94 ו:

 שם המבקש: מינהל המהקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד
 החקלאות, על ידי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי,

 רח׳ קפלן 2, תל־אביב;
 שם המטפח: סימה קגן, רפי אליאסי;

 שם הגידול: פנטס:
 השם הניועע לזן: רד טקםס;

RHS תיאור הזן ותכונותיו: פרח דמוי כוכב בצבע אדום 
A;45 

 ייחור הזן: צירוף תכונותיו של הזן,

 מסי הבקשה: 2290/94
 תאריך הבקשה: 24.10.1994:

 שם המבקש: מינהל המתקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד
 החקלאות, על ידי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי,

 רח׳ קפלן 2, תל־אביב:
 שם המטפח: נ׳ אומיאל, נטלי רזניק, מרנינה כוכבא, א׳

, אליאםי, ש׳ אברםסקי, ל׳ אפגין;  הגלעדי, ר
 שם הגידול: עדעד;

 השם המוצע לזן: מרנינה:
 תיאור הזן ותכונותיו: עדעד ממין פרצי: פרח בצבע כחול

 C88RHS:ענפי תפרתת גמישים,
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 ב־ז נחשון התשנ־ה (1 בנובמבר 1994)
) שלום ברלנד 3 _ 2 3  (חמ 5

 רשם זבות מטפחים

 העתיקות את העובד צבי וולך, ת־ז 1577899, להיות מפקח
 על ביצוע חוק העתיקות, התשל־ח-1978'.

 כ־ו בתשון התשניה (31 באוקטובר 994ו)

" אמיר דרורי ' " י מ 4 ח ) 

 מנהל רשות העתיקות
 1 סית התשל־ת, עמ׳ 76.

מת הזנים  תיקון רשי
 לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה/

 התש״ם-ס98ו
 אני מודיע בהתאם לתקנה ד לתקנות הזרעים (רשימת
 הזנים המורשים למכירה/ התש־ס-980וי, כי הועדה
 לאישור זנים אישרה את הוספת הזנים המפורטים להלן

 ברשימת הזנים המורשים למכירה*.

 הגידול הזן

 אבטיח גל (ללא גרעינים)
 ברוקולי אמפרור

 תטה לולו רוסה
 חטה אמפרור י

 חסה ננסית ג׳ם
 כרובית וויט קורונה

 מלפפון לינה
 מלפפון שריג

 עגבניה אביטל
 עגבניה אלטה
 עגבניה ברנדין

 עגבניה גיוםפינה (צירי)
 עגבניה דניאלה (44!-^

 עגבניה נעמי (צירי)
 ענבניה ענת

 עגבניה 337-ק
 פלפל גמבו פלאש

 פלפל פדימבו
 פלפל קפריציו

 תירס 656-<1ס
 תירס 1ו7-<1ם

 י־ב בחשו[ התשנ״ה (17 באוקטובר 1994)
ץ ז בר לו ג  (חמ 3-173) דג

 _ יושב ראש הועדה לאישור זנים
 י קית התשים, עני 1965.

 2 ייפ התשמ״ד, עמי 3540: החשמ״ח. עמי 3015; התש־ן, עמי

 3341; התשניא, עמ־ 3240.

ר בקשות לרישום זבות מטפחים ב ד  הודעה ב

 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל־נ-3ל9ו
 בהתאם לסעיף 22(א) לחוק זבות מטפחים של זני
 צמחים, התשלי׳ג-973וי, אני מודיע בזה כי החלטתי להעביר

 י ס־ת התשליג, עבר 272: החשמ־ד, עמי 23.

85S 24.11.1994 ,ילקוט הפרסומים 4203, ב־א בכסלו התשנ״ה 



 מינוי מפקחים
 לפי כללי רשות שרות התעופה (שמירה על הסדר כשדות התעופה/ התשמ־ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), התשמ־ד-
 964ו' (להלן - הכללים), אני ממנה בזה את עיבדי רשות שדוח התעופה בנמל התעופה בן־גוריון ששמותיהם

 מפורטים להלן להיות מפקחים לצורך הכללים, בנמל התעופה בן־גורמן, כל עוד הם מועסקים בתפקידיהם:

ן ו י ר ו נ - ן דת זהות התפקיד בנמל וש־דעופה ב  ומים תעו

ן ן בטחו ר ו  אברהם משה 5799488 מפקד ת
ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ ן ישראל 04432585 מ  אברמסו

ת ו ר י ב יעת ע דה למנ חי ן זהר 2362482 הי ו מ נ  א
ת ו ר י ב יעת ע דה למנ חי ן 1361819 הי ל י  אדלר א

׳נ ר ראשי למנהל נתב׳ ז ו כאל 52044441 ע  אדלר מי
ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ  אדרת י וטף 053198073 מ

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן יעקב 24386277 הי ז ו  א
י אש ו ב י כ ר ישראל 3039112 ס/ראש מחלקת הצלה ו י פ ו  א

ל ר מנהל חטיבת תפעו ז ו ף 54155858 ע ס ו ב י ו נ ל ד ו  א
ת ו ר י ב יעת ע דה למנ חי ן טל 2306798 הי ר ו  א

ם סי ן מטו ן וםתדר ו ו כ ן 05960065 מ ל י  איטח א
י אש ו ב י ן אחזקה כ י צ ן 78618113 ק ו י  איטח צ

ת ו ר י ב יעת ע דה למנ חי א 2390352 הי י י נ נ ל י  א
ת ו ר י ב עת ע י ' למנ ח י ם 5890698 ראש משמרת ב י י מלך ח  אלי

ת ו ר י ב יעת ע דה למנ חי  אלפרט משה 5983237 הי
 אלקלעי משה 054258033 ס/ראש משמרת במרכז תאום

ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ  אמסלס שמואל 68351857 מ
ן ר ו ל משה 06852560 מנהל ת י נ ג  א

ם סי ן ומתדרך מסו ו ו כ ר 05348793 מ ב עמי ו ק ו נ  א
ת ו ב י ת ת נ י ן ב ר ו נה ת י שבתאי 14221980 ממו ל י ו ש מ ר פ  א

ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ י 06506012 מ נ ו י ר  בכל
ת ו ב י ת ת נ ן בי ר ו י פנחס 14146039 ס/ממונה ת ל י ו ש א ר ט ו  ב

ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ  בלאו אוטקר 04142265 מ
ת ו ר י ב יעת ע דה למנ חי ן 5886076 הי נ ו  בנאש ר
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי י 2494725 הי ן חמו אב  ב

ף תקשורת י 975070 ראש אנ ן דב צב  ב
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן 2770231 הי ו ר מ ש י ע נ  ב

דה לאבטחת שעריס חי הו 3609179 הי  בנצקי שמרי
דה לאבטחת שערים חי י 45832169 הי ד ן ע  בסו
ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ  בצרי שלום 073776445 מ

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי י 2445540 הי ר ן א י י ט ש נ י ר  ב
ן ר ו ן 00705980 מנהל ת ו ע ד י נ  בר

ת ו ר י ב יעת ע ' למנ ח י י 5590252 ראש משמרת כ ז ו י ע ו  בר נ
ל 041138314 ראש משמרת במרכז תאום ץ אמי י ב ו ק ר  ב
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ר עמית 2395162 הי ב ו  נ

ן ד 5025868 ראש מחלקה בחטיבת הבטחו ו ב ד י ל ט ו  נ
ן ן בטחו ר ו מר 546199 מפקד ת ו עו ר ו  נ

ת ו ב י ת ת נ ן בי ר ו ז ת ו נ י 5464158 ס/ממו ר ו ה נ ר ו ׳  ב
ת ו ר י ב יעת ע ' למנ ח י לת שביט 5718235 ראש משמרת ב י  ג

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי י 2441526 הי פ ן ר  נמסו
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן 5742280 הי ו ר ר ל ד נ  נ

ר 07544091 ראש אנף מבצעי קרקע י א ת י ו נ  ג
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ב 5871039 הי א ו  גרנק י
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן 5958733 הי נ ו י ר  דב

ת בו תי ת נ ן בי ר ו ר משיח 16328031 ס/ממונה ת י ב  ד
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן 2449504 הי ת י  דהאן א

ן ץ שלום 58645763 חטיבת בטחו י ב ו ד י ו  ד
ן ן בטחו ר ו י 58064692 מפקד ת ג ד ח ל ו  ה

 י ק־ת התשמיד, עמי 1412; התשנ־נ, עמ׳ 905.
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ן י י ר ו נ - ן דת זהות התפקיד בנמל התעופה ב  השם תעו

ד ו י י צ ז כ ר ר ו ד ן 51747541 ראש מ ו  הטן שמע
ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ  הראל שמואל 052885621 מ

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן 2427625 הי ר ו י א ר  הר
ן ר ו י 001517366 מנהל ת ר ו י א בטק קו י  ד

ת קפי  דטה רחמים 53335469 ראש מחלקת אבטחה הי
דה לאבטרה שערים חי ' 26888701 הי נ ר ו י ן ג י נ ק  ו

ס טי ד מטו י י מ ן ו ו ו כ ף 519350039 מ ס ו ר י ה ו  ז
ן בטחו ן ר ו י 5065456 מפקד ת ו אב י  ז

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי י 2786032 הי ן אב מ ר ב ל י  ז
דה לאבטחת שערים חי ה שלום 5023276 הי י ר כ  ז

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי  זלטקיס אסף 2882521 הי
ת ו ר י ב עת ע י ' למנ ח י ב 2227712 ראש משמרת ב א ו ץ י י ב ו נ מ ל  ז

ת ו ב י ת ת נ י ן ב ר ו נה ת ן עמרם 69996973 ממו ה י ר  ז
דה לאבטחת שערים חי ד 7776731 הי נ ו מ י י  זרקא ר

ב מנחם 07945251 ראש משמרת במרכז תאום  טו
ם טי ן ומתדרך מטו ו ו כ ו נ י 05571606 מ  טסלר ר

ת ו ב תי ת הנ י שי 5466800 ראש מחלקה בבי נ ד ר  י
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי  ישראלי נ יא 5779630 הי
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ם 2378461 הי י י  כהן ח
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ל 2814404 הי ב ו  כהן י
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ם 2486646 הי ר ו  כהן י

תי קרקע ו ף שר  לב יעקב 0342857 ראש אנ
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי י 2364147 הי א ח ו י י נ ב  ל

ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ ם 026987768 מ י י י ח ו  ל
דה לאבטחת שערים חי י יעקב 5394186 הי ו  ל

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן שי 2840487 הי י ו  ל
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ם משה 5806176 הי ו א ב נ ד נ י  ל

ן ן בטחו ר ו ס נחום 5408893 מפקד ת י  ל
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ ר ענת 5722457 היחי  לכנ

ת ו ר י ב עת ע י ר 057684235 ראש המחלקה למנ ן אמי ו נ ב  ל
ן בטיחות בתעבורה י צ נ בצלאל 607880 ק ר ב נ ד נ  ל

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ב 2814877 הי י ר  מדר י
ן ר ו ן 053486577 מנהל ת נ ץ ח י ב ו ק ס ו  מ

ת ו ב י ת ת נ י ן ב ר ו נה ת רחי משה 470589 ממו  מז
ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ  מידה רפאל 056649924 מ
ס י י ן ט י ע י ד ו מ ם 01277786 אחראי ל י י ן ח ו ט ל כ י  מ
ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ על 64586092 מ ד י ר ל  מי
ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ כאל 012428223 מ ן מי ו ל  מ

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ל 2453222 הי י ר נ ו צ נ  מ
ז תאום כ ז עמי 30282305 ראש מחלקת מר ו ע  מ
דה לאבטחת שערים חי  נחום מנשה 5390361 הי
ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ  נחמיאס מירה 57487458 מ
ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ בל דב 06764123 מ  סו

ס י ד ח ו י ם מ י ד י שלמה 7350523 ראש אנף לתפקי א ד ו  ס
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי י 2494699 הי ב ן נ ו ד ע  ס

ת ו ב י ת ת נ ן בי ר ו י שוטח 1303457 ס/ממונה ת ל י ו ש א י פ  ס
ת ו ח י נ ת ו חו  סדי משה 390096 אחראי לבטי
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן 2246907 הי ו נ מ ז א ו ז  ע

דה לאבטחת שערים חי ם 5174759 הי י י ר ח ז  ע
ז תאום כ א 04297158 ס/ראש משמרת מר ר ז רא ע  עז

ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ ן 051388551 מ ת נ ו ב י נ י  ע
ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ י 056126741 מ נ י ד ר  עשי

ם י ק ד ו ף ב י 051288926 ראש אנ נ  עומר ד
ר מנחם 050368562 ראש משמרת במרכז תאום י ט נ מ ז ו  פ

ף 26004341 מנהל חטיבת אחזקה ס ו רת י ו  פ
ם טי ן ומתדרך מטו ו ו כ ן 00372869 מ י מ י נ  פטנר ב

ת מבצעים במרכז תאום ר ז ו ת 048571434 ע י ד ו ה כמן י  פי
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ן ו י ר ו נ - ן דת זהות התפקיד בנמל התעופה ב  השם תעו

ת ו ב י ת נ ת ה י 6729922 ראש מחלקה בבי נ  פימה ב
ם סי ן ומתדרך מטו ו ו כ ר 0463265 מ ז ע י ל ר א שנ  פי

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ר 2874582 הי פ ו  פלנ ע
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי י 2449731 הי ר ו  פלד א
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן 2873553 הי נ ו  פלד ר

סים ן ומתדרך מטו ו ו כ  פרבר שמחה 09151119 מ
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי  פרימרק אלעד 2845730 הי

ג 2000 " ט נתב ק י י ו ר נהלת פ י 050214709 ראש מי  פרנק צב
דה לאבטחת שערים חי י 5282520 ראש הי ט  קארו י ו

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן 2935391 הי ו ל  קכל א
ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן 2849366 הי ל י  קלו א

ס טי ן 69126795 מכו ו ן ומתדרך מטו ו ו אהר ר ט י ו ר  ק
דה לאבטחת שערים חי  רהב עזרא 5211790 הי
ן ומתדרך מטוסים ו ו כ ן נל 057707788 מ י ב ו  ר

ג אבי 09003831 ראש משמרת במרכז תאום ר ב נ ז ו  ר
ם טי ן ומתדרך• מטו ו ו כ הר 05421391 מ ו ך ז י י  ר

ת ו ב תי ב יהודה 6753779 ראש אנף בית נ י ג  ש
ל ומבצעי קרקע ד 053327904 מנהל חטיבת תפעו ו  שחר ד

סים ן ומתדרך מטו ו ו כ ם 05302713 מ י י  שטרן ח
ן ף פנחס 01165216 מנהל חטיבת בטחו  שי

ת ו ר י ב עת ע י דה למנ חי ן 2353517 הי ל י פמן א  שי
ת ו ר י ב יעת ע דה למנ חי י 24832446 הי  שכטר צב
ת ו ר י ב יעת ע דה למנ חי נאל 2789815 הי ר י  שמי
ת ו ר י ב יעת ע דה למנ חי ן 6948897 הי ו ר  שפר י

סע ומפק״מ ו נ ת ל ג זאב 008167694 מנהל חטיבת שרו י ר  ש
ן ר ו ן 41474693 מנהל ת ב ו א  שמש ר

 כ״ו בחשון התשנ״ה (31 באוקטובר 1994)
 (חמ 3-1713) שאול חזן

 מנהל נמל התעופה בךגוריון

 הודעה על פטור
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ־ח-988ו

 אני מודיע כי בתוקף סמב1תי לפי סעיף 14 לחוק
 ההגבלים העסקיים, התשמ״ת-1988', נתתי ביום י־א בתשון
 התשנ״ה (16 באוקטובר 1994) פטור מאישור בית הדין

 להסדר כובל שפרטיו הם:

 הצדדים להסדר:
 קופת חולים מאוחדת:

 הסתדרות הרוקחים בישראל.
 מהות ההסדר:

 הרוקחים יספקו תרופות לחברי הקופה בהתאם
 לתנאים המפורטים בהסכם.

 הפטור יעמוד בתוקפו לתקופה של שלוש שנים.

 כ״ו בחשון התשנ״ה (31 באוקטובר 1994)
 (חמ 3-41)

 יורם טורבוביץ
 הממונה על הגבלים עסקיים

 ם״ח התשמ״ח, עמי 128.

 הודעה על פטור

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, החשמ״ח-1988

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק
 ההגבלים העסקיים, התשבדח-1988', נתתי ביום י״ד בתשון
 התשניה (19 באוקטובר 1994) פטור מאישור בית הדין

 להסדר כובל שפרטיו הם:

 הצדדים להסדר:
 מצות אביב בע־מ:

 מצות יהודה - משה לודמיר ובניו בע־מ.

 מהות ההסדר:
 הסכם בין שני יצרני המצות בדבר ניהול משותף של
 משא ומתן לרכישת קמח כשר לפסח עם הטחנות

 שהמבקשת נקבה בשמותיהן.
 הפטור יעמוד בתוקפו עד לאחר חג הפסח התשנ״ה

 בהתאם לתנאים המפורטים בהחלטה.
 כ׳׳ו בחשון התשנ־ה (31 באוקטובר 1994)

) יורם סודבוביץ ג - 4 מ ו ח ) 

 הממונה על הגבלים עסקיים
 י ם״ח תתשמ״ח, עמ׳ 128.
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 מס• שמות החברות העיסוק העיקרי של
 המיזוג המתמזגות החברות המתמזגות

 חברת החזקות, מוצרי
 חשמל

 מזג/249 אלקו החזקות בע־ימ

 סריפל מאס (1994) חברה חדשה
 בע״מ

 שקם בעימ חנויות כל־בו

 התנאים למיזוגים מפורטים בתיקים לעיון הציבור.

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור
 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב דוד המלך 8,

 ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

 זד בכסלו התשנ־ה (8 בנובמבר 1994)
 ;חמ 3-1156)

 יורם טורבוביץ
 הממונה על הגבלים עסקיים

ים בר שינויים בתקנים רשמי ה בד  אברז
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-נ195

 בהתאם לסעיף 6(ב) ו־8(ה) לחוק התקנים, התשיי׳ג-
 1953, (להלן - החוק), באישור הממונה על התקינה ששר
 התעשיה והמסחר העביר לו את סמכויותיו לפי סעיף 8(ה)
 לחוקי, אני מודיע כי מכון התקנים הישראלי שינה את

 התקנים הרשמיים שלהלן:

 ת״י 1 - צמנט פורטלנד, מאפריל 1977, תיקון הטעות מיולי
 1978, וגליונוח התיקון מיוני 1987, ממרס 1989 ומנובמבר
 1993, על־ידי פרסום גליון תיקון מם־ 4 מנובמבר'1994;

 ת״י 1338 - אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת של פלדות
 דלות סגסוגת, מדצמבר 1986, על־ידי פרסום גליון תיקון

 מם׳ ו מנובמבר 1994;

 ת׳י 1339 - אלקטרודות מצופות לריתוך פלדות בלתי
 מהלידות, מיולי 1989, על־ידי פרסום גליון תיקון מם־ 1

 מנובמבר 1994:

 ת־׳י 1353 - פסיפס מקרמיקה או מזכוכית, מיוני 1989, וגליון
 התיקון מיוני 1990, עליידי פרסום גליון תיקון מסי 2

 מנובמבר 1994.

 גליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
 בדבר מקומות להפקדת הקנים רשמיים שפורסמו בילקוט

 הפרסומים 2223, התשל״ו, ענד 1871.

 ג׳ בכסלו התשנ״ה (6 בנובמבר 1994)

מ i9־)5 אליהו הדר ז י < 

 המנהל הכללי של מבון
 ״ התקנים הישראלי

 הודעה על פטור

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ־ח-1983

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק
 ההגבלים העסקיים, התשמ*ח-1988י, נתתי ביום ייא בחשון
 התשנ״ה (16 באוקטובר 1994) פטור מאישור בית הדין

 להסדר כובל שפרטיו הם:

 הצדדים להסדר:
 המשביר לצרכן מרבז - אגודה שיתופית מרכזית

 בעימ;
 המשכיר לצרכן תל־אביב בע־מ:

 המשכיר לצרכן - אגודה שיתופית חיפה בעי׳מ:
 המשביר לצרכן ירושלים בע־מ:

 המשביר לצרכן אשקלון באר־שבע בע־מ;
 המשכיר לצרכן חדרה בע־׳מ.

 מהות ההסדר:

 שירותי ניהול ותפעול משותפים המוענקים על ידי
 המשביר מרכז לבתי הכלבי של רשת המשכיר לצרכן

 הממוקמים בנכסיהם של הצדדים.

 הפטור יעמוד בתוקפו לתקופה של חמש שנים.

 הפטור כפוף לתנאי אחר:

 המשביר מרכז ימשיך לבצע את פעילוחו עבור
 הצדדים בלבד: פעילותו לא תבלול את פעילויות הרכש

 של הקואופים, ואף לא תשווק להם בדרך כלשהי.

 ביו בחשון התשנ״ה (31 באוקטובר 1994)
» יורם סידביביץ ־ ־ מ « ח < 

 הממונה על הגבלים עסקיים
 י ס״ח התשמ־ח. עמי 128.

ג חברות ו ז  הודעה על מי

 לפי הוק ההגבלים העסקיים, התשמ־ח-1988
 בהתאם לסעיף ו2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים,
 התשכדת-1988', אני מודיע על הסכמתי בתנאים למיזוגים

 ס־ח התשי״ג, עמ־ 30: התשל׳׳ט, עמ׳ 34.
 י״פ החשי״ג, עמ׳ 719.

 של החברות כמפורט להלן:

 מסי שמות התברות העיסוק העיקרי של
 המיזוג המתמזגות החברות המתמזגות

 מזג/245 כבלים - החברה כבלים לכח, לתקשורת
 לבבלים ולתוטי ולאלקטרוניקה

 חשמל בישראל בע־מ
 אלרור חברה למסחר שיווק כבלים

 ושיווק כבלים וציור לתקשורת
 אלקטרוניקה בע״מ

 י ס-ח החשמ־ח. עמי 128.
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 בחינות מוקדמות תאריך

 עקרונות שומה ב׳ י׳׳ד באדר א׳ התשניה
(14.2.1995) 

 סופיות ב׳
 השומה למעשה - ידיעות מקיפות -

 חלק א׳: כ׳ באדר א׳ התשנ׳׳ה (20.2.1995)
 הלק בי: כיא באדר א׳ התשנ־ה (21.2.1995)

 כל הבחינות תהקיימנה בשעה 10.00.
 על המועמדים, הרשאים לבשת לבחינות לפי התקנות,
 להמציא את בקשותיהם למזכיר מועצת השמאים, ת״ד
 2560, ירושלים 91024, לא יאותר מיום י־ז בטבת התשנ־ה
 (20.12.1994): את הבקשה יש להגיש לפי הדוגמה שבתוספת

 השניה לתקנות.

 הורעה על תשלום האגרה ומקום הבחינה תישלח לבל
 נבתן ביתד עם כתב ההרשאה לגשת לבחינה.

 ג׳ בכסלו התשנ״ה (6 בנובמבר 1994)
 (חמ 3-520)

 אבישי ספיד
 יושב ראש מועצת השמאים

רית קרית־אתא ל של עי ת תקציב רגי  תמצי
ת הכספים 93 19  לשנ

 לפי פקודת העיריות

 בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות' (להלן -
 הפקודה), אני מודיע כי בתוקף סמכותו של שר הפנים לפי
, אישרתי תקציב  סעיפים 206 ו־ל20 לפקודה, שהועברה אלי־
 רגיל של עירית קרית־אחא לשנת הכספים 1993 שתמציתו

 להלן:

 תקבולים בשקלים תדשים

50,997,BO0 

6.861,140 
22,180,260 
6,751,100 

66,790.300 

 בשקלים חדשים

7,400,600 
11,068,173 
30,279,027 
18,042,500 

66,790,300 

 ו. מסים
 ו9.9ו מענק כללי

 2. שירותים מקומיים
 3. שירותים ממלכתיים

 4. מפעלים
 5. תקבולים לא רגילים

 תשלומים

 6. הנהלה כללית
 7. שירותים מקומיים

 8. שירותים ממלכתיים
 9. מפעלים ותשלומים לא רגילים

 ט׳׳ו בחשון התשנ־ה (20 באוקטובר 1994)
 עמרם קלעגיי (חמ 3-360)

 המנהל הכללי של משרד הפנים

י מ ש ה בדבר החלפת תקן ר  אברז

 לפי חוק התקנים, התשי־ג-953ו

 בהתאם לסעיף 6(ב) ו-8(ה) לחוק החקנים, התשי״ג-
 1955' (להלן - החוק), באישור הממונה על התקינה ששר
 התעשיה והמםהר העביר לו את סמכויותיו לפי סעיף 8יד)
 לחוקי, אני מודיע כי מכון התקנים הישראלי החליף את

 החקן הרשמי שלהלן:

 ת־י 579, חלק 1 - מחממי מים סולאריים (דודי שמש):
 קולטים שטוחים, מיולי 1990, וגלימות התיקון מנובמבר

 1991 ומנובמבר 1993;

 במקומו בא:
 ת״י 579, חלק 1 - מערכות םולאריות לחימום מים: קולטים

 שטותים, מנובמבר 1994.

 • התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 2225, התשל״ו, עמ׳ 871ו.

 ג׳ בכסלו התשנ״ה (6 בנובמבר 1994)
) אליהו הדר ג ־ 9 מ 6 ח  י

 המנהל הכללי של מכון
 התקנים הישראלי

 י ם־ח התשי״ג, עמ׳ 30; התשל־ט, עמי 54.
 ־ י־פ התשי׳׳ג, עמי 719.

י בחינות עד בר מו  הודעה בד

 לפי תקנות שמאי מקרקעין, ההשכ־ג-963ו

 בהתאם לתקנות שמאי מקרקעין, התשב־־ג-963ו' (להלן
- התקנות), מודיעים בזה כי הבחינות הבאות בנושאים

 המפורטים להלן תתקיימנה במועדים שפורטו לזגידן:

 בחינות מוקדמות תאריך

 ד׳ בשבט התשנ׳׳ה
(5.1.1995) 

 ח׳ בשבט התשנ׳־ה
(9.1.1995) 

 י־׳א בשבט התשנ״ה
(12.1.1995) 

 ט־ו בשבט התשנ־ה
(16.1.1995) 

 י״ת בשבט התשנ־ה
(19.1.1995) 

 כ־ד בשבט התשנ״ה
(2S.1.1995) 

 ב׳ באדר א׳ התשנ־ה
(2.2.1995) 

 ז׳ באדר א׳ התשנ־ה
(7.2.1995) 

 יסודות מדידה ומיפוי

 יסודות תכנון ובניה

 לוחות שומה, עריכתם
 ותשימוש בהם

 יסודות הכלכלה משק ישראל

 סדרי שלטון ומשפט

 יסודות הנדסת בניין
 והנדסה אזרחית

 סופיות א׳
 חוקים ופקודות

 עקרונות שומה א׳ (מבוא
 לתורת השמאות)

 דיני מדינת ישראל, נוסת חרש 8, עמי 197.
 קית התשביג, עמי 1443. י־פ התשל־א, עבר 1523.
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 שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
 בה.

 תוספת

 קרקע בשכונת מגדל־אשקלון, כמפורס להלן -

 בוש 1248, ח־ח 10, וו, שיעורו דרך (להרחבת דחי
 אוםישקין).

 העתק תשריט התבנית מופקר במשרדי הועדה בעירית
 אשקלון וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ה׳ בכסלו התשנ־ה (8 בנובמבר 1994)
 (חמ 3-2)

 בני וקנין
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון .

ד ־  הודעה לפי סעיפים 5 ו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור), 1943
 וחוק התכנון והבניה, התשכיה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965י, ועל פי תכנית מפורטת מס׳ 02/4/
 63/101, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 3787, התש־ן, עבר 3510, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון(להלן - הועדה/ הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערכי עיבוד, וכי

 הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעעמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורועה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מ־ום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה,'כצירוף
 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.

 בן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לערבי עיבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מודה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את י החזקה

 בה.

 תוספת

 קרקע בשכונת גני ברנע, במפורט להלן -

 בוש 1242, ח־ח 5, 6. 11, 12, 15, מגרש 250, שיעודס
 שטחים לבניני ציבור.

 העתק תשריט התכנית מופקר במשרדי הועדה בעירית
 אשקלון וכל המעונין ברבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י־ח בחשון התשנ־ה (23 באוקטובר 1994)
 (חמ 3-2)

 בני וקנין
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשקלון
 י ס־ח התשכ״ה, עמי 307.

י ועדות ערר לארנונה  מינו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
 כללית), התשל־ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק
 הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית/
. מינתה מועצת עירית חיפה, בישיבתה מיום  התשל־ו-976זי
 ב־נ בטבת התשנ־ד (4 בינואר 1994), וערות ערר לארנונה

 בללית לענין החוק האמור, בשלושה הרכבים כלהלן:
 זהבה בנר, עורבת־דין - יושב ראש:

 סלים מוניר - חבר;
 חבר ועדה נוסף יתמנה בישיבת המועצה הבאה.

 יואל גולדברג, עורך דין - יושב ראש:
 רון שפיגל - חבר:

 אלה מיח, עורכת דין - חברה.

 נפתלי וייטמן, עורך רין - יושב ראש:
 סמי אבו ורדה, עורך דין - חבר;

 יצחק ביכלר - חבר.
 ג׳ בכסלו התשנ״ד (6 בנובמבר 1994)

) עמרם מצנע ג ' 2 6 מ 5 ח < 

 ראש עירית חיפה
-2S2 ם־ח התשליו, עמי 

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 89ז ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-1965,, ולפי תכנית מפורטת מס׳ 02/4/
 2/101, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2099, תתשל׳׳ה, עמ־ 1387, ותכנית מפורטת מס׳ 9/159/03/4.
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3612,
 התשמ־ט, עמ׳ 1188, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אשקלון (להלן - הועדה/ הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי

 הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הורעה, כי הועדת מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומרים לרכשה, והועדה מורה בזה

 ס״ח התשכ־ה, עמ׳ 307.
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 הודעות לפי תוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965

 לתכנון ולבניה כרמיאל, מופקדת חכנית המהווה שינוי
 תכנית מפורטת הנקראת: ־תכנית מם׳ ג/בת/273, שינוי

 לתכנית מפורטת מסי ג/2083*.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל - גוש
 19159. חלקות 61-60.

 עיקרי הוראות התכנית: א) להגדיל אחוזי בניה: ב)
 לשנות גובה מבנים המיועדים לתעשיה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין כקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך שלושים ימים מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות. למשרדי הועדה לבניה למגורים
 ולתעשיה מחוז העפון. קרית הממשלה, נערת עילית 17000,

 טל׳ 06-508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ז׳ בכסלו התשניה (10 בנובמבר 1994)

 אפרים קריעלד
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי באר־שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי חכנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה/ התש־ן-1990, ובהתאם לסעיף
 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי
 הועדה לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקימית
 לתכנון ולבניה באר־שבע, מופקדת תכנית המהווה שינוי
 תבנית מפורטת הנקראת: ־תבנית מם׳ 5/במ/3/73: שינוי

 לתכניות מס׳ 5/במ/73/: 1־5/במ/73״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר־שבע, שכונה
 ו׳ - גוש 18061, כתף ביש 9, ח״ח 10.

 עיקרי הוראות התבנית: שינויים בהנתיות ומגבלות
 בניה באזור מנורים אי, במגרשים 1-10, 2-25ו, 27. י8, 86,

 87, 04ו, 05ד. 109, ז 21— 121.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי התבנית, וכן כל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך שלושים ימים מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים

 מחוז תל־אביב
 מרחב תכנון מקומי רמת השרון

ר תכנית המהווה שינוי תכנית שו ר אי ב ד  הודעה ב
תאד מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(11) לחוק הליכי
 חכנון ובניה (הוראת שעה/ התש־ן-1990, ובהתאם לסעיף
 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור
 תכנית המהוות שינוי תבנית מיתאר מק1מית הנקראת:
 ־תכנית מסי רש/בת-2א-214ב, שינוי מס׳ 78 לתכנית מיתאי־

 מס׳ 210א, על תיקוניה, ושינוי לתכנית מת׳א 14•.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון, בין
 הרחובות החרושת וכביש ארצי מס׳ 4 - גוש 6547, ח״ח 39:

 גוש 6549, ח״ח ו: גוש 6550, ח־ח 189.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת אזור תעשיה,
 הוראות בינוי; ב) שינוי מערכת הדרכים כדלקמן: ו) הסדרת
 חיבור עומת מורשה לרמת השרון; 2) שינוי הוואי רח׳
 החרושת והרחבתו מ־16 מ׳ ל־25 מי; ג) קביעת הנחיות
 למניעת מטרדים; ד) קביעת קווי בנין: ה) קביעת שימושים
 מותרים; ו) איחור וחלוקה על פי פרק נ׳ סימן ז׳ לחול,
 התכנון והבניה, בהסכמת הבעלים; ז) הוראות הריסת
 מבנים: ח) קביעת שצ*פ; ט) זכויות הבנייה יהיו לא יותר
 מ־ 11,281 מ־ר, בולל שטחים עיקריים ושטחי שירות, מעל פני
 רחוב החרושת, וכן 4,871 מ־ר שטחי שירות מתחת לפני רח׳
 התרושח: סה־כ השטח הבנוי, כולל שטתי שירות, יהיה

 16,152 מ*ר.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום

 18.2.1994 ובילקוט הפרסומים 96ו4, התשנ־ד, עמי 2459.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולחעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תליאביב, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רמת השרון, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ז׳ בכסלו התשנ״ת (10 בנובמבר 1994)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז תל־אביב

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

ר הפקדת תבנית המהווה שינוי תכניה ב ר  הודעה ב
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה/ התש־ן-990ו, ובהתאם לסעיף
 89 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי
 הועדה לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מח־זב תכנון מקומי ירושלים

ר תכנית המהווה שינוי תכנית שו ר אי ב ד  הורעה ב
תאר מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התבנץ
 והבניה, התשכיה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ־תבנית מס־ 4524, שינוי
 מסי 35/92 לתכנית המיתאר המקומית לירושלים מגד 62

  ושינוי מס׳ 1/92 לתכנית מס 623 ו

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שכונת
 שבת צדק, שטח בין הרחובות הירקון, ארנון, אגריפס, ונסים
 בכר, שטח בין קואורדינטות אורך 132.550-132.375 ובין
 קואורדינטות רוחב 9.775-169.900*1, הכל עפ־י הגבולות
 המסומנים בתשריט בקו כחול - גוש 30044, חלקות 91-64,
,388 J83 ,380 ,314 ,170-157 ,131-131 ,128-127 ,124-69 

.399 

 עיקרי ה1ראות התכנית: א) שינוי יעוד שטח מאזור
 מגורים 3 לאזור מנורים 3 מיוחד, לשטח פתוח ציבורי, לשטח
 למוסד, לדרך ולמעבר ציבורי להולכי רגל; ב} שינוי יעוד
 משטח לבניין ציבורי למעבר ציבורי להולכי רגל; ג) ביטול
 תחום הריסה (אזור יתד אוכלוסין וצפיפות); ד) קביעת בינוי,
 הוראות בניה, מספר קומות וקווי בנין מרביים לתוספות
 בניה לבנינים הקיימים, לשם הרחבת הדירות הקיימות בהם:
 ה) קביעת עקרונות עיצוב ופיתות: ו) קביעת בינוי, קווי בנין
 מרביים ושטחי בניה מרביים לתוספת קומה מעל בן הילדים
 הקיים בחלקה מס׳ 383 בגוש 30044, בהתאם לנספחי הבינוי;
 ז) קביעת דרך משולבת במעברים ציבוריים להולכי רגל
 ושטח עם זכות מעבר לציבור; ת) קביעת חזית מסתרית: ט)
 קביעת מבנים, גדרות ומדרגות להריסה: י) ביטול הוראה
 בתכנית המיתאר המקומית בדבר חובת הסכמת השכנים

 לבניה בקיר משותף.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי־־פ 4172,
 התשנ־ג, עמ׳ 1068.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחחית
 ירושלים, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 ירושלים, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרהב תכנון מקומי מטה יהודה
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ*ה-1965, בי במשרדי הועדה המחחית
 לתכנץ ובניה מחוז ירושלימ, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה מטה יהודה, מופקרת תכנית מפורטת הנקראת:

 ־תכנית מסי מי/584א־.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: צובה, הר איתן,
 בתחום המועצה האזורית מטה יהודה, שטת בין
 קואורדינטות אורך 159.000-162.500 ובין קואורדינטות רוחב
 129.000-132.000, הכל עפיי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 ולתעשיה מחת הדרום, רת׳ הנשיאים, ת־ר 68, באר־שבע
 00ו84, טלי 4ו2964י07.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ז׳ בכסלו התשנ־ה (0ו בנובמבר 0994

 שלום דנינו
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז הדרום

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תבנית
תאר מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-965ז, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה ירושלים, מופקדת תכנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מסי 3945, שינוי

 מס׳ 91/ו לתבנית מיתאר מקומית מס׳ 2696׳.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שבי גונן
 וי, דת׳ מבוא מכוור מסי 5. הבל עפ־י הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול - גוש 30143, חלקה 3.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספות בניה
 בחזית הדרום מערבית של הבנין הקיים, בהתאם לנספת
 הבינוי ובהתאם לקיים בשטח: ב) קביעת בינוי לסגירת קומת
 עמודים בחזית הדרום מערבית של הבנין הקיים, בהתאם
 לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטת: ג) קביעת בינוי
 לבניית גשר בחזית המזרחית של הבנין הקייס: ד) שינוי קווי
 בנין וקביעת קווי בנין חדשים: ה) ביטול קווי בנין מאושרים
 עפ־י תכנית מס־ 2696¡ 0 קביעת םה״ב שטחי הבניה לכל
 הבנין 550.18 מיר: ז) שינוי סעיף 8(ח) בהוראות תכנית מס׳
 2696 וקביעת חומר הבניה לתוספת לאבן טבעית מרובעת

 ומסותתת בעיבוד טלטיש.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הריאה את עצמו נפנע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הורעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים, טלי
 290222־02. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית ירושלים, כבר ספרא 1, קומה 4,

 ירושלים.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965

 יהודה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ז• בכסלו התשנ־ה (10 בנובמבר 1994)

 אליהו סויסה
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז ירושלים

 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי תל־־אביב־יפו

ר תכנית המהווה שינוי תכנית שו בר אי  הודעה בד
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוז לחיק התכנון
 והבניה, התשביה-5צ9ז, ברבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תבנית מפורטת הנקראת: ־תבנית מם׳ תא/ל258, שינוי מס׳ 4

 לשנת 1992 לתכנית מפורטת מס׳ 1200־.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב־יפו,
 פארק קלור - גוש 7003, ת־ת ו.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) לאפשר הקמת מבנה
 לשירותים עירוניים ולמזנון בפארק קלור, בשטח עד 300 מ־ר
 לשימושים עיקריים ועד 150 מ־ר לשטתי שירות: 2) לשנות
 בהתאם לכך את תכנית מפורטת מם׳ 1200, אשר הודעה

 בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי־פ 23ז2, ביום 3.7.1975.

,41B5 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי־פ 
 התשנ־ד, עמ־ 1867.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הל־אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הל־
 אביב־יפו, ובל המעונין רשאי לעיין כה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

ר תבנית המהווה שינוי תבנית שו בר אי  הודעה בד
תאר מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תבנית מסי תא/58נורי,

 שינוי לתבנית 6J8 ותגפ״574/.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חל־אביב־יפו,
 מצפון לאפיק נחל איילון ומדרום לשכונות לבנה, הארגזים,
 עזרא - חלקי גושים 6034, 6035, 6036, 6037, 6136, 6137,

.6138 

 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטח עבור פארק
 ציבורי (פארק דרום) לאורך גבולה הדרומי של העיר: ב)

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת מערך יעודי הקרקע
 והשימושים ומערבת דרכי הגישה והדרכים הפנימיות
 בקרית הד איתן: קביעת תכנית בינוי ופיתוח והוראות בניה
 למבני הקי־יה, לרבות קביעת היקפי הבניה לכ־000,ס5 מ״ר
 שטחי בניה עיקריים, בשטח הקריה המרכזית, וקביעת אזורי
 בניה ופיחוח שיעוריהם ושימושיהם יוגדרו בעתיד בתכניות
 מפורטות שיוגשו מפעם לפעם: ב) התווית דרכים חדשות,
 ביטול דרכים קיימות או מאושרות, התווית מעברים
 ציבוריים להולכי רגל, התווית קווי מםועים, שטחי חגיה,
 פרוזדורים עבור רשתות עיליות של חברת התשמל: ג)
 קביעת הוראות בגין שטחי יער: ד) קביעת הוראות בגין
 שטחי עתיקות: ה) קביעת הוראות להריסת מבנים: ו) קביעת

 הוראות לשימוש מבנים.

 בל מעונין דשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל תזכאי לבך על פי סעיף 00ן לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז ירושלים. רה׳ שלומציון המלכה ז, ירושלים, טל
 290222־02. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית מטה יהודה, מרכז אבן העזר. ד־נ שמשון

 99700, טל׳ 900946.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העוברות שעליהן היא מסתמכת,

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

י תכנית נו ר תבנית המהווה שי שו  הודעה בדבר אי
תאד מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומית הנקראת: ׳תכנית מם׳ מי/607, שינוי

 לתכנית המיתאר המקומית למטה יהודה מי/200י.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מוצא עילית, שטת
 בין קואורדינטות אורך 165.125-165.375 ובין קואורדינטות
 רוחב 135.250-133.500, הכל עפ׳י הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול ־ גוש 30316, חלקות 91, 92.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד שטחים מאזיר
 חקלאי ב׳ לאזור מנורים, שטח פרטי פתוח והרחבת דרבים:
 ב) איחוד החלקות וחלוקתם מחדש: ג) התווית קטע דרך: ד)

 קביעת הוראות בניה למגורים.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי־פ 4180,

 התשנ־ג, עמי 1443.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה1עדה המחוזית
 ירושלים, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה

 664 ילקוט הפרסומים 4263, כיא בכסלו התשנ׳ה, 24.11.1994



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

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה - גוש
 6421, חלקית 12-6, ח״ח 5, 13; גוש 6422, חלקות 45, 48, 49,
,76 ,75 ,73 ,72 ,70 ,68 ,67 ,65 ,64 ,62 ,61 ,59 ,57 ,56 ,53 ,52 
 78, 79, 60, ח״ח 88, 91; גוש 6425, חלקות 17, 19, 21-20, 27-
 31, ח״ח 10, 14, 16, 18, 22, 25, 26; גוש 6521, חלקה 36; גוש
 6523, תלקות 45-42, 49, 53, 54. 64-63, 70, 72, 74, 76, 79,
 86-81, 91, 92. 123-114, 125, 135-132, 180, 244-183, ח־׳ח
 37. 39, 41, 55, 58: גוש 6525, חלקות 49-46, ח״ח 43, 51, 60,

.131 ,129 ,128 ,127 ,126 ,112 ,111 ,61 
 עיקרי הוראות התכנית: א) לשנות יעוד הקרקע מאזור
 חקלאי א׳, אזור חקלאי בי, שטת לתכנון בעתיד, שטח
 לאיחוד וחלוקה מחדש ושטח לתכנון מחדש למסדרון
 תחבורתי: ב! לקבוע הוראות בדבר קווי בניה לדרך: ג)
 קביעת הוראות למיגון על בסיס תסקיר השפעה על הסביבה
 ממרס 1992 (על תיקוניו), שנערך עיי חברת נתיבי איילון

 בע׳מ.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 4060,
 התשנ־ג, עמי 511.

 התכנית האמורה" נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 תל־אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 הרצליה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון
ר תבנית המהווה שינוי תבנית שו בר אי  הודעה בד

תאר מקומית  מי

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ־תכנית מס׳ רש/703, שינוי

 לתכנית מיתאר רש/210א״.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון,
 מפרוזדור הכביש המהיר (מסילת בחל) במערב (גבול תביע
 הר/1645) ועד דרך שבעת הכובביס בהרצליה במזרח (גבול

 תב־ע הר/1645אי) - גוש 6422, ח־ח 9, 8ו, 33, 43.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת החיבור התתבורתי
 מהדרך המהירה כביש האילון לדרך שבעת הכוכבים,

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בייפ 4060,
 התשנ־ג, עמי 512.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחחית
 תל־אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת
 השרון, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ז׳ בכסלו התשנ׳ה (10 בנובמבר 1994)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז תל־אביב

 התווית מערכת הדרכים הראשית: ג) הסדרת אפיק נחל
 איילון בתחומי הפארק: ד) קביעת היקף ומיקום הפרוייקטים
 שיוקמו במסגרת הפארק, הכוללים, בין היתר, ספורטק, חוות
 סוסים, פינת חי, מרכזי הדרכה, פארק מים, שעשושיס,
 בירור, אמפיתיאטרון ומתקן דחיסה לפסולת ביתית. סה״ב

 בניה קשה - 17,900 מ״ר, הכל כמפורט בתכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי־פ 3885,
 התשנ״א,.עמ׳ 2673.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הל־אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תל־
 אביב־יפו, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

ר תבנית המהווה שינוי תכנית שו ר אי ב ד  הודעה ב
 מהודעת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תבנית מפורטת הנקראת: ׳•תכנית מס׳ תא/2480, שינוי מם׳ ו

 לשנת 1989 של תכנית מפורטת מסי 759־.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: תל־אביב־יפו,
 שכונת בבלי, רחובות הרב הרצוג, בבלי - גוש 6107, חלקה

 250, ח־ת 252.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הקמת בנין מגורים לדיור
 מוגן לאובלוסיה מבוגרת, במקום קולנוע דקל הקיים, ושינוי
 יעוד הקרקע מאזור מסחרי לאזור מיוחד שיכלול קומת
 חנויות קיימת בקומת הקרקע ומעליה בנין המגורים האמור:
 ב) קביעת זכויות בניה, כולל שטחי בניה מותרים וצפיפות:
 נ) הקמת חניון ציבורי תת־קרקעי בחלק מחלקה 252; ד)
 שינוי, בהתאם לכך, לתכנית מפורטת מסי 759, על שינוייה,
 אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה התפרסמה בילקוט

 הפרסומים 1317 מיום 17.11.1966.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בייפ 3885,
 התשנ־א, עמי 2674.

 התבנית האמורת נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 תל־אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תל־
 אביב־יפו, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

ר תבנית המהווה שינוי תבנית שו ר אי ב ד  הודעה ב
תאר מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור תבנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מם׳ הר/1645אי,
 שינוי לתכניות מיתאר הר/253אי, על שינוייה, ולתכנית

 מפורטת הר/1660אי, על שינוייה..
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מגורים אי; נ) קביעה הוראות בניה בשטח מיותד לבית
 אבות; ד) קביעת דרך חדשה ושינוי משצ״פ לדרך; ה) קביעת

 הוראות בניה במגרשים 1004 ו־1009.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ 4028,
 התשנ״ב, עמי 4104.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לחבנון ובניה פתח־
 תקוה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות המהוות שינויי
 תבניות מיהאר מקומיות

 נמכרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה פתח־תקוה, מופקדות תכניות המהוות שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (ו) ״תכנית מסי פת/0/407, שינוי לתכניות מסי פת/ס0ס2,
 פת/407 ותרש׳׳צ/30י3/33־.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פהח־תקוה, רת׳
 הגדנ־ע ו ז—3 - גוש 6388, חלקות 502, 595, ח״ח ס50,

.554 ,553 ,509 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בינוי של בנין קיים בן
 •4 דירות: ב) הרחבת שטחי הדירוה, עפ״י נטפח הבינוי;׳
 ג) שינוי יעוד משצ״פ למגורים בי: ר) שינוי יעוד
 ממגורים כ׳ לשצ״פ ולדרך: ה) ביטול חלק מדרך ושינוי

 יעוד למגורים בי: ו) הקטנת קווי בנין.

 (2) ״תבנית מסי פת/7/1240 ו, שינוי לתבניות מסי פת/2000
 ופת/1240־

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־חקוה, רח׳
 שוימר 10, מגרש 8 - גוש 6715, חלקה 19.

 עיקרי הוראות התכנית: א) בניית ארובה מעבר לקו כנין
 צדדי 2.55 מ׳ במקום 3 בי; ב) הגדלת תכנית קומת קרקע

 לפי הקלה שאושרה, 30.2% במקום 25%.

 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
 המרכז, רח׳ דני מס 1, רמלה 72406, טלי 270170־03. המתנגד
 ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית פתח־

 תקוה, עירית פתח־תקוה, פתת־תקוה, טלי 234ו937־03.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הבנת שינוי תכנית מיהאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ-׳ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז החליטה על הכנת שינוי תבנית מיתאר מקומית
 מם׳ נת/16/548, המהווה שינוי לתבניות מס׳ נת-׳0נ7/4, נה/

 00ו/ש/ו/85, נת/כ0ו/36 ונת/539ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה - גוש
 8258, חלקות 3־13, 41, 42, 72. 73, ח״ח 4ו, 20, 21, 69.

 השינויים המוצעים: 1) איחוד וחלוקה מחדש ללא
 הסכמה הבעלים: 2) ליעד מגרשים למלונאות ונופש או
 מגורים, מסחר, שצ״פ, שפ״פ, חוף ים ודרך: 5) לקבוע הנחיות
 מיותרות ושימושי קרקע: 4) לקבוע זכויוה בניה: 5) לקבוע

 הוראות בינוי.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

תאר מקומית  הודעה בדבר הכנת שינוי תבנית מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז החליטה על הכנת שינוי תבנית מיתאר מקומית
 מסי נח/ד14/54, המהווה שינוי לתכניות מס• נת/7/400, נת/

 223 ונת/229.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נתניה, רחובות
 אצ״ל בצפון, כפר עידוד בררום, כביש החוף במזרח, שבונה
 בן ציון במערב - גוש 8238, חלקות 3ו, 5ו, 82, 87-83, 88-
 115, 17ו-9ו1, 300, 303, 304. 307, 308, 0ו3: גוש 8242, חלקות

 6, 7, 67, 75, 77, 196, 197, ח״ח 66.

 השינויים המוצעים: 1) איחוד וחלוקה מחדש עפ״י פרק
 ג׳ סימן ז׳ לחוק החבנון והבניה, התשכיה-965ו: 2) שינוי
 יעוד הקרקע החקלאית: 3) הקצאה ויעוד של הקרקע
 למגורים, שב־צ, שצ׳׳פ, דרכים: 4) קביעת זכויות בניה

 והוראות בניה: 5) הקלה בקו בנין מכביש ארצי.

 מרחב תכנון מקומי פתח־תקוח

ר תבנית המהווה שינוי תכנית שו בר אי  הודעה בד
תאר מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינ-י
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מם׳ פת׳.1/10/179,

 שינוי לתכנית מס׳ פת/במ/10/179״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־תקוה,
 רחובות: אמסטרדם, דגניה, דצייר - גוש 6372, הלקות 1, 3,
,173 ,172 ,171 ,170 ,107 ,106 ,105 ,45 ,42 ,41 ,21 ,20 ,6 ,5 ,4 

 ח״ח 38, 39, 35ו.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש לפי
 הוראות פרק ג־ סימן ז׳ לתיק: ב) קביעה הוראות בניה באזור
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 הודעות לפי תוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965 ו

 חלוקה; ד) קביעת זכויות וקווי בנין: ה) קביעת שטחים
 לצרכי ציבור.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחותים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המתוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, רח׳ דני מם ו, רמלה 72406, טל׳ 0ד01ד2־08.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 ראשוךלציון, זיבוטינסקי 16, קומה בי, ראשון־לציון, טל׳

 •9682727־05.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשון־לציון

תאר מקומית ר הכנת שינוי תכנית מי ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, תתשכ״ה-965ו, בי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז החליטה על הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 מם׳ רצ/52/50/1, שינוי לתכנית מם׳ רצ/במ/50/50/1.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ראשוךלציון -
 גוש 6090, חלקות 24-10, 26, 27, 29, 50, 51, 55, 38-54, 41-
 46, 48, 49; גוש ו609, חלקה 59; גוש 6092, תלקות 25, 75-72,
 108-81, 120-116, 124, 125, 128, 35-130ו, 137, 139, 141,
,165 ,163 ,161 ,159 ,157 ,155 ,153 ,151 ,149 ,147 ,145 ,143 
 166; גוש 6093, חלקות 146, 147, 212, 215, 241-238, 271-265,

.285-281 ,273 

 השינויים המוצעים: ו) תכנון כולל של החלק הצפוני
 של נחלת יהודה לצורך הקמת שכונת מגורים. במסגרת
 התכנון איחוד החלקות וחלוקתן מחדש תוך הקצאת שטחים
 בהתאם לזכויות בתבנית; 2) קביעת אזורים למגורים צמודי
 קרקע ובניה רוויה: 3) קביעת שטחים לצרכי ציבור, לדרכים,
 לבניני ציבור ולשטח ציבורי פתוח: 4) קביעת מערכת דרבים
 המאפשרת גישה הקפית ופנימית: 5) קביעה הוראות בניה

 למגבלות בניה וקביעת מתחמי תכנון.

 מרחב תכנון מקומי ראש העין

ר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית ב ד  הודעה ב
תאר מקומית ;  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה ראש העין, מופקדת תכנית המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומיח הנקראת: ״תכנית מסי רנ/4/2009,

 שינוי לתכנית מס׳ אפ/במ/1/2009״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין - גוש
 5495, חלקות 384, 390-386: גוש 5496, תלקות 583-374, 385,

.456 ,455 

 מרחב תכנון מקומי ראשוךלציון

ר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית ב ד  הודעה ב
תאר מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב°ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכד, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה ראשון־לציון, מופקדת תכנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מס׳ רצ/ו/53/50,
1̂ ורצ/1/50/1*.  שינוי לתכניות מסי רצ/במ/ 50/50/1, רצ/6-
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשוךלציון -
 גוש 3628, חלקה 77, ח׳׳ח 78, 90, 91, 97, 125; גוש 3629,
 חלקות 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,

 51, 52, 53; ח״ח 34, 49.
 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת יעודי קרקע וזכות
 בניה: ב) הסדרת מערכת התנועה והחניה: ג} התווית דרכים
 חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות: ד)
 פיתוח רחובות משולבים: ה) איתוד תלקות וחלוקה מחדש,

 ללא הסכמת בעלים: ו) חלוקת מגרשים.

 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 התכנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, רח׳ דני מס 1, "רמלה 72406, טל׳ 70ו270־08.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 ראשון־לציון, רח׳ ז׳בוטינסקי 16, קומה בי, ראשון־לציון, טלי

 9682727 ־03.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשון־לציון
 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית

תאר מקומית  מי
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחת המרבז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה ראשון־לציון, מופקדת תבנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תבנית מסי רצ/3/22/1,

 שינוי לתכניות מסי רצ/22/1 ורצ/ו/1״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון־לציון -
 גוש 4246, חלקות 17-15, 22, 23, 31-25, ח״ח 10, 11, 18, 19,

.82-80 ,21 

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי יעוד מאיזור חקלאי
 לאיזור מגורים א׳, לאזור מגורים א׳ מיוחד, למסחר, לשטח
 ציבורי פתוח, לשטח לבניני ציבור, לדרכים ולדרכים
 משולבות: ב) קביעת מערכת דרכים ושבילים: ג} קביעת
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

י תכנית נו  הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שי
תאר מקומית  מי

 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 רתובות, מופקדת תכנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מסי רח/5/1007, שינוי

 לתכנית מס׳ רח/ד0ס1־.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳ הרב
 דוד ישראל - מגרש 80, גוש ארעי 4586 - חלקי גוש

.3697 

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעוד ממגורים מיוחד
 (20 יחיד) לאזור מגורים מיוחד 1 (26 יח״ד); 2) קביעת שטח

 דירה ממוצעת ל־95 מ״ר: 3) קביעת הוראות בניה.

 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי התכנית, וכן כל 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׳ דני מס 1, רמלה 72406, טל׳ 08-270170.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 רחובות, עירית רחובות, רחובות, טל/446161־08.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הדרים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
תאר מקומית  מי

 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 הדרים, מופקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית הנקראת: ״תבנית מס׳ הר/55/וא, שינוי

 לתכנית מם׳ הר/53/ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון - גוש
 6442, חלקה 206.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד משצ״פ לאזור
 מגורים אי.

 עיקרי הוראות התבנית: להגדיל שטח דירה ממוצע
 באזור מגורים ב׳ מ־85 מ־ר ל־95 מ״ר בתוספת לדירות
 שבקומת הקרקע כלהלן: דירה מט׳ ו - שטת דירה קיימת
 93.1 מ־ר, שטת תוספת - 34.3 כדר, סה״כ שטח הדירה 127.4
 מייד: דירה מס׳ 2 - שטח דירה קיימת 93.1 מ״ר, שטח תוספת

- 33.8 מ״ר, טה־ב שטח הדירה 126.9 כדר.

 בל 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 התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, רח׳ דני מם 1, רמלה 72406, טל׳ 270170־08.
 המתנגד ימציא העתק תתנגדותו למשרדי עירית ראש העין,

 רה׳ שילה 22, ראש העין 40800, טלי 9388735־03.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי רחובות

ר הפקדת תבנית המהווה שינוי תכנית ב ד  הודעה ב
תאר מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה רחובות, מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מסי רח/1000ב, שינוי

 לתכניות מסי רח/103, רח/00ס1א 1־R/6״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, שכונת
 מרמורק - גוש 3658, חלקות 93-79, 136-125, 165-151,

 179-168, 204, 369, ח״ח 78, 94, 371, 373.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קרקע חקלאית ואוור
 מגורים ב׳ ישן לאזורי מגורים ב׳, מלאכה ואחסנה, שטח
 לבניני ציבור, בית עלמין ודרכים: ב) ביטול דרכים קיימות

 והתווית דרכים חדשות: ג) קביעת מקבצים לרפרצלציה.
 בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות הוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, רח׳ דני מס ו, רמלה 72406, טלי 0170ד2־08.
 המתנגד ימציא העחק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 רתובות, עירית רתובות, רחובות, טל׳ 446161־08.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 868 ילקוט הפרסומים 4263, ב״א בכסלו התשנ״ה, 24.11.1994



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

 (1) ׳תכנית מס׳ ק/36, שינוי לתכנית מס׳ ק/ס05ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאםם - גוש
 8878, חלקה ו4.

 עיקרי הוראות התכנית: ו) הפיכת שביצ לאזור מגורים
 גי, והפיכת חלק ממגורים ג׳ לשב־צ; 2) קביעת הוראות

 בניה: 3) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

 (2) ׳תכנית מס־ ק/26, שינוי לתבנית מס׳ ק/3סו־.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם - גוש
 8878, חלקה 50.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שיניי יעוד מאזור שצ־פ
 למגורים גי: 2) קביעת הוראות בניה: ג) איחוד וחלוקה

 בהסכמת הבעלים.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחותים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי תבנית, וכן כל 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׳ דני מם 1, רמלה 72406, טל 70ו270־08. המתנגד
 ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית קסם, רח׳

 אלשהדא, ליד המועצה כפר קאסם, טל׳ 9370492*03.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י׳ בכסלו התשנ־ה (13 בנובמבר 1994)

 אהרון לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חיפה

י תכנית נו ר תכנית המהווה שי שו בר אי  הודעה בד
תאר מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ־ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מק־מית הנקראת: ׳תכנית מם׳ חפ/878ו -
 תופפת בניה ברח׳ הרצל 22, שינוי לתכניות מס׳ תפ/61 -
 הדד הכרמל, חפ/594 - הדר הכרמל, חפ/429 - הדר הכרמל,
 חפ/400ו - תכנית מיתאר חיפה וחפ/229 ה׳ - קביעת אחוזי

 בניה (מיתאר חיפה)־.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, רת׳ הרצל
 22 - גוש 10862, חלקה ו.

 עיקרי הוראות התבנית: לאפשר בניה במרווחים, פרט
 לשטח המסומן במעבר פרטי המשמש לגישה לשימושים

 שונים.

 בל 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 התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, דחי דני מס ו, רמלה 72406, טלי 0דו0ד2י08.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 הדרים, רה׳ בני ברית 7בי, הוד השרון 45105, טל׳ 903478־
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 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי מחוזי

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תכנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ובניה מחוזי המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה מהוזי המרכז, מופקדת תכנית המהווה שינוי
 תבנית מפורטת הנקראת: ־תכנית מס׳ ממ/ו49ו/1, שינוי

 לתכנית מס׳ ממ/1491״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר יעקב - גוש
 3831, ח״ח 94.

 עיקרי הוראות החכניח: אישור מבני עזר בחצר.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה אה עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף פ0ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, דתי דני מם ו, רמלה 72406, טל׳ 270170־08.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 מתוזי.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קסם

י י נו  הורעה בדבר הפקדת תכניות המהוות שי
תאר מקומיות  תבניות מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומיר.
 לתכנון ובנית קסם, מופקדות תכניות המהוות שינויי תכניות

 מיתאר מקומיות אלה:

 ילקוס הפרסומים 4263, כ׳׳א בכסלו התשנ״ה, 994 ו,24,11 869



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

 הכרמל, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ז׳ בכסלו התשנ־ה (10 בנובמבר 1994)

 חיים קוסלמן
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחוז חיפה

 מתת הצפון
 מרחב תכנון מקומי צפת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תבנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לחבנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה צפת, מופקדת תבנית המהווה שינוי תכנית
 מפורטת הנקראת: ׳תבנית מס׳ ג/6771, שינוי לתכניות

 מיתאר מס׳ 522/1״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: צפת - גוש 13058,
 חלקה 15.

 עיקרי הוראוח התכנית: שינוי לתקנון בניה קיים -
 הוספת אחוזי בניה,

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או ככל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן בל הזבאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל
 508508־06. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית צפת. עירית צפת, צפת 13110, טל׳ 972021־
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 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אח

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקימי גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תבנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה גולן, מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
 מפורטת הנקראת: ׳תכנית מם׳ ג/7591, שינוי לתכנית מס׳ נ/

.*5829 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי־פ 3718,
 התש־ן, עמי 501.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 חיפה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה,
 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

זה שינוי תכנית ר תבנית המדו שו ר אי ב ד  הודעה ב
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-965ו, ברבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מס׳ חכ/210א׳ - קביעת
 הוראות בניה להקמת בריבות שחיה בקיסריה, שינוי
 לתכנית מם׳ חכ/ס21 - קביעת הוראות בניה להקמת בריכות

 שחיה־.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיסריה.

 עיקרי הוראות התבנית; שינוי בקו בניה אחורי לגבי
 שטחים הגובלים בשטה ציבורי פתוח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 3613,
 התשמ־ט, עמי 0ו12.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 היפה, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף
 הכרמל, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

ר תכנית המהווה שינוי תבנית שו ר אי ב ד  הודעה ב
תאר מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 !הבניה. התשכ־ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ׳תכנית מס• מכ/278 -
 תנאים להקמת בריכות שחיה פרטיות באזור מגורים,
 המהווה שינוי לכל התבניות החלות על אזורי המגורים א׳

 וב׳ במרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל־.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: עתלית, כל שטח
 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת תנאים להקמת בריכות
 שחיה פרטיות באזור מגורים א׳ ובי במרחב תכנון מקומי

 מורדות הכרמל.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי׳׳פ 3550.

 התשמ״ח, עמי 1910.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 חיפה, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות

 870 ילקוט הפרסומים 4263, ב״א בכסלו התשנ־ה, 24.11.1994



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

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגאר - גוש
 15580, ח״ח 5, 6, 9, 61, 62, 63, 64; גוש 15609, ח״ח ו, 12; גוש

 9ו156, ח־ח 5. •1, וו, 29.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעור השטחים והתווית
 מערכת דרכים; ב) קביעת הוראות בניה לצורך הרצאת התרי

 בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה ביים ו386,
 התשנ־א, עמ׳ 1995.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, ובן במשרדי הועדת המקומית לתכנון ובניה הגליל
 המזרחי, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

ר תבנית המהווה שינוי תבנית שו ר אי ב ד  הודעה ב
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשביה-965ו, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תבנית מפורטת הנקראת: ׳׳תבנית מס׳ ג/9001, שינוי לתכנית

 מם׳ ג/2463י.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: צפורי - גוש
 17616, חלקות 6, 9.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד משטח ציבורי
 פתוח למגורים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בייפ 4201,
 התשנ־ד, עמ׳ 2774.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 יזרעאלים, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מטה אשר

ר הפקדת תבנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המתוזית
 לחכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה מטה אשר, מופקדת תכנית מפורטת הנקראת:

 *תכנית מס׳ נ/8324י.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כביש עכו צפת -
 גוש 18029, ח״ח 2: גוש 18053, ת״ת 3ו<

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד מאזור חקלאי
 לתחנת תידלוק ומסחר; ב) קביעת הוראות בדבר פיתוח

 השטח: גן קביעת הוראות בדבר שמירת איכות הסביבה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: בני יהודה - חלקי
 גוש 20000.

 עיקרי הוראות התכנית: התאמת התכנית לנורמות
 הבניה ולהתאים מגרשים לבניה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אתר תרואת את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל׳
 508508־06. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית גולן, מועצה אזורית גולן, קצרין, רמת

 הגולן 12400, טל׳ 026ו96־06.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

ר תכנית המהווה שינוי תבנית שו בר אי  הודעה בד
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד 1 ז לתוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-965ו, בדבר אישור תבנית המהווה שינוי
 תכנית מפורטת הנקראת: ״תבנית מס׳ ג׳׳ו755, שינוי לתבנית

 מס׳ ג/ד491 בתוקף >ג/5988 - בית עלמין).

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בית הלל - גושים
 13124, 13125, 13126, 13127 ו־13280.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תיחום שטח פיתוח של
 מושב בית תלל: ב) קביעת אזורים ועתודות קרקע
 לשימושים שונים בתתום התבנית: ג) התווית רשת הדרכים
 למיניהן וסיווגן; ד) קביעת הוראות בנייה שונות המסדירות
 מגורים, מבני ציבור ושירותים ובניני משק באזורים שבהם

 מותרת הבניה.

 הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בי־פ 4179,
 התשנ־ד, עמ׳ 1420.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
 העליון, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,

 מרתב תכנון מקומי הגליל המזרחי

ר תבנית המהווה שינוי תבנית שו ר אי ב ד  הודעה ב
תאר מקומית  מי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשביה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומית הנקראת: ׳תבנית מס׳ ג/6696, שינוי

 לתבנית מיתאר מס׳ ג/850*.

 ילקוט הפרמומים 4265, ב״א בכטלו התשניה, 24.11.1994 871



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

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהנחיות בניה וקביעת
 הנחיות בניה חדשות.

 הורעה על הפקרת התבנית פירסמה בי׳׳פ 4227,
 החשנ־ד, עמ׳ 4137.

 (:) •׳תבנית מסי 59/107/03/5, שינוי לתבנית מם׳ 107/03/5׳׳
 8״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר־שבע, שכינה
 אי, רת׳ מונטפיורי - בוש 39023. חלקות 6-1.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהנחיות בניה וקביעת
 הנחיות בניה חדשות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 4227,
 התשנ״ד, עמ׳ 7לו4.

 נ5) -תכנית מם׳ 33/104/03/5, שינוי לתכנית מסי 104/03/5^

W •־ 2 9  

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר־שבע, אזור
 תעשיה - גוש 38064.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנוניה להקמת
 אזור תעשיה, ע־י שינויים בייעודי קרקע וקביעת

 הנחיות ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ 4219,
 התשנ״ד, עמי 3568.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המתוזית
 הדרום, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה באר־
 שבע. וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר־שבע

ר הפקדת תבנית המהווה שינוי תכנית ב ד  הודעה ב
 מפורטת

 נמסרת בזה הורעה. בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית

 לחבנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית^
י י ו נ י  לתכנון ובניה באר־שבע, מופקדת תכנית המהווה ש

 תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מם׳ 60/115/03/5, שינוי
 לתכניות מס׳ 20/115/03/5 ו־44/115/03/5׳.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר־שבע, שכונת
 אשבול. שד׳ טוביהו פינת רח׳ יגאל אלון - גוש 10ו38

 (בהסדר/ חלקה 7.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 אזיר לבניני ציבור מסחריים (מרכז שירותי רפואה), ע״י

 שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך תודשיים מיום פרסומה של

 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000. טל׳
 508508־06. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי׳
 הועדה המקומית מטה אשר, ר־נ אשרת, מסה אשר 25:06,

 טל• 826555־04.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

ר תבנית המהווה שינוי תבנית שו בר אי  הודעה בד
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 7 ז ו לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תכנית מפורטת הנקראת: *תכנית מס׳ ג/7475, שינוי לתכני־ת

 מם׳ 4069, ג/400 וג/374״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מירון - נ־ש
 13683, ח־ח 27, 28, 51, 70, 77.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי יעוד שטח משומרית
 נוף כפרי ושטח תקלאי למלונאות ונופש: ב) התווית דרך
 גישה: ג) הרחבת הדרך לקבר רבי שמעון בר יוחאי עם

 הרתבת שטח לחניה הציבורית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 4179,
 התשניד, עמ־ 421ו.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מרים
 הגליל, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ז׳ בכסלו התשניה (10 בנובמבר 1994)

 אפרים קריצלר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי באר־שבע

יי תבניות ר תבניות המהוות שינו שו ר אי ב ד  הודעה ב
 מפורטות

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

 שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) •תכנית מם־ 58/107/03/5, שינוי לתכנית מס, 07/03/5ו/
."45 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר־שבע, שכונה
 אי, רח׳ שחל, בית מם׳ 35, דירה 3 - גוש 38025.

 872 ילקוט הפרסומים 4263, כיא בכסלו התשנ״ה, 24.11.1994



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

 תכנית מפורטת הנקראת: ״תבנית מטי 39/104/03/3, עינוי
 לתכנית מפורטת מס׳ 13/104/03/5־.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר־שבע, אזור
 תעשיה צפוני - גוש 38064 בהסדר, חלקה 20, מגרש 57.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קווי בנין וקביעת זכויות
 בניה במגרש, בהתאם לתקנות התכנון והבניה, התשנ״ב-

.199: 

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע.על
 ידי התבנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הדרום, רח־ הנשיאים, ת־ד 68, בארישבע 84100, טל׳
 96414נ־07. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית באד־שבע, ח״ד 15, באר־שבע 84100,'טל•

 463666־07.

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

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אפקים

 הודעה בדבר הפקדת חכנית המהווה שינוי תכנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ההשב־ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובגיה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה אפקים, מופקרת תכנית המהווה שינוי תכנית
 מפורטת הנקראת: ״תכנית מס־ 3/104/03/23, שינוי לתבניות

 מם׳ 1/104/03/23, 2/104/03/23 ו־23/במ/60״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אפקים, שכונת
 שפירא - גוש 100212 (בהסדר).

 עיקרי הוראות ההכניח: הסדרת אזור מגורים א׳, שטח
 לבניני ציבור ואזור מסחרי בשכונת שפירא, על ירי שינויים

 ביעודי קרקע וקביעת הנתיות ומגבלות בניה.

 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הדרום, רח׳ הנשיאים, ת״ד 68, באר־שבע 84100, טל׳
 07-296414. המתנגד ימציא העתק התננדוחו למשרדי
 הועדה המקומית אפקים, רח׳ הרצל 40, אפקים 80350, טלי

.07-923911 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 הורעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הדרום, רה׳ הנשיאים, •ת־ד 68, באר־שבע 84100, טלי
 07-296414. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למעוררי
 הועדה המקומית באר־שבע, ת־ד 15, באר־שבע 84100, טל׳

 463666־07. .

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר־שבע

יו תבניות ר תכניות המהוות שינו שו בר אי  הודעה בד
 מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד ו ד לחוק התכנון
 ^זבניה, התשב״ה-965ו. בדבר אישור תכניות המהוות

י תכניות מפורטות אלה: י ו נ  •־

 (ו) ־תכנית מם׳ 15/126/03/5, שינוי לתכנית מם׳ 126/03/5/
 3״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר־שבע, שכונה
 ב־ - גוש 38074, חלקה 20.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קווי בנין מקומיים ושינוי
 בזכויות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי־פ 4223,
 התשנ״ד, עמי 4167.

 (2) ׳תבנית מם׳ 48/117/03/5, שינוי לתכניות מסי 5/נ0/ל11/
 21 ו־7/03/5לו/43׳

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר־שבע, שכונה
 י־א, דתי גולדה מאיר - גוש 38130, ח״ח 37.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד מאזור מסחרי
 לשטח ציבורי פתוח: ב) שינוי יעוד משטח לבניני ציבור
 לאזור מסחרי; ג) שינוי גבולות המגרש המסחרי,

 בהתאם לתכנית פרצלציה תרשה.
 הורעה על הפקדת התבנית פורסמה כי׳׳פ 4212,

 החשנ״ד, עמ׳ 3237.

 ^ התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה באר־
 שבע, וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר־שבע

ר הפקדת תבנית המהווה שינוי תכנית ב ד  הודעה ב
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום. ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה באר־שבע, מופקדת תכנית המהווה שינוי

 ילקוט הפרסומים 4263, כ־א בכסלו התשנ״ה, 24.11.1994 873



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה־1965

 מרחב תכנון מקומי חבל אילות

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדת המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה חבל אילות, מופקדת תכנית מפורטת הנקראת:

 ״תכנית מם׳ 103/03/12־.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הקניון האדום -
 גושים לא מוסדרים.

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 אזור תיירות בשטח של שמורת טבע וקביעת הנחיות

 ומגבלות בניה,

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקעו

 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ^
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדותו תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הדרום, רח׳ הנשיאים, ת״ר 68, באר־שבע 84100, טלי
 4ו2964־ל0. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית תבל אילות. יטבתה, ד־נ אילות 89820, טל׳

 26 ל 76 ־07.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה
ר הפקדת תכנית המהווה שינוי תבנית ב ד  הודעה ב

 מפורטת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ד,תשביה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה באר טוביה, מופקדת תכנית המהווה שינוי
 תבנית מפורטת הנקראת: ״תבנית מם׳ 7/130/03/8, שינוי

 לתכנית מס׳ 6/130/03/8׳.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ינון - גוש 3712,
 ח״ח 88.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקת מגרשים חדשה, על ידי
 שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנתיות ומגבלות בניה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמי נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 00ן לוזוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וכניה
 מחוז הדרום, רח׳ הנשיאים, ת״ר 68, באר־שבע 84100, טל׳
 07-296414. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי

 הועדה המקומית באר טוביה.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים
 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 134 לתוק התכנון
 והבניה, התשב׳ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום החליטה לבטל הפקדת תכנית מפורטת הנקראת
 ׳שינוי מס׳ 1אי לתבנית מפורטת 311/05/7 - ישוב בדואי
 ערוער״, שהודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים

 3227, התשמ־ח. עמי 2917.

 השסחים הכלולים בתכנית: גוש 100084, חלקות 289^
 11 (חוץ מחלקות 109, 115, 116, 126, 127, 137, 38ו, 144, 163"

.(256-276 ,154 

 שטח התכנית: 658.750 דונם.

 כל המעוניין בשינוי המוצע רשאי לעיין בה ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים בחוחים

 לקהל.

 ז׳ בכסלו התשנ־ה (10 בנובמבר 1994)

 שלום דנינו
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה
ר תכנית המהווה שינוי תכנית שו ר אי ב ד  הודעה ב

 מפורטת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-965ז, בדבר אישור תכניה המהווה שינוי
 תבנית מפורטת הנקראת: •תבנית מס׳ 5/134/03/8, שינוי

 לתכנית מס׳ 134/03/8״.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: שדה עזיהו - גיש
 2495, חלקה 58.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת הכנונית להקמת
 אזור מגורים, על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות

 ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי־פ 4:12,

 התשניד, עמי 3238.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה באר
 טוביה, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 בקשות לפירוק תגרות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 ו

 תיק אזרחי 250/93

 בעבין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳ג-1983,

 ובענין פירוק תברת המובילים לאילת 88 בע־מ,
 והמבקש: דוד כהן, ע״י ב׳׳כ עו׳׳ד זאב ברא־ז, מרח׳

 ארלוזורוב 75, תל-אביב.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביים 0ו במאי 993 ו הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את התברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 8 במרס 1995 בשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אמ בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאהד 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 8 בפברואר 1995.

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

 זא3 ברא״ז, עויד

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 104/94

 בענין פקודת החברות [נוסח תדש], התשמ״ג-983ך,

 ובענין פירוק חברת חוד הגליל בע״מ,
 והמבקשת: מבטחים, מוסד לביטוח סוציאלי של
 העובדים בע־מ, ע־י ביב עו-ד חנה גרבל ו/או עירית אילון,

 מרח׳ אבן גבירול 30, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27 ביוני 1994 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 9 ו בפברואר 1995 בשעה 08.45.

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

 שלו, לאתר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתניע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 12.00

 כיום 12 בפברואר 1995.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 עידית אילון, עו־ד
 באת־בוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 תיק אזרחי 292/94

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת ש.ה.ל שירותי הנדסה לקבלן
 בע״מ,

 והמבקשת: עיסוקים מאגרי איכות בע־מ, ע־י ביב עו־ד
 רחל כרמי, מרח׳ נחמני 11, הל־אביב 65794.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9 באוקטובר 1994 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 2 באפריל 1995 בשעה 09.00.

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

, לאחר שימסור למבקשת הורעה על רצונו זה. ו  ^ל

 את התודעת יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 29 במרס 1995.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 רחל בדמי, עו־ד
 באת־כות המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיקי אזרחי 153/94

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמיג-ג198,

 ובענין פירוק חברת אור השחר שירותי רכב (1990)
 בע־מ,

 והמבקש: אלכסנדר אומנסקי, עיי ב׳׳כ עו׳־ד דוד מימון
 ו/או הנן גאוין, מבכר העצמאות 7/14, נתניה 42271, טלפקם׳

 618362־09, 629592־09.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18 באוגוסט 1994 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב״יפו לפרק את
 החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית
 יזמשפט היושב בדין ביום 26 בפברואר 1995 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתחף 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 16.00

 ביום 20 בפברואר 1995.

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

 דוד מימון, עו־ד
 בא־בוח המבקש
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 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 >0ו) נתיב הצפון ארגון בתי ספר לנהיגה באזור קרית שמונה
 אגורה שיתופית.

 מסי האגורה: 57-002911-5.
 י״פ 4212, התשניד, עמ׳ 3242.

 (11) משתבני נופים (1965) אגודה שיתופית בע״מ.
 מסי האגורה: 57-002950-1.

 י״פ 4219, התשנ״ד, עמ׳ 3571.

 (12) הדר ביתר - אגודה שיתופית חקלאית להתישבות
 קהילתית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-002971-0.
 יי׳פ 4236, התשנ׳׳ר, עמי 4567.

* פ כ  (13) אלמעאסר - אגיש חקלאית לאספקת מי השקאה ב
P .מנרא בע־מ 

 מסי האגודה: 57-002974-4.
 י״פ 4212, התשנ״ד, עמי 3242.

 (04 זרח - אגודה שיתופית חקלאית בע־מ בזבדיאל.
 מם׳ האגודה: 57-002930-1.

 י־פ 4236, התשנ־ד, עמי 4567.

 (15) ארגון בעלי מפלסות אגודה שיתופית בע־מ.
 מס׳ האגודה: 57-002989-2.

 י־פ 4219, התשנ־ד, עמי 3571.

 (16) קיבוץ חמרה.
 מסי האגודה: 57-002997-5.

 י־פ 4212, התשנ־ד, עמי 3242.

 (17) צופיה - אגודה שיתופית חקלאית להתישבות
 קהילתית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003001-5.
 י״פ 4223, התשנ־ד, עמ׳ 3824. ^

 (08 קיבוץ הר רביד.
 מם׳ האגודה: 57-003012-2.

 י״פ 4219, התשנ־ר, עמ׳ ו357.

 (09 אלמונה - אגודה שיתופית חקלאית לאספקת מי
 השקאה בשפרעם בעימ.

 מס׳ האגודה: 57-003013-0.
 י״פ 4219, התשנ״ר, עמ׳ 3571.

 (20) מימי בית עזרא אגודת מים שיתופית חקלאית בעימ.
 מם־ האגורת: 57-003042-9.

 י״פ 4223, התשנ־ד, עכר 3827.

 הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס האגודות
ות  השיתופי

 הואיל ובדבר 'האגודות השיתופיות הנקובות להלן,
 פורסמה כמפורט לצידן, הודעה ששמן יימחק אם תוך
 שלושה חודשים מיום הפרסום לא יראו לי סיבות שלא
 לעשות כן, אני מודיע כי מאחר ולא הובאו בפני כל סיבות
 כאמור, נמחקו שמותיהן מפנקס האגודות השיתופיות,
 בתנאי שהתחייבותו של כל מנהל, מנהל עסקים וחבר בכל
 אגודה, במקום שהיא קיימת, תמשיך ותוסיף להיות לה

 תוקף כאילו לא בוטלה האגודה:

 (1) קופת תגמולים של עובדי החברה הישראלית
 לטרקסורים וציוד אגודה שיתופית.

 מם׳ האגודה: 57-000914-2.
 י״פ 4219, התשנ־ד, עמ׳ 3571.

 (2) בהיר - מכבסה קואופרטיבית של הפועל המזרחי
 בנתניה בע־מ.

 מסי האגודה: 57-001056-1.
 י ״פ 4243, התשנ״ר, עמ׳ 4928.

 (3) אגודה שיתופית לחסכון בבית הספר המבין לבנות
 בשועפאט בע״מ,.

 מס׳ האגורה: 57-001934-9.
 י״פ 4223, התשנ־ר, עמי 3327.

 (4) למושב תענך - אגיש חקלאית לתובלה של מושבי
 עובדים בתענך בע־׳מ.

 מסי האגודה: 57-002253-3.
 י־פ 4212, התשנ״ד, עמ׳ 3242.

 (5) אפרת - אגודה שיתופית לפיתות והתישבות בע׳׳מ.
 מס׳ האגודה: 57-002604-7.

 י׳יפ 4236, התשנ־ד, עמ׳ 4567.

 (6) בני פוריה - אגודה תקלאית שיתופיח בע־מ.
 מס׳ האגודה: 57-002665-8.

 ייפ 4036, התשנ־ד, עמי 4467.

 (7) שורק - אגודה חקלאית שיתופית בע״מ.
 מסי האגודה: 57-002668-2.

 י־פ 4223, התשנ־ד, עמי 3827.

 (8) אשל - אגודה שיתופית להתישבות קהילתית חקלאית
 בע־מ.

 מסי האגודה: 57-002778-9.
 י״פ 4223, התשנ״ד, עמ׳ 3827.

 (9) קיבוץ הר שיאון.
 מס׳ האגודה: 57-002911-6.

 ייפ 4236, התשנ״ד, עמי 4567.
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 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 (6) שם האגודה; ירקני רעננה - אבודה שיתופית חקלאית
 בעימ:

 מס׳ האגודה: 57-003014-8.
 כ״ז בחשון התשנ״ה (1 בנובמבר 994ו)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 צו פירוק, מינוי מפרק והודעה לנושים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1) לפקודת האנודות
 השיתופיות (להלן - הפקודה) אני מצווה על פירוק האגודה:
 ברית פיקוח לקואופרציה התקלאית העובדת בע־מ (מם׳

 האגודה: 57-000184-2),

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48• לפקודה אני
 ממנה למפרק את עויד צוריאל לביא, מרת־ דניאל פריש 3.

 תל־אביב 64731.

 בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
 התשמ׳ר-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להביש
 את תביעתו בכתב למפרקים תוך שישים יום מיזם פרסום

 הודעה זו לפי המען הנ־ל.

 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי בל חבר אגודה
 לערער על צו פירוק בפני שר העבודה והרווחה תוך

 חודשיים מיום פרסומו ברשומות.

 ז׳ בכסלו התשנ׳ה (10 בנובמבר 1994)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות מאת האפוטרופוס הכללי
ן צו ניהול ש בקשה למת י  הודעה על כוונה להג

 לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל־ח-978ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל־־ת-1978, 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 י להגיש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו
 בבאר־שכע, שד׳ הנשיאים 11, מגדל שבע, ת־ד 965, כתב
 התנגדות בשני עותקים הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא

 התנגדותו ונימוקיו, תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

 נכסי עזבונות:
 מקום מגוריו

 שם הנפטר שם האב האחרון

 ביקוב בוריס איסאק דימונה

 ו׳ בכסלו התשנ״ה (9 בנובמבר 1994)
 ש׳ אנקוד־שניד

 סבן האפוטרופוס הכללי

 (21) אל עתיד דפוס קואופרטיבי באום אל פחם בע״מ.
 מם׳ האגורה: 57-003048-6.

 י*פ 4212, התשנ־ד, עמי 3242.

 (22) בוני הגליל קואופרטיב לבנין ופיתוח בע־׳מ.
 מס׳ האגודה: 57-003071-8.

 י־פ 4219, התשנ׳־ר, עמי 3571.

 (23) בינת אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית
 בעימ.

 מס׳ האגודה: 57-003077-5.
 י*פ 4223, התשנ־ד, עמ׳ 3827.

 (24) אומגה קואופרטיב לבנין, חשמל ואחזקה - בת־ים
 4 אגיש בע*מ.

 י מס׳ האגודה: 57-003081-7.
 י־פ 4229, התשנ״ר, עמ׳ 4226.

 (25) בניה ושיפוצים ירושלים, אגודה שיתופית כעים.
 מם׳ האגודה: 57-003099-9.

 י״פ 4223, התשנ־ד, עמי 3827.

 כ־ז בחשון התשנ״ה (1 בנובמבר 1994)
 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

דות  הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס האגו
 השיתופיות

 אני מודיע בזה, שלאחר שלושה חודשים מיום פרסום
 הודעה זו יימחקו שמותיהן של האגודות להלן מפנקס
 רישום האגודות השיתופיות והאגודות יבוטלו, אלא אם בן

 יראו לי תוך המועד הנ־ל סיבות המחייבות אתרת:
 (1) שם האגודה: אגרא רעננה אגודת תקלאית שיתופית

 בע־מ־,
 . מס׳ האגודה: 57-000414-3.

 (2) שם האגודה: קופת תגמולים של פועלי תעשיות יוטה
 לישראל בע״מ אג־׳ש בע׳׳מ:
 מסי האגורה: 376-3ו57-00.

 (3) שם האגודה: יעול - קואופרטיב למיכון משרדי בשיטת
 י.ב.מ. בתל־אביב בע־מ;

 מט• האגודה: 57-001752-5.
 (4) שם האבודה: אלזראזיר - אגורה שיתופית לאספקת

 חשמל באלזראזיר בע־מ׳,
 מס׳ האגודה: 57-002680-7.

 (5) שם האגודה: המשביר המרכזי - אגודה שיתופית
 לניהול ואחזקת נכסים בעי׳מ;

 מס׳ האגודה: 57-002764-9.
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

 תאריך ביטול ער כינוס ופשיטת רגל: י־א בחשון התשנ־ה
.(16.10.1994) 

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 פר/6185, מס׳ 197/94
 שם החייבת, תיאורה ומענה: שושני מרים, ת־ז 075538835,

 עקרת בית, רח׳ ביאליק 48/30, אשקלון.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת״א 1204/92 (פר/

.(6185 
 תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: ה׳ בתמוז

 התשנ״ב (6.7.1992).
 תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל: כ־ס בחשון החשנ־ה

.(3.11.1994) 
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליבי פשיטת הרגל.

 פר/6395, מם׳ 199/94
 שם החייב, תיאורו ומענו: סיבוני אליהו, ת־ז 053536805,

 מסעדן, שד׳ ירושלים 48/15, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת־א 1430/92 (פר/

.(6395 
 תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: כיד בשבט

 התשנ־ג (5.2.1993ו).
 תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל: כ־ו בחשון התשנ־ה

.(31.10.1994) 
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

ן ד ראשו נ ד י ב ז ד  הודעה על כוונה להכרי

 פר/6039, ת״א 1014/92, מס׳ 198/94
 שם החייב: דוד יצחקי.

 מס׳ תעודת זהות: 054081542.
 המען: מבועים 44, דינ הנגב.

 משלת יד: שרברב.
 שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, שד׳ הנשיאים 11, מגדל

 שבע, באר־שבע.
 סוג הדבידנד: דין קדימה.

 אחוז הדבידנד: 57%.

 פר/5645, ת׳׳א 125/89, מס׳ 193/94
 שם החייב: אברהם בן יטח,
 מם׳ תעודת זהות: 6840350.

 המען: רח׳ מלכי ישראל 3/21, ת־ר 641, קרית־גת.
 משלת יד: ייצור והרכבה של תריסים.

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

 סוב הדבידנד: דין קדימה.
 אחוז הדבירנד: 100%.

 ד׳ בכסלו התשנ־ה (7 בנובמבר 1994)

 ש׳ שניר־אנקוד
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

ן ו ש א ד ר נ ד י ב ז ד י  הודעה על כוונה להכר

 פר/3117, תיא 248/91, ירושלים
 שם החייב, תיאורו ומענו: אזולאי רוג׳ר, ת״ז 48450910, נהג,

 דרך בית לתם 18/4 ו, ירושלים.
 שם הנאמן ומענו: עו׳׳ד ברוך שסיימן, רח׳ דיסקין 3,

 ירושלים.
 סוג דבידנד: רגיל.

 אחת הדבידנד: 61%.
 ז׳ בכסלו התשנ״ה (10 בנובמבר 1994)

 ש׳ אקסנהנדלר
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע

עד אסיפות נושים ומשתתפים מו  עו פירוק ו

 פח/2140, תיא 1018/94
 שם החברה: סיד כור אשקלון בע״מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח־פ 51-169065-3.
 מען משרדה הרשום: אזור התעשיה, רח׳ צה״ל 17,

 אשקלון.
 תאריך הגשת הבקשה: 21.4.1994.
 תאריך מתן צו פירוק: 2.11,1994.

 מועדי האסיפות הראשונות, השעה והמקום: ט־ו בטבת
 התשנ־ה (118.12.1994 בשד׳ הנשיאים וו, באר־שבע:

 נושים בשעה 11.30: משתתפים בשעה 11.00.

טת רגל  ביטול צווי כינוס נכסים והכרזת פשי

 פר/6343, פר/6344, מס׳ 195/94
 שמות התייבים, תיאורם ומענם: 1) אלימלך חיים, ת־ז
 067425249, מפעיל מתקן כימי: 2) אלימלך נורית, ת׳ז
 05460017, מספלת - רח׳ שמעון ברנפלד 3/8ו, באר־

 שבע.
 בית המשפט המתתי של: באר־שבע, ת־א 1465/92 (פר/6345/

 1464/92 (פר/44ג6).
 תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: ייב בכסלו

 התשנ׳ג (2.1992ו.7).
 תאריך ביטול צו בינוט ופשיטת רגל: ז׳ בתשרי התשנ־ה

.(12.9.1994) 

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 פר/6383, מס׳ 192/94
 שם החייב, תיאורו ומעט: אמסלם ליזט, ת״ז 02604566-6,

 פועלת, רדד רבי עקיבא 2605/17", אשדוד.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת׳א 1500/92 (פר/

.(6383 
 תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: ר בשבט

 התשנ־נ (28.1.1993).
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות הבדדיעים זאין בפרסומן משום מחץ תעודה על נכונותן

 הדרים י.ל.נ. בע״מ

 (ח־פ 51-118109-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק בזרעון ומינוי מפרקים

 ניתנת בזה הורעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה במם 19.10.1994,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע־י
 החברים ולמנות את יחזקאל יוסף, ת־ז 5364321, מרח־ זלמן
 שניאור 30, הרצליה, את נפתלי מכף, ת־ז 5108313, משדי בן־
 גורמן 34, חילון, ואת יעקב לוי, ת־ז 4718871, מרח׳ קריניצי

 63, רמת־גן, למפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הניל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך 21 יום מיום פרסום

 הורעה וו למפרקים הנ״ל, לפי המען הנ־ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יביש תביעותיו כאמיר
 תוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יחזקאל יוסף נפתלי יוסף יעקב לוי

 מפרקים

 נכסי בן יוסף (ירושלים) בע״מ

 (ח־פ 007-6ו05-ו5)

 הודעה על פירוק בזרעון ואסיפת בושים

 נמסרת בזה הודעה, לפי פקודת החברות [נוסת חדש],
 התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית של החברה הניל,
 שהתקיימה ביום 18.9.1994, הוחלט על פירוק מרצץ של

 החברה.

 אסיפת נושים של החברת תתקיים ביום 994ו.8.12ו,
 בשעה 10.00, במשרדו של עויד יעחק מינא, רח׳ בן־יהודה

 14, ירושלים.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד התברת יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו.

 יהונתן בן נתן, עו״ד, המפרק

ות בע׳׳מ  ח.ד. חברה לנאמנ

 (ח־פ 51-031567-4)

 הזדעה בדבד אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה, בהחאס לסעיפים 322 ו־23נ
 לפקודת התברות [נוסח חדש], התשמיג-1983, על אסיפת
 נושים אשר תתקיים ביום 11,12.1994, בשעה 16.00, במשרד
 עו״ד בירן, ברחי החשמונאים 90, תל־־אביב, וזאת עקב פירוק
 מרצון של החברה, אשר לא ניתנה לגביה הצהרת כושר
 פרעון על פי סעיף 322 לפקודת החברות [נוסת חדש],

 התשמ־ג־983ו.

 ציפורה ברנד, דירקטור

לאן נאמנות בע׳׳מ י  מי

 (חיפ 51-112558-5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ*ל, שנתכנסה כהלכה ביום 28.10.1994,
 נתקבלה החלטה מיותרת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו״ד זאב וייס, מרח־ הירקון 94, תליאביב, למפרק

 החברה.

 על כל הנושים להגיש את תביעותיהם למפרק לפי
 המען הניל תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.

 זאב וייס, מפרק

 לייה נאמנות בע״מ

 (ח־פ 51-112488-5)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ־ל, שנתכנסה כהלכה ביום 0.1994ו.28,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו־ד זאב וייס, מרח• הירקון 94, תל־אביב, למפרק

 החברה.

 על כל הנושים להגיש את תביעותיהם למפרק לפי
 המען הנ־ל תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.

 זאב וייס, מפרק

 סקול בע׳׳מ

 (ח־פ 51-156603-6)

 הודעה על אסיפת נושים

 נמסרת בזה הורעה על אסיפת נושים של החברה, אשר
 תתקיים ביום 30.12.1994, בשעה 10.00, במשרד רואי חשבון
 לוי ושות־, דרך העצמאות 55, חיפה, וזאת עקב פירוק מרצון
 b^d החברה, אשר לא ניתנה לגביו הצהרת כושר פרעון על
י סעיף 322 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג- " 

.1983 

 ראובן אברהם, דירקטור

 מש. אב. יע. בע־מ

 (חפ 51-058957-5)
 הודעה על פיתק מרצון

 ניתנת בזה הורעה, לפי סעיף 319(2) לפקודת החברות
 [נוסת חדש], התשמ־ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין שנתקיימה ביום 18 באוקטובר 1994 קיבלה החברה

 החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצון.
 א׳ בן־ישראל, רויח, המפרק
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 מכבסת לוי בע׳־מ

 (ח״פ 51-077929-1)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה, שהתקיימה ביום 6.11.1994, קיבלה החברה
 החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון ומינוי עו״ד משה י׳

 שיפמן למפרק.

 שכר המפרק ימומן ע־י בעלי המניות.

 משה י׳ שיפמן, המפרק

מל בע׳׳מ  השקעות אר.

 (ח״פ 51-053593-3)

 (בפירוק מרצון) ^

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ^

 ניחנת כזה הודעה, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל
 של החברה הנ׳׳ל, שנערכה ונתכנסה כהלכה ביום
 25.10.1994, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצין ולמנות את עו־ד איתי לנדה, מרח׳ יבנה 9, תל־אביב,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הניל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו לפי המען הנ״ל.

 נושה או ארם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
 תוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 איתי לנדה, עו־ד, מפרק

 אלפל בע״מ

 (ח״פ 51-019867-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 7.11.1994,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את ישראל שנקר, מרח׳ הצנתנים 23, גבעתיים, במפרק

 החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למפרק לפי המען הנ־ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש תביעותיו באמור תוך
 המועד הנ־ל - לא ייענה.

 ישראל שנקר, דמפרק

ז חלקה 1045 גוש 6158 בע״מ י ת ניר עז ז  אחו

 (ח״פ 51-009661-3)

 הודעה על אסיפה כללית שלא מן המנין

 ניתנת בזה הורעה, כי ביום 1.1.1995, בשעה 17.30,
 תתקיים אסיפה כללית שלא מן המניין של החברה, במשרדו
 של עו־ד אברהם קלר, ברח׳ אבן גבירול 101, תל־אביב, כדי
 לדון בהחלטת מיוחדת לפירוק החברה ומינוי מפרק

 להברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום
 הודעה זו למשרד עו״ר אברהם קלר, ברח׳ אבן נבירול 101,

 חליאביב.
 אברהם קלד, עו״ר, יו־ר האסיפה
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