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 יתק~יה הנדוי. הרבנ' הדין כבית בפועל לנהוגהבהסכמת.. לאיץ שי של שובו עלהודעה
 הממשלה חוק-יסוו:לפ'

 זנך-י,י"-ן4:ב:::ינו71נ
 י-

.. ,,, 
 1991( במאי )20 התשנא בסיוןד

 והמסחר התעשיה משרד וסל זמני כללי מנהל מינוי יוב.נשם'.ו"r~tf ז3-5(1חמ
 התש."ם-י95[ 1מ.נ1..ס(, המזינה שירוח חוקיפי הממשלהמניר

 "וי י.ול מיזם ממלא (ru~a 411חודיה
 עסנצ.בש.ר.ח ולאחרהת.יעצות התש'"ס-יי19', ,מ'נו"סו, ., י, *,,,,4 .,*,ןח ",, ,,* ", ",,,,,, נ" "מד יית ש לתיק 12 ף סע לפ ממניתקף

 למשון בג'י מנכ"ל סנן לו', .והנן על גוה מטיל אג'המן'נה. , הממשלה חוק-'סוד:יפ'

aKnnaשל הנילי המנהל תפק.ז מ.לוי את ~המסחר, התעשיה ינמש יודיע.ם הממשלה', לחוק-יסוז: [14ב(11( לסעיף 

 שי ב. הממשלה קבעה האמור, לחוק 20 סע.ף לי' כ..ב1ה
 כמא' 1[2 החשנ"א גס'ון ח' מוס יהמסחר ההתעש

* 991[(. ב'~נ' 51 התשנ"א בססן כ"ג וט עז[99י' ושר והטבנולו"ה הסיע שר מקוס גממלא 'בהןהתירות  1991( במא. 151 התשנ"א בסיוןב' VYI [199( כמא. 201 התשנ"א בס.11 1' מיום והתשת.חהאיחויה

 נס.סמשה 3-56(1המ ~התשח.ח האנרגיה ושר 1הטבנ1.1ג.ה התדע שר שלשובו
 והמטחן התעשיהשרלארץ,

 86. עמ' התש'"ס' מ"ח' 1991( במא' 211 התשנ"א בססןח'

א,י;'ם'רוב'נשט"ו 3-57(1חמ

- -
הממכת.מנהל הממשלהמוגיר

 חלב(, 1.יצור ~ש'ר,ת'ם מזרנים על ההיפיח צי.פ' 226. עמ' התשכ"ח, סיחי
התשנ"ו-1967

 מצרכים על קי" הפ יצו, 1 ף סע יפ' סמבית'בתוקף משרד של הכללי המנהל מקום ממלאמינוי

 מסמראתצב אנ ' ן-967י "תשכ חיב(' ציי ישייחס' 'המשפטים
 ושתוק(, )ייצור בישראל החלב לענף המועצה מנהלרעך,

הסמ:חישלאבשלוסדולנשפורסןהב'לק~סהירםומ'ם' המז'נר ש.רות לחוק 12 סעיף לפ' סמכות.בתוקף י האמיר. הצו לענק המנהל להית בעיב~ת. מיובלתחכרה התש'"ס-959[ 1מ'נו"ם,, המדינה שרות חוקלפ'
 בסלה. - ש.רות נציב עם הת.יעצוח 1.אחר החשי"ס-י195'.1מ'נ."ם(.

 תפוזיי מ.לוי את  לממשלה,::סיסי
 'של הנלל' המנד,

 ייועץ
 991[( במא' 201 ההשנ"א 11 בס'

 איתןידא' 3( 1879'חס ג"ד '1ם עד [99[( במא' 261 התשג-א גסתן '"נ מ'וסהמשפטים

 630. עמ' התשנ"א, 2987ן עמ' התשכ"ז, ק"תי 7ן. 1991(. כיוד 51 התשמ'אבסיון

 3-56(,חם
8 523. עמ' התשמ"1. י"פו 1991( במא' 211 תשנ"א
-  ישיון התלעת עלהודעה המשפסיסשר-

 החשל"ן-1975 חוש[, 1;'סח הרופאים פקודתלפ. 86. עמ' החש'-ס, ס"חי

 ונוסח הר~פא.ס לפקחית 41 סע.ף יפ. ממנוח.בחוקו
 "1769 מס' רשיון החלית מורהןל אג' התשי'ו-1116,,חישן. הדין בכית במועל לכהונה דיין מינוי עלהודעה

 5183660, ת"ו בקין, שמואל לאריה שמהן ברפואה יעסיק הגדול"רכנ'
 מיום תוןשים ששה שי לתקניה נהריה. 58, ו.ןמן רח'שמענו:

 ההשנ"ג בגמלן ה' .וס עד 991[( במא' 51[ התשנ"א בסיוןב, ההשס"ו-955[ הלינים, חנקלפ'
 המשים בית של הדין לפסק בהתאם 1991(, בנובמבר151 אנ' התשס"ךלי19'. גל"נ'ם. לחוק 24 לסעיףבהתאם

 K"P1 .3203,90העיינן ובהתייעצות האמור לחוק 9 סעיף לפ' סמבוה' בתוקף נ'מוז'ע

 1991( במאי ,4[ התשנ"א בסיוןא' .צחק אברהם הרב את מיניתי הניול. הרבני הדין ב.ת נש.אעם
 או,מיטאהוד 66ן.3(1חמ ברחובות, האזיר. הרבנ. הזין גבית דין ב.ת אבלנאי,

-  1 הבריאותשר-
 594. עמ' 30. חוש ננסח 'שראל, מוינת ד'נ'' 0[[. עמ' התשנ"א, 68: עמ' החשס"1, ס"ח'

 התשנ"א, בס.1ן ב"ז 3555. "5רסין'ס'יקין2668
 6.1991.י



 משרד וולקני. מרכז התקלא', המחקר מ.נהל המנקש:שט הכריאות שי לנציג מיום ממלאי מינוי עלהודעה
 ב.ח-דון: 6. ת"ד ה"קיאות, ולכניה יתכ:ון מקומיותבועדות

 אלחנס'ן א' ששגל-רוא', פ' ירד" עי'~ה המן!::שם התשכ"ה-965[ והבניה. התבנ~ן חו7לפ'

 מורי לון: המוצעהסס והבניה. התכנון לחוק 48א סעיף לפי סמכותי בתויי4
 קליפה קסום. - הסבור ל"ז צורה פר': וחנונותץ: ה11תיאור הברואה מהנדס נ. מיניתי כ' מודיע אג'התשב"ה-1965',

 מאוחר; הבשלה מוען בתום,בצבע מקוב ממלא להיות הייה, מתוו המחורת הבריאותבישכת
 הון. שי תכ~נותין צ.רוף הזן:י.חוז דך במקום להלן ולבניה להגנזן המקומיות בועדותלנן'ג'
שמש:

 [1694,9 הבקשה:מס, הנרמלמורדותחייה
 12.5.91; הבקשר:תאר.ך הנרמלרכסהקר.ות
 מרגן החקלאי, המחקר מינהל המבקש:שס ערהע.ר11-ואזיובויון

 וולקני
 משרד

 ב.ת.דגן; 6, ת"דהחקלאות,חזרה אחאקר.ת
 אלחנס'ן א' ורדי, עליזה שפ.גל-רוא., י' הימיה:שס מנשה מרהב.תרשות מבעתקרית
 ראשוןן לון: המיצעהשם 1991( במאי 201 התשנ"א בסיון*ו' מנור.נה: הג.ז1ל:שס יעקבהשומרון-ונרנן . הכרמלהנף

 קל.פה שקיע. - יסבוך ל"ז צורה פר.: ותבזנזת'ז: הזןת.אור או.מיםאתור 3-7(1חמ
 מוקדמי הבשלה מועד צהוב-נתזם,בעבע הבריאותשר

 הזן. של תכונותיו צירוף הון:"חוד 307. עמ' התשנ"ה,מ"ח

 . סובין תילום כדברהודעה
 י9',1695 הבקשה.מס

 3.5.91[; הבקשה:חאר'ך
 הדר הזר. משתלת יוסף, שבסר יוכל, ורשבסק' המבקש:CT התשל"ס-יז19 חישן. לנוסח והיצוא היבוא פקויחלפ'

עם: לנוסח ,ה.ווא היבוא לפקודת 9 לסעיף בהתאם מת.ע,אנ.

 יוסיי שבסר המסית:שב שמען להלן. המיורס.ם הסובין כ. התשל"ט-979['.הדשן.
 ?פורןי הג'17ל:שם האמורה, לפקודה 17א( סעיף לפ' הולטו 'ן,ע, "ינובעל'הב
%ש כצבע כותית עיה לגבעולי אחז פרח ותגונות'1: הוןת.אור הדסי הרר לון: המוצעהשב 939[': יבוא, רשיונות מתן לצו ננ'גוד שסבאןמאחר  . גרנטי בצבע מפגסוס .בן 5,נ20,90,65 התיק: 

 500-0%י מנדל סו1וק. אופנוע הסובין:תיאור
'oa 'ר.שו h1F הון. של תנופותיו ?ירוף הון:..חוד 

LB508002: ש'לזה מס' 20י 

 15.5.91; הבקשה:תאריך תיפה. 2, מחסן ממ"ן, האחסנה:מקוס י [1696,9 הבקשה:מס' ת"ר: - לאינרז'ס גלך הסובין:בעל
 מושב ברגנר, " על-'ד' הולנד. 11', ב' ה'לו~רוה היכמש:שס 1991( במא' 211 התשנ"א בשוןה'
אודים; כיילמשט. 3-964()חס

ל ה נ מ  הולנד: היליורדה, ג' ג' המטפח:שם ומע"מ המכסש
- צפורן: הגידול; שם -- 624. עמ' 32, חדש נוסח ישראל, מדינת דיניי
. ה'לסאפיר: לזן: המוצעהשם 541, עמ' התשף'ט, ק"ת 1201; עמ' 2, תוס' 1939, ע"ר2

 מאסירה: הזן:כינוי
 סגול בעבע כותרת עלה מסתעף; ותכונותיו: הוןתיאור

 HS~;כ-654 מטסחים זכות לרישום כישות כרכרהודעה

 הון. שי תנ~נות.ו יזף צ הזו'חת התשל"ג-1973 צמח'ס, 1נ' של מספה'ם ובת חוקלפ'

 צמחים, ונ' שי מספחים שות לחנק 22וא( לסעיףבהתאם
 למוע?" להעביר ההלטתי כי ב1ה מודיע אניהתשל"ג-1973',

 1698,91 הבקשה:מס'
 15.5.91י הבקשה:תאריך המפורסות מטסת'ס נכות לרישום הבקשוח אח מספה'בלגנויות
 מושב ברגנר, י' על-'ז' הולנד, וו', ב' הילוורזה המבקש:שסלהלן:

א,ד.סן
 צפ~רןן הגידול:שם [12.5.9י הב-שה:תאריך הוינדי הילוורזה, נ' ג. המספח:שם 1693,91 הבקשה:מס'

4-  ה.לווססי לון: המוצעהשם 
'

. ווססהי הון:בינוי 23. עמ' התשמיד, 2ז2י עמ' התשל"ג, ס"חי

2669 6.6.1911 התשכם 'r'oa נשי 3855. הןס,מ'ס.לקוס



 רז 5 סעיסים לסיהודעה לבן-קרם בצבע כתרת עלה מסתעף: ותנונוחיו: הוןתיאור
 ן ל , , ק קאת לכ-31554אן,ןםשוייים,פספוסו;יקוזבצבעסגול-אזום

 הון. של תכונות.ו צירוף הון:י'חיד
-

 החשב"ה-1965 והננ.ה, החינן חוקייפ

 כ' הודעה הועדה(, - )להלן רחובות ,לבניהההמקומיתלאנון

 יצרנ 1 לחייט ייעד" ס :יש ס:ספת :ם :ןען ר7 5 סעיסים לפיהודעה
האמורים. 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעיתלפקודת

 במקרקעך הנאה סבבת אן וכוח לעצמו התובעבי התשכ"ה-1965 והבניה, התגנוןותוק
 חוך לועדה, לשלוח נורש בך, על פיצו. לקבל ורוצההאמור.ם, התננון לחוק 190-1 159 סע.פ'ם לפי סמכותהבתוקף
 אששךובותוא,ט,בתההנאהשלובמקרקע.ןהאמיר.ס,בצ'ר~ףרא'ות 792. הפרסומים ב'לקוס פורסמה אישורה בדברשהדעה עי דברים הרצאת ברשומות. 11 הודעה פרסום מוסחזש"פ נת,3,348", ל"תבנ'ח ובהתאם התשכ"ה-1965י,והב1.ה.
 ,א4' בפנקס' - ישג, אם - דר.שוב פרסי את ש'נללו תביעתילה,ו.ק שדימעה נת',7,400", י"תננ'ת ובהתאם 2138, עמ'דתש"ך,
 הפיצויים את לסעיפיהם המפרסת והודעה המקרקעין,רישום התשמ"ב, 2844, הפרסומים בילקוט פורסמה אישורהבדבר
 וסעיף. סעיף לכל הנתבע הסכום וחישוב תובעשהוא המקומית הועדה כזה מוסרת התכניות(, - )לדלן 2707עמ'

 שקה מ.ז לקנות מתנוונת הועזה גי היזעה נמסרתנו הקרקע כ' הודעה הוערה(, - ויהלל נהגיה ולבניהלחינון
 ל?רכ. דחוף באופן דרוש.ס והם הוא.ל האמורים. _מקרקעין א, שניס. למשך או לחלוטין, ליעזה דרושה בתוספתהמתוארת

 נ. סבורה הנעוה וג. ?יבור. לצרב. לשמש עשו.ה ה.א עודכל
 אדם שגל בנה מורה והועזה לרבשס, ע,מזיפ _יועמסהצ.בוי

 בהם. החזקה את מ.ד 'מסור האמור.ס במקרקע.ןהמח1.ק האיורה. הקרקע רכישת בשל פיצו.'ס בחש,ום ח.יבתאינה

תוספת בקרק; כלשהן הנאה סיבת או ~כות לע?מ, התובעכי
 מכות יכין זכות מבזח בין - כך על פיצוי לקבל ורוצההאמורח,

 67. 66, 65, חלקם חלקי 3,97 תיש פ.צו.'ם או פיצו.'ם לו 'שולמו לא אם סבל לו a~A"Tנימוק.

 במשרד. מופקז התבנ.חהחק פרסום מ.1ס "~זש.'ם תוך י1ע7ה. ישיוח נדדם -מ~פחת.ס
 הועז"

 רחובות, בע.רית
 טובת על או ונותו עי ובר.ם היצאת ברשומות, 11הודעה

 ט, ב::::::גי:ללו::%::עם':י:ןה הרגילות. העבוזה בשעות בו לעין רשאי בדבר המעונ.ין וגי
. Ka1 )1991' ו22 "תשנ"א כא.יי

 .:ייותמ'כא. וי 2 1חמ ה5.צי.יס את לסעיפיהם המפרסת והודעה המקרקעין.רישוש
ו ואס וסעיף, סע.ף בכל הנטבע הסכום ~חישוב תובעשהוא

 מ-
 המקשית היעיה אש

 יחיביח ה יי-ניתגיוי .שולמו לא אס סבל שייגרפ נימוק מחוך פ.צו.יםנתבע.ם
 ייגרס כי במענה התומכות ראיוה מופחתים, פיצויים אופיצויים
 ו-7 5 -עי"ים 4ם._ודעםסבי.

814, 1943 ציבור(, לצרב' ,רנ'שה הקרקעותליק.זח חנקה מיד לשיח מחנו~נת הועדה נ' הוזעה נמסרתנו
 .צרב. ותוף באופן זר~שה שה.א מפני האמורה,בקרקע

א8א, החשנ"ה-1965 והבניה. החשון,לחזק צ.ב~-
 המחניק אדם שכל בזה מדרה והועדה לרכשה, עימדיםשלמענם
 התכנון לח71 י-190 189 סע.פיס לפי סמב~ההבתוקף בה. החוקה את מ'ז 'מסור האמורהבקרקע

 2630, הפרסומים ב'לקיס פירסמה איש'יה בזכרהוזעה --'. אשר נת,532", ל"תכ;'ת ובהתאם התשב"ה-1965'.והבניה,
 אשר נח,7,400", ל-תננ.ח )בהחאס 1734. עמ'החש-ס. יעיזו אשי מ"ר, 1662 של בשמח 8234, בשש 84תלקה

 2844, הסרסומ.ם ב.לקוס פורסמה א.ש~רה בזברהודעה נחול. גלבע 6 מס' ההפקעה בתננ.ח הצבוע פתוח. ציבורשסח

 הועדה בנה מוסרת התגנ.וח(, - ולהלן 2707 עמ' נ'החשם בע.ד.ק ~ב.ס~ד דננב.ס אנף במזרז. מתפקרתהתכ;.~ת
 כ' הודעה הועזה(, - 1.הלן נתחה ולבניה יתננון תהמקים שמשרז' ~בשע,ח ב'מיב בהן לע'.ן רשא' המעותן ~נינתניה,

 למשך או לחלוס'ן, לועזה זר'שה בתוספת המתוארתהקרקע לקהל. יתוח'סהשף
 הועדה וכי ציבור, לצרכי לשמש עשויה היא עוד כל אושנים,

 הקרקע רנ'שת בשל פ.צוי'פ בתשלופ ח.יבת א.נה ניסבורה 1991( במאי )15 התשנ"א בסיוןב'
האיורה. אייא''ואל 3-2(,חס

 המקומית הועדה ראשיושב
 נתניה ולבניהלחכנון

 307. עמ' התשב"ה. ס"ה' 307. עמ' החשב-ה.ס"ת

 1יי6.6.1 גתשנ-א, בסייס ג'ז 3885, הייסין,פ'.קיי2670



 11 הניעה פרסום מ'ופ נתניה עירית שי והמוחלט הגמור בקרקע נלשהו הנאה טובת או זכות יערסו התובעכי

 ברשומות. מכות וכין זכות מכוה בין - כך על פיצוי לקבל ורוצההאמירה,
 מופחתים פיצויים או פיצו.ים ישולמו לא אם סבל שייגרסנימוק

 ?rrc1 זו הודעה פרסום מיום חדשיים תוך לועדה, לשלוח נדרש -4

 מ"ר; 530 משטח 436, חלקה 8274גוש לו אשר ההנאה טובת על או עלזכותו דברים הרצאתברשומות,

 ,7נ וריזעה המקרקע.ן, ר.שום רבפנקס' ישנו אס - הר'שוס::סר'
 החננית נתשר.סע ב1

 ותניה, בעירית הנבס'ם אנף במשרד' מורמזותהת:נ'ות נ.מוק מתיך פיצו.יס נתבע.ם ואס נסעיף, סעיף בבלהנתבע
 הרג'לזה. העבודה בשעות כהן לעיין רשאי המעונין וכל כדפחחים, פיצויים או פיצויים ישולמו וא אם סבלשייגרם
 1991( במאי 151 התשנ"א גס.וןב' סבל. י'גדם כ' נמענה ותזמנותרשות

 אלראי.יואל 3-4()חס חזקה מיד לקנות מתכוונת הועדה כי הודעה נמסרתכן
 המקומיתי הועדה ראשיושב ציבור לצרבי דחוף באופן דרושה שהיא מפני האמורה,בקרקע
 בתניה ולבניהלתכנון המחזיק אדם שכל בנה מורה והועדה לרכשה. עומדיםשלמעגם
 בה. החוקה את מיד ימסור האמורה*בקרקע

-תורת  ו זכויות לוח הצפת כדברהודלה
 של בשטח 7932, בגוש 14 חלקה מתוך 706 מס'מגרש

 חדש[, לנוסח במקרקע.ן 1נ1.1ה המזר לפקודה 57 סעיףלפי בתננ.ת והמסומן פתוח ציבורי שסה יעודו אשר מ-ר.כ-600

התשמ'ט-י196 בתול. בצבע 25 מם'ההפקעה

 מס' רישופ גוש של 1גויוח לוח כ' הויעה, בנהנמסרת וב.סיח הצסיפ אגף במשרז' מנפקדת האמורההתננ'ת

 בסיון 1' ב.ום הוצג הגולן, רמח נפח אס'"ב, נוה - 203008 ובשעות בימ.ם בה לעיין רשאי הסעונץ וכי נתנ.ה,נע.ר'ת
 פקיד בלשנח לע.ון יום שלושים למשך 20.5.19911(התשג-א לקהל פתוחים האנףשמשרדי

 נצרת-עילית, דרומית, שכונה שד'פ, כין המקרקעין,הסדר
 הממשלה, ב"ח הגזלן, רמח נפת ובמינהל ג1ל1, א11ר'ח במועכה 1991( כמא' 151 התשנ"א בג'ולב'
נצרה.ע,ל,ת. א,יא''יאי 3-2(1המ

 המקדמית הועדה ראשיושב
 1991( במאי 201 התשנ"א בסייןז נתניה ולבניהלתכנון

 :היאמיריםב

 המקרקעה הסדרפקיד*
 הגולן רמת הסדראיזור 19 סעיף לפיהודעה

 1943 ציבירג לצרכי )רכישה הקרקעותלפקודת
 הסדר הודעת התשנ"ה-1965 והננ'ה, התכנון יוקולי.
 מדש[, לנוסח במקרקעין וכותת הסדר לפקוזת 9 כע.ף לפ. התכנר להוק 190-1 189 סע'פ'פ לפ' סמכותהבתוקף
 ,196דתשנ,,: מקראת מפורסת ל"חכנ'ת ובהתאם התשכ"ה-ל196',שבניה,

 בילקוט פורסמה אישורה בדבר הודעה אשר9נת,28/307",
 משננתה, בעלות, זכויות שהסיר היעה, ב1היסרת ל"תבנ.ח ובהחאס 218, עמ' התשמ"ג, 2864.הפרסומ'פ

 ביחס לרישום הניחנות אחרות 11נו'1ת הנאה וקתשנירות, הפרסו- בילקוט פורסמה אישורה בזכר שהוזעהנת,7,400",
 תל-אביב-'פו שי ההסור בא.1ור להלן המתואריםלמקרקע.ן מצה.רה התבניות(, - ולהלן 2707 עמ' התשם-ב, 2844,ס'פ

 30.5.19911 ההשמ"א בס.ון ס"1 ביום'תת.ל היעדה(, - להלן נהגיה ויכניה לתכנון המקומית הועדהבנה

' המקרקעיןתיאיר ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעות לפקודת 19 לסעיףבהתאם
. 

 תל-אביב. 6939, מס' שומה בדוש הנבלייס 1המקרקע לפקוזה ו-7 5 לפ"סעיפ'ם הוזתה פורסמה אליהם בססאשר

  1991( במאי )20 תתשנ"א בסין ו' לקניינה יהץ 2294, ענר התשמ"ו, 3474,  הפרסומיםכילקיט

 ל גבאייצחס
 המקרקעין הסדרמקיד 307. עמ' התשכ"ה. ס"ת!
 חל-אביב-יפו הסדראיזור. 32. עמ' 1, תוס' 1943, ע"רג

2671 6 ,6, 1991 התשנ"א. במיוו ב"ר _ 5אאו המרםומיםילהיט



 התש"1--1990 שעה(, והודאת ובניה תכנון הליכי חוק לפיהודעות

 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנוז תוקולפי
ו

 ובשעות בימים בו לעם רשא' המעונש ~בל'רישל'ס. ירוטליםמחוז
 יקהל. פתוח.ס האמור.םשהמשרויס

 1991( במאי )15 החשנ"א בס..1א, ירושלים מקוס. תכנוןמרהב
 סוטהאבירז מיומית מיתאי תכנית שינוי אישוי כרכרהודעה

 למוור.ס ולנ.ה הועדה ראש'ושב הלא' לחוק )11( 5 לסעיף בהחאס הוזעה, בנהנמסרת
 .ר,של'ס מדווויתעש.ה 117 לסע.ף ובהתאם התש"ן-ל199, שעה(, )הכראת ובאההכנון
 שינוי אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, התכנוןלחוק
 לחככית 1 91, מם' שינוי במ';3603א, מס' "תכנית הנקראתכנית
 הצפוןכמחוז 3603". מס' מקומיהמ.חאר

.ר%:::ב%::ג:בכ:
 ו6ן, 6י1,8-1, 142, תלקיח 30590, גוש - עומר רבםשל * מ-ומית בבי בנ __ן:ב_._"_

 ::ל:::י::ן::ן:םו:נ:ן': 1ןן ,יצגן :; רן :~נן:2 :.:::::,
 ויכףה יתננון המחותת הועדה במשרד' י'תעש'ה, םיסייר לבין 136.200 - 136.900 רוחב ק~אורזינסות ב'2821,

 ולבניה לתכנון המקומית הועזה ובמשרו' הצפון.מחוי 62, 605, מיתחמים 173.600, - 174.600 אורךקואורז'נסות
 הגליי

 ג,במ,17, מס' "תבנית הנקרא תבנ'ח ש'נו' היפקי :המורח 1027 ומורשם 3141 מס' תכנית יפ' 6)א 604, מ- וחלק 6160,
 4748". ג' מס' מקומית תאר מ ת .חב: גיש המסומנ'ב הגבולות על-5י הכל 3601, מס' תבנ.ה לפיו-1043

 44. ר"ח 114, חלקה 17214, גוש 8: ח"ח 17037, גוש -תביר נפר- ומקוים: ההבנ'ת גש'נו' הנלוי'ס השסת'סואיה כחול. בקובתשרים
 מארור יעיד שיגף א( התכנית: שינד הוראותעיקרי

 ,מגור'סומזרדלשסחציכור'יתוהלשימורהאחרהארנ.אולוגי
 מגור.ם שכונת פ.הוח התכנית: ש'נו' הנראין ,ע.קי'

 ולבג. ?עיר'ס לדיגות חדש'ם, ם.עו' יבנ.ן לשטח ומדרך מגור'ס מאתור 'עץ שנף ב( בשמתיהק"פ
 * א'1ור.ם קביעת הנסרי

 קביעת התבנ'חן בחה~מ' שונ.ם מוש.ם יש קיקעיעת'דית עת.ח ציבור. לשמה ציבורי לבנין משטח 'ע"ד ש.נו' ג(צ'גור'י

 לפ. המותר'ס. לשימושים בנ.ה ובו'וח רית המסיתקייח שינוי ה( לדרךי מגור.ם מא'1,ר יעיז שינוי ז( מגירים,ולאתור

 ורבים מערגת השו"ת החבנ'חי להוראות יבהתאם ם נירא מערך ש.נוי 1( מגור.ס( לא.1~ר יתפח צ.ב~רי משסחיעוד

 המתובן. לב.נוי בהחאפ הירוש, בה.קף חנייה שמתי תיריא ?יבורית חניה מגרש' ב'סול ז( ציבורי לגנ"נ'שטח'ס

 ב.מ.ס בו לעיין רשא' ההבנ.ת נש.נוי היעונ.יןבל חרה מערך ~שינו' oa 3603' שבתבנ.ת ו-6ק 5קבמגרש.פ
 המעוניין כל לקהל. פת,ח.ם האמורים שהמשרד'ס ובשעוק הגדלת ס( בנ.ה1 מגרש' של ותיוקה א.ה,ד ה( הדרכ.סילאירך
 על ;פגע עצמן הרואה אתר הגנוני פרס בגל או בבנ.ןבקרקע. ל-4 ו-1230 1228 1221, 1217, במגרשים מרב' קומותמסער

8 לחוך, 100 סע.ף פ. על לבך הונא. כי וכן התבנ.ת. שינו.'ד' בנ.ה עקרונות בניה, הורא~ח פ'תיח, בינוי, קביעת י(קומותי  
 של פרסומה מ.ם יום עשר'ס תוך התנגדות. להגישרשא. קב.ןח יא( הדש.ם: בנה במגרש. בניה היתר למחן~חנא.ם

-  ולחעש.ה למגור.ס לב;.ה הועזה למשרדי בעחונוח, 11הורעה דיור .תיזות ומסיר מרבי קומות מסור מרכ.'פ. בנ.השכהי 
 סל' ),171%, נצרח-ע.לית הממשיה. קרית הצפון,מחון יד. על oa 4' דרך תווא. ש.נוי יב( הזש, יגרש בבלמרב.

בימוי
06-570510. 8י מס' דרך והרחבת הדשה זרך והחוו.ית מהדרך חלק

 בכתב הוגשה בן אס אלא ת.וון ולא התקבל לאהת!גז1ת רש.מת ת.קון יר' על 3603 מס' תכנית בהקנון 5 סע.ף ת.קוןיג(
 שעליהן הע~בזות אח המאמת חצה.ר ונ.'ווי הנמקות ב".ר.ס הדשה. וחלוקה א'תיד 'ד( לעילי במפורם והלקות,ווש'ם

 מסתמכת.ה.א בי.פ בעהונות פורסמה התננ.ח שינו. הפקות עלהודעה

 1991( במא' 151 התשנ"א בס.יןב' 2255. עמ' החשנ"א, 3870, הפרסומ.ם וב.לקוס14.4.1991

 ;.ענקעמרם יבנ.ה הנעוה במשרדי נמצא האמור התננ.תשינו'
 למגור'ס לבניה הוערה ראש'ושב ולבניה יתבנין המחוצת הנעוה במשרד' ולתעשיה,למגור'פ
 הצפון מחווולתעש.ה ולבניה לתננון המקומית הוידה במשדדי וגן 'רושל'ס.מחח

 .,,6 י199 ותש!-". נס.,ן נ-ז 5"8ר. הירסימ'סייקיי2672



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 העתק 'פצ.א המתנתז 02-228211. סל' 'רושל.ס, 1,המלבה ירושליםמחוז4
 23, הלל רח' האמורה, המקומית הועדה למשרד'הת:גדותו

 94581..רושל'ם מקומ"רושל'ם תכנוןמרחב

 לאהתנגזית מקומית מיתאי תכנית שינוי אישוי כרכרהודעה
 בגהב הוגשה כן אם אלא תידון ולא חחקבי

 שעליהן nilalun את המאמת הצה.ר ובי'וי. שמקוחבס.רוט התכנון להוק 117 לסעיף בההאם הודעה, בזהנמסרת
 מסהמנת.היא הנקרא חב;.ת ש.נו. א.שור בזבר החשכ"ה-1965.~הבנ.ה,
 1991( כמא. 151 התשג-א l~'oaא' מק~מ.ת מ.תאר יתכנ'ת 2,89 מס' שתו. ב', 1882 מס'"הכנית

 סרסהאי.ה! 2878..מס'
 המחוו.ת היעדה ראש'ישב .רוש- ומקומפ: החבףת בשתו. הנלול'ס השטחיםואלה

 ירושלים מחוז ובניהלתכנון גוש - הילזסהיימר רח' hl'D אמנו רחי רח' קסמון. שכ'ל'פ,.
 בקו בתשר.ס המסומנ.ם הנבולת על-פ. הבל 86, תלקה010ש,
*כחוו.

 ) תל-אביבבזוזוז אחוזי סה"כ הגולת א( התכנית: ש.נוי הוראותעיקרי

 .תל-אביב-'פו מ :ק' 1 תננ בס מ נק:::ן::::י:בגןג:ךביתסי'יסג.::ג2י:
 מהומית מיתאר תכנית שינוי הכנת בדכאהורעה הדשה. חלוקה גן הבינויי לנספח בהתאם כינף. וקביעתמרחף

 התגנון לחוק 77 לסע.ף בהתאם הודעה, בזהנמסרת הפרסו- ב.לק~ס פורסמה התכנית ש'נ~' היקדת עלהידעה
 ~בנ.ה לתכנון המתוו.ח הועדה ב. החשנ"ה-י196, והבניה. 1260. עמ' החשנ"א, 3844,מיס

 574". שי' מס' מקימית מ'חארניח 'י ד.מקומ.ת היעדה במזרזי .רושלים-ובן מהוןיתבנט'ולברה

לחכני
 ומקומם: המוצצ החכנית בש.נו. הבלולים השטחים .אלה כימש בו יעיין רשא. המעונ.'ו וכל ירושלים, ובניה

 6137, 6136, 6037, 6036, 6035, 6034. גוש.ם - הל-אב.כ-יפו לקהל. פחוה.ם יאמוריס שהמשרזיסובשעוה
.6138

 מקומ"רהבל'נ תגנוןמרחב*

דר._
 'יארק בו פם עי י ב

 היקף קביעת הפארקי בתחומ' א"יון נמל אפיק הכזרתראש.": מקומית מיתאר תכנית שתוי הפקדת כדברהורעה
 בין הכ~לי.ם היארק, במסגרת שייקמו ירו'קט'ב שיומ'קוס התכנון לחוק 89 לסע.ף בהתאם הורעה, בזהנמסרת

 פארק הורכה, מרכז. ח., פ'נח סינרם, ית ח' ספייסק' הרה לתננון המחוזת הועדה במשרד' נ' החשג"ה-ל196,והבניה,

 17 900, קשה בניה סה"כ ואמפיתאסרווו בידור ב, שעשוע ס'מ ובניה יתננון המקומ'ה היערה ובמשרד' 'רושל'ב, מחווובניה

 ההכאת. כמסמג' כמפורס הבי ר'מ שינוי 3904, מס' "תננ'ת הנקרא תבנית ש'נ~' הורקדירושי'ם,

 3345". מס' ולתכנת 3058א' מס' מקומית מיתארלחכנ'ת

 חי-אב.ב-'פו מ17מ' חכנו1מרחב 'רוש- ומקומט: התכתת בש.נו' הבלוידס השטח'ס*ואלה
-לים,החלקהמזרחישישכונתפסגתואב-גוש30589,ח"י

__- -- - 
 '. '" ' -' -' ."''" - 173.800 אורך ק~אוידינס~ח בין שסח 57, 49,55-ל5,

- 
 נ''"-"1 ו'"' .' '. '.-. -ן

 התכנון לחוק 89 לסע.ף בהחאם הודעה, ב1הנמסרת הכל 137.130, - 137.315 רוחב קואורד'נס~ת ~בין173.550
 לתכנון המחו1.ת הועדה במשרד. כי ההשכ"ה-1965. וגבנ.ה, בחול. בקו בחשר'ס המסומוש שבוליתעל-פי

 ובנ.ה לתכנון המקומית הועדה ~גמשרז. חל-אב.ב, מחיי היבנ למ;רש.ם שטח הל71ת א( התננ.ת: שינוי הוראוהע.קרי
 הנקרא מקומית מיתאר תצניח שחף הויקז !1' ב אבחי בלל-ע.רוני שסח ~מלאנה, חעש.ה האלה: הקרקעל..עוד'

 מס' מקדמית מ'חאר למזניח שעו' תא-358יד', מס ה חכי לרבות בניה, הוראות קב'עח ב( כלל"פ, עירונייםיש'מושיפ

 היפ,574". קביעת ד( הדשה1 ורך התוו.ית ג( ntra; הדש'פ בניןקוי'
 תל- ומקומב: התכנ.ת בש.נוי הכלילים השסח'סואלה הישה. הלוקה ה( התעש'הי באיגורשימושים
 6137, 6136, 6037, 6036, 6035, 6034, ייש.פ - 9י באב ב.מ.ס בו לריין רשאי התב;.ח בש.נו. המעונ.'ןכל

6138 המע.ני'ן בל לקהל. פתוחים האמור.ס שהמשרד.ם~בשעוה

 פארק עבור שטח יעוד ההכו.ח: ש.נו. nlK11Aע.קר. עי עצמ11פגע הרואה אחר הכווני פרס בבל או בב~.ןבקרקע,
 החוו..ת הע.ר: של הזרום. גבולה לאורך דרום( פארק צ.בויי להוק, ,10 סעיף פי על לכך הדכא. כל וכן התבנ.ת. שינוי'ד'

 בתחומי א.ילון ;תל אפ.ק הכדרת ראש.תן זרנ.סמערבת וו הודעה שי פרסומה מיום חוךחזשי'ם התנגדות, להג.שרשא'1
 במסגרח שיוקמו ירו.קסים של ומ.קום ה.קר קמיע,גפארק1 שי~מ2יון רח' האמורה. המי.1'ח הזעוה שמשרויברשומות,

 2673' 6.6.1911 התשן"א, נסיון ג'ז 3,85, גערסימ.ס.ישי
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 א מנורים בנין הקמח א( החכנ'ח: ש'נו' ה,ראוחעיקר. ח', !'נח סוסים, חיות ס!ויטק, היתר בין הגולייתהנארק.
 חנויות קוית שיגלול מ.וחד לא.ו,ר מסחר. מאיגור יעוזיש'ניי התכנית. במסמכ' במפורם הכל מ"ר, 17,900 קשה בנ.הסה"כ - הק"ת דק. קולנוע במקום מבוגרת לאוכלוסיה מוגןיתור ואמפ'תאסריןי ב.דור שעשועים. מיס. !ארק הדרנה,מרכ1'
 קביעת ב( כאמור: סגורים בנין שמעליה הקרקע בקומת מתק בימ"ס בו לעין משא' התבנ.ח בשינו. המעומ.ןכל
 המ11נ"1 בל יקהל. פתוחים האמורים שהמשרד'ס~בשעות

 הקמת ג( וצפיפותי מותר'פ, בניה שטח' נולי בתה, ותובו
 עי נפגע עצמו הרואה אחר תננונ' ירט בכל או בבניןבקרקע,

 גהתאם ש'נו', ד( 1252 מחלקה בחיק קרקע תת ביר ע ויהנ
 בדגר שהיגעה שינויה, על 759, מס מגירסת ח יתננינד' לחוק. 100 סעף פ' על לכך הונא' כל וגן החננית, שיניי'ז'

 שוס '"a"TT תוך דתננזזת, .הנ.שדעאי
 פרסזמהשי

 17.11. 1966. טופ 1117 הפרסימ.ס ב'יק~ס !ירס:ה רה שא ,ו דימעה
 ב.מ.ס בו לע.'ן רשא. התנאת בשינוי המעוניןכל רח' שיום, מגזי האמורה, המחוו.ת הועדה למשרז'ברשומות,

 המעונ.ין בל לקהל. יתוחיס האיור.ם שהמשרזים יבשתיות 03-651941. סלי 61290, תי-אביב 29090, ת"ו 9, העםאחז
 על .gigl עצמו הרואה אחר תנווני פרט בגל או בבנ.ןבקיקע, המקומית הועזה למשרו. דתנגזותו העתק .מצ.אהמתנגז
 1100לת,ק, סע.ף !י על לכך הזכאי גל ונן התבנ.ת, ש.:1.יזי 7162~4- סי' 64514, תי-אביב 68, בן-גור.ון שדרותהאמורה,

 * י--'"י,יג:ך':ן] י 3"2:במה(בנ:מךגה
 מסתמנת.היא

 המקומית הועזה למשרר. התנגדותו העתק ימצ.אה:ח;;ז'
 437162- טי' 64514, תל-אב.ב 68, ;ור.ון בן שזרותהאמורה,

.03
 שעליהן העובדית אח המאמת חצה'ר ובי.וו. המקות בפ.רוס ממורטת תכנית שינוי הכנת בדברהודעה בנתב הוגשה גן אס אלא תיזון ולא התקבל לאהתנגודת תל-אב.ב-'פו Q'pQ' תכנוןמרחב

 מפחמנת. א ה התכין להוק 77 לסעיף בהתאר הודעה, ב1הנמסרת

 ובנ.ה לתננון המחו1.ת הועזה כי התשכ"ה-1965.~הבניה,
 מרומית מיתאר תכנית שינני הסלדת -ד"רהודעה מס' מפורסת יתננ'ת 1989 :שנח 1 :': ישי,גס' בת-'ס מקום. תגנוןמרחב "תכנית הנקרא חננ.ח ש.נו. הכנת עי החליטה תי-אב.במחו

 י ':עששן% '"-ך,: י" קקינ':1;ך'ג.:"'1,,פ%'ג
 ולתבנית גי,2א' מס' מקומית מ.תאר לתבנ.ת שינו.בי,355. מתן לדיור מגורים בנין הקמת א( המ~?ן'ם:הש'נו..ס
 א"'. ב.,28 מס'מ!.יטח 'עוז וש.נוי הקיים, וקל קולנוע במקום מבוגרהלאובל~סיה

 בת-'י, ומקומם: החננית כשצו. הכיול.ם ס שם ה:א 1נ.'ות קק'עח ב( כאמורי מגוריפ בנ.ן כשיעל'ה קרקע:קומח
 150. חלקה 7155, גוש - 86 נאיפחשםרח חניון הקמת נ( וצפיפות: מותרים, במה שטתי נוללבניה.

 אולרי מארור .עוד ש'נו' א( החיפת: שינו. הוראותעיקר. לבך, בהתאס ש'נו', ד( 252י מחלקה בחלק הת-קרקע'ע'ב,ר'
 קביעת ב( ביבדי כנסת לבות המשמש מוחו לאיגור ב'יגורים אישורה בדבר שהודעה שינויה, על 759, מס' מפורסתלתננ'ח
 מ"ר 250 שי בשמח כנסת בית הקמת המאפשרותהוראות 17.11.1966. מ'וס 1317 הפרסומ'ס ב'לקוספורסמה

 מ'. 8 עד שלבהו בבנין למקים ומרתף 'צ"ע מ"ר,ו-100

 ב'מ'פ בו לעין רשא' החכנ'ח בשינו. המעונ.'1על תל-אביב-'פו סקומ' תכנוןמרחב

 --,-..- --.י- ,..,,.י ----- י----.-,,י
 המעונין גל לקהל. פכחים האמורים שהמשרד'סובשעות

ו,ו"
 בכנ.ןאובכיפרסתכנ~נ.אהרדרואהעעמונ!געעלבקיקע _,, _,_ו, ,. ,._נ 2" ש 1, "_,,, כ, _, עו,
 לחוק,  100 סעיף !י על ליד הויי' כל וכן התבנית, ש,נו''י'  התכנון לחיק 9ש לסעיף בהחמם הוןעה. ביהנמסרת
 11 הודעה של פרסומה מ.וס תיש.ים תוך התנגזות. להג.שרשא. לתבנוו המחתית הועדה במשרד. נ' התשב"ה-1965,והכויה.
 רח' שלופ, מגזל האמורה, המחוו.ח הועזה .משרד.ברשומות. ובנ.ה לתננון המקומ.ח הועזה ובמשרזי תל-אביב, מחווובניה

 03-651941. סל' 61290, ת.-אביב 29090, ת"ד 9, העםאחד תא'. מס' "חגנ.ת הנקרא חכניח ש.נו. הופקותי-אב.ב-יפו,
 המקומ.ת הועוה למשרו. התנגזותו העתק .מציאהמחוגו הא,59ן מס' מסרסת לתכנית 1989 ישנת 1 מס' שינו'2480,
 03-583964. סל בת-ים, 1, ססרומה רח'האיורה. בבלי"". "ז7לבנין

 בכתב הוגשה כן אם אלא ת.דון ולא חחקבל לאהתעזות תל- ~מקומם; התבנ.ת בשינו. הגלולים השסח.םואיה
 שעליהן העובזות את המאמת חצה.ר ובליון. הנמקות בפ.רוס גוש - בגלי גשבונת גכל'. הר"ג. הרב רה~בות:אביב-יפו,

 מסתמכת.ה.א 252. ח"ח 250, חיקה6107.

 fi.S~QQI התשי-א. ך'זנס'ון י,35.'יויןה!רסימ.ס2674
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 השרון רמת מקומי תכנוןמרחב הרץליה מקומי תכנוןמרחב*

 מהומית מיתאר תכנית שינוי אישור בדברהודעה מקומית מיתאר תכנית שיגף הכנת כדברהודעת
 התכנון להוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת התכנון לחוק 77 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 הנקרא תכנית שינוי אישור כדבר התשכ"ה-1965, והבניה, יבניה להכנון המחווית הועדה כי התשכ"ה-1955,דהבניה,
 מקומית מיתאר לתכנית שינוי א'(, )שלב רש,662 מס'"תכנית "תכנית הנקרא תכנית שינוי הכנת על החליטה תל-אכזבמחוז
 21א'". רשףמס' ". הר',1450 מס' מקומית מיתאר לתכנית שינוי הר,1450א',מס'

 רמת- ומקומס: התכנית כעינוי הכלולים דשטתיםואלה ומקומם: דמוצע התכרית בשיטי הכלזלים השטחיםועלק
 6614, גוש 8; 7, 6, ח"ח 6613, גוש 4: ח"ח 6333, גוש - השרק גוש - כר-אילן סירקין, סוקולוב, בן-גוריון, רחובות:הרצליה,

 281-279. 29-11, 6, 2,ח"ח 12ג 13, חלקות 6533, גוש 18; ח"ח 29, 17, חלקות6531,

 ?ומת של מחדש חינון החננ.ת: שרוי rlx~lnעיקר. 36. ה-ח216.
 הסדרי וקביעת ,ייסות דרכ'ם הרחבת א( על-ידי: הירוקהכפי מס' מקימית מיתאר תכנית שינוי א( המוצעים:*השיננתם

 משצ'יפ יעוד שינוי ב( א'; כשלב הקיים, הקרקע במפלםתנועה המותרות בגיח וכויות בדבר הוראות בסעיף ממצוייןהר,1450,
 יעוד שינוי ד( לדרכים: חקלאי מאיזור יעדר שינוי ג(לדרכים; קביעת ג( בתשריטן כמסומן מדרך, חלק היטול ב( 1וןבתכנית
 אקוסטי, למיגון הוראות ה( חקלאי; לאיזור ושצ"פמדרכים שבגוש ו-216 212 במגרשים הניה מקומות 118 שלתוספת
 הפרסו- בילקוט פורסמה התכנית ש'נו' הפקות עלה71עה חתה. השלמת לצורך6533

 118, עמ' ההשמ"ט, 3586,מים

 המ"וז.ת הועדה במשרת. נמצא האיור ההננ.הש.נו. הרצליה מקומי חכתןמרחב

-,,-,---- ----- 
 ,.,י,.י

 -- -,-ק- --,.-
 המקומית הוווה במשרדי ובז חי-אביב, מחיו ולבמהיה:נון -.י

 וכלהמעזנייןר'טאילעייןבוכימיםלתכנךןןבגיהרמתה,םרוה י, 4",*1 -י.,חו י* י*-* א'4, י,_,ו,, 14וח,*,,*ו
 לקהל, פתוחים האמורים ,טדמיטרדיםובשעות התכנת לחוק 89 לסעיף בהתאם הידעה, כזהנמסרת

 1991( במא' 61 התשנא בא-רב.ב לתנאך המחח'ת הועדה במשרדי ב' החשב-ה-965הוהבמה,
 כ-י_מיא. וכניד יתננ,ן הסקזס.ת דועןה זנמשר7י תל-אביב, r~naובן.ד

, 
 המחו1יח הועזה ראש.,שב הר,ו(145א'. מס' "תכנית הקרא תכנית ש.נוי הופקדהרצליה.

 תי-אביב מחוו ובניהיתבזבז,ק4
 הרצ- ומקומס: התכנית בשינוי הכלולים השסחיםואלה

: גוש - בר-אילן סירקין, סוקולוב, בן-גור.ת, רחובות:ליה,

 המדכןב[תןן 212, 13, "יקרת 6533, גוש 18: ת"ח 29, 17,:ז:ך,ינ

 טיבה מקומי תכנוןמרחב מיתאר תכנית שינוי א( התכנית: שינוי הוראותעיקרי
 כמסומן מדרך, חלק ביטול ב( 1.1 בתכנית  מיתרותיבניהה מפו-טת תכנית המקדת כד-וי -ך.ייייי זכויוח בדבר  הוראות בסעיף כמצוין דר,450;, מ.ס'מקומית

 החתון לחוק 89 לסעיף בהתאם נייעה, ביהשסרח במירשים חתה מקומות 118 של תוספת קביעת 1(בתשריטי

 להכון הסחורת הועזה במשר7' נ' התשנ"ה-1965, ה'יהבנ חנ"ה. השלמת יצורך 3~65 שבגוש 212216-1
 ובכיה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז, מחוזובניה

 סב/ מס' מפורטת "תכנית הנקראת תכנית הופקדה טיבה, בימים בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעוניץכל
2222". המעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 ,,, על נפגע עצמו הרואה אתר תכנוני פרט בבל או בבניןבקרקע,
 פוש - סיבה ומקומם: בתנכית הכלולים השטחיםיאלה לחיק, 100 סן.ף פי על לנך הוכא' בל רכז התננ.ת. ש.נוי.ו'

 ),5. ת"ח7849' וו הודעה של כרסומה ס.וס חדש'יפ תוך התנדות, לה;.ש רשאי,

 למגורים והמרתה דרך ביטול 1( התכנית; הוראותעיקרי רח' שלום, מגדל האמותה, המחוזית הועדה למשרדיברשומות,
 קביעת 3( קיים; במן קונטור בעל מבנה קביצת  12 ולשביל;ג' 03-651941. סל' 61290, תל-אביב 29090, ת"ד 9, העםאחד

 1 בניה.הוראות המקומית הועדה למשרדי התנגדותך העתק ימציאהמתנגד
 ובשע.ת ב.ס.ם בה לעפן רשא. בהננ.ת המעזנ.יןבל 052-501695. סל' הרצליה. 10. ס.קולוב רח'האמורה.

 בקרקע, המעתיין כל לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 ירי על נפגע עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל אובבגין שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפירוט

 רשא. לחזק, ~ל1 סע.ף פ. על לכך הונא. כי 1נ1התכנית, מסתמכת.היא4

 2675' 6.6.1991 ההש;-ג גסיו ג'ז יו15. גורסומ.ס.יקיט
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 . 2( ססהרית: ח~.ת קביעה 1( התבנית: הוראותע'קר' 11 היזעה של פרסומה .מיום תדש"ס תוך התנגזוח.להגיש
 רח' האמורה. המחווית הועזה ימשרו.ברשומות,

 4( בנ.הי אחוי קביעת 3( ציבוריתי וחנ.ה מזרזהקב.עת 54. הרסי

 בניה. הוראותקביעת התנגדו- העתק 'משא היתנגו 08-225577. סל' %(724,רמיה
 הפרסומ.ם ב.לקוס פורסמה התננ.ת הפקדת עלהודעה ס.יבה, סיבה, ע.ר.ת האמורה, המקומ.ח הועזה למשרו.תו
 874. עמ' התשנ'.א,3828, 052-992808.סל'

 טב,2376". מס' מפורטת.,תננ,ת ,ן( בכתב הוגשה בן אס איא ת.ד11 ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעייהן העובדות אח המאמת חיה.ר ובלוו. שמקותבפ.ר~ט
 גוש - ס"כד ו:ק~מסן בתכנית הכלויים ישסח'סואיה מסתמכה.ה.א

 4,54. הלקה7842,
 סניה * מסחרית חזית קכיעח א( התכנית: הוראיתעיקרי

 בהחאס הקימת. לכנ.ה בנ.ן קוו. קכ.עת ב( ,מדרנהן טייבה מקום. תכנוןמרחב
* ג::::: ::12 מיומית מניתאי תכמת אישור כרכרהודעה  3713. עמ' התש"3792,1, "תבנ.ת ה:קראת חשית אישור בדבר התשכ"ה-1965,~הבניה.

 סב,2414". מס' מפורסת"חבנ.ת41( סב,2236-. מס' מקומ.תמ.תאר
 גוש - סרבה ומקומם: בחגנ.ת הבלוי'ס השסח.ם~אלה גוש - ס.יבה ~מקומם: בהכנ.ת הבל~ליס השסח.ם~אלה

 8. ח"ח8048, 40. 34, ח"ח 33, חלקה7841,

 לקומה; בנ.ה אחו~' 37 קביעת 1( התגנ.ת: הוראותע.קר. המסב יי. שב.י. פתיחת ו( התננ.ת: הוראותע.קרי
D"pn,3( מין 5 בסקוס 3.00 - 3.20 חזיתי בנק קו קביעת2( 3( ג'י :;וי'ם לא.וור והמרתו שב.י ב.סול 2( בשטה 
 קביעת 4( מ'( 5 במקום 4.70 - 3.60 אחורי בנ.ן קוקביעת גניה. הוראותקביעת

 בניה.הוראות הפרסומ.ם בילק~ס יורסמה התננ'ת הפקדת עלהזיעה
 הפרסומת בייחוס פורסמה התכנית הפקוח עיהידעה 24~3. עמ' דתשמ"ט,3661,

 448. עם" יתשנ"א,3813, יתננון המהוצת הועזה במשרד' נמצאה האמורההחגנ'ת

* סב,2419". מס' מפורסת.,תכנית 51ן לחוון המקומית הועזה במשרד' ~בן המרבו, מתוןולבניה  ובשעות ב.מ.ס בה יעיין רבא. המעוניין וכל טייבה.וגניה
 גוש - טייבה ומקומם: בתננ.ת הבלולים השסח.סיאיה לקהל. פתוה.ס האיוריםשהמשרדיפ

 8. 7, ח"ה7846,

 מונדלים בניה אחוו. קב.עת 1, התגנית: הויאותע.קרי טייבה מקומי תכנוןמרחב

--..- ---- 
 "י,,,

- 
 מ"ורטות "י.יות

 ו שי: א, כי כן עיי"1, 1קק ק ק קק
_ 

 ,; ט י_ ,
 נןר7'ס בשנים 7ביעתשני 3( מ'ן 3 נמקוס 2 7 עי 52"

 בניה. הוראות קב.עת 4( המגרשיעי החנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הודיה, בנהנמסרת

 מס' מפורסת נ"תכנית):(

 איה' ות סב,1,2257'ןננ
 ~85. עמ' התשנ"אן3827,

 * הפרסומ'ס ב'לקוס פורסמה
 יג,2433". מס' יפורטת"תכנ.ת 61( ג.ש - סרבה ומקומם: בהבנית הכלולים השסח'ם~אלה
 גוש - ס.יבה ומקורס: כתננית הבלולים השסח.סואלה 36. 35, ח"ה7842,

 5. 4, ה-ח8048. על נפרד.ס בניינ.ס שני קב.עת 1( התננית: הוראותעיקרי
 מ' 3.00 אחורי בנין קו קביעת התכנית: הוראותע.לר, בניה. ואחח' בנין דוף קביעת 2( לקי.סי בהתאםהמגרש,
 בתה. הוראות קביעת מ': 6 סףב-קום סד"ג כבנה, ,בי זיור 'גיזות 3 7ב.עת 3( לק'.ביבהתאפ

 בתה. הוראות קביעת 4( הבנ.ינ.פי לשנ' 'ח'דוה6
 הפרסומ.ס ב'יקוס פורסמה החכנ'ת הפקדת ייהוזעה

 851. עמ' התשנ"א, 3827 הפרסון.ם ב'לקוס פורסמה התכנ.ת הפקות עיהודעה
 874. עמ' התשנ"א,3828,

 המחוית הועדה במשרד' נמצאות האמורותהתבנ'ות
 המקומית הועדה במשרד. וכן המרכו, מחוו ויבניהלתגרן טב,2371". מס' מפורסת"חכנ.ת)2(

 בימ.ס בהן לעזן רשאי המעונ.ין וגל ט.יבה, ובנ.הלתכנון 1וש - סרבה ומקורס: בתבנ.ת הכלולים השסת'ס~אלה
 לקהל. פתוח.ם האמור.ס שהמשרז'סובשעות 1. ח"ה8048.

 6.6.1911 ןתשנ-". גססן ג'ז י3%, ק1רס~מיס'.קוס"ד"7
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 תכנון בדבר הוראות קביעת התכנית: הוראוהע'קר' 'בנה מקומ' תגנוןמרחב4

 מס' תכנ.ת תמום בגל מלון יבתי הכצ'כיתיע'צוב מקומית מיתאר תכנית שינוי הסקרת כדכיתודעה
;ת,;(40,ז.

, התגנון להזק 89 יסחף בהתאם הידעה, בזהנמסרת
 הפרסומ'ס ב'לקוס !ורעמה החנניתקדת לתכנון המחוות הוערה במשרד' כ' התשכ"ה-ל196,והבניה.

 795. עמ' התשנ"א.3,24' ובניה לתאון המקוס-ת הועדה ונמשתי. המיכו, מהווובניה

 המחוסת הועדה במשרדי ;מצאות האמורותהתבניות 'ב,5,163, מס' "תנית הנקרא תנחת ש.נו' הוסקו'בנה,
 המק.מ'ת הועזה במשרד' ובן המרנו, מהוו ~לבניה לתכנון יב,2,163". מס' מקומית מיתאר לתנכיתש'נ~'

 ב.מ.וו בהן לע.'ן רשא' המעוניין וכל נתנ.ה, ובףהלתננין יבנה, ומקומפ: ההבנ.ת בש.נוי הכל~ליס השסח'םואלה
 יקהל. סחוהש האייר'ס שהמשרד.סיבשעית 123: 3. ח"ח 3511, גוש - הדלק תחנת א.וורדרך.הע?מאות.

 ) גוש 12י ח"ח 3530, גוש 96י 68, 45-40, 1, ח"ח 3514,גוש
 39, 36-32, 15, 12, ה"ה 44, 40, 38, 37, 14, 13, חלקות3547,

 נחני מקומ' תבנוומרחב 58) 55. 52, 42, י4, 23, 19, 3"5-ו, 2, נ78-6,יד"ד 54)*53)
 מיומית מיתאר תכנית הסידת כ'טול כדברהודעה 160. 87, 86, 9ז-61.83,

 התכנון לחוק 134 לסע.ף בההאם הוזעה, ב1הנמסרתע.קריהורא~תש.וו.התננ.ת:א(ב'סולדרךק.ימתוש.נוי
 ושפו. קימת דרך הרחבת ב( מלאבהי לאתור מזרךיעוד

 יעי
 ולבנ.ה לתכנט המחווית הועדה כי התשכ"ה-ל196, יהבנ.ה,

 "תכנית מנקראת תבנית הפקות לכסל החלימה המרבמתוו לזרך. מלאכהמאיזור

 רו1מור.סכיתוחים  שרישרזיפובשעוה
 יקהל.'

 המעונ.'ן כל
 158, חלקית 8273. גוש בתבנ.ת: הכיולים השסחיסיאיה על ניגע עצמו הרואה אחר תבנוני פרט בבל או כבניןבקרקע,

 :תנ.ה, - 183 מחלקה חלל 241. 238, 237, 181, 150, 159, יחזק, 100 סעיף פי על לבך הזכאי בל ונן התננית, שינויידי
 צ"נ1. חסידיאג"ת וו הודעה שי פרסומה מייפ הזשי'ם חוך התנגדות, להג.שרש".

 רח' האמורה, המחוזת הועזה ימשרזיברשומות.
 בימים חשל~ס ללא בה לק"ן רשא. בתננית המעונךבי 84, הרצי

 לקהל. מתוחים האמירים שהמשרד'ס ~בשעות התנגדותו העתר .מצ.א המתנגד 08-225577. סל' 72406,צרמלה
 הל' 'בזה, 'בנה, עירית האמורה, המקומית הוערהלמשרד'

.08-433311

 פחה-הקוה מקומי תבנוןמרחב כבחב הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לאההנגרות
 שעי.הן העובדוה את המאמת תצה.ר ובליווי הנמקותגפירוט
 מדומית מיתאר תכנית שינוי אישור כרכרהודעה מסתמכת."יא

 התגנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הוזעה. ב1הנמסרת

 הנקרא תכנית ש.נוי א.שור בדבר התשכ"ה-ל196,יהבנ'ה' נחנ.ה מקמי תננ11מרהב
 מקומית מיתאר לתכנ.ת ש.;1. פת,10,1204',א. מס'"תכנית

 י",10,1204". ים. מיומיות מיתאר תכניות אישור כדגרשהודעה
 פחח- ~מקימב: התכנית בשיניי הכ.~ל.פ השסת.םואלה הסכרין לחוק זו1 לסע.ף גה"אס היזעה. ב1הומסרת

 202, 54, 53, 52, 50, חלקות 6380, גוש - ההגנה רח' תקוה, אלה: תכניות אישור בדבר התשכ"ה-ל196,והבניה,

 200.ח"ה נת,0~2,8". מס' מקומית מיתאר "תנניתוו(

 חנא משם" .עיד שינוי א( החכ;'ח: שינו. הוראותע'קר' רח' נתצה. ומקומם: בתכנית הכלול.ם השסח'סואלה

 צ.בורי בשמח הוראוה קביעת ב( יבוחן ציבורי .שסח צ.בור.ה 122. חיקה 8269. גוש - 6 ה.מ.םששת
 קבעת ג(פחתי

~aunI 
 רח. מג~ר.ם מאיסור החלקה 'עוז ש.נוי החכנ.ת: הוראותעיקר. במילס ינכר שמעל במפלס דג. ידולב'

 שימושים קביעת ה( 00י!1י בק"מ ב'נו' קבעת ד( ההשהי
 הב.נו.. פרס' לסימידרסים, אולם 'עוד שינוי א( עי-בז': מאחד מג,ר.ם לארורב'

 בבנ.ן מפוישת עמ,ד.ם בקומת ננה לן'רת בה.תרומהכן
 הפרסו- ב.לקוט פורסמה התנעת שינו. היקזת עלהוזעה נזה. לעגלת כמפה לבניית בקשה ב(מגור.מן

 2873. עמ' התש"1, 3769,מ.פ
 הפרסומ.ם ב.לק~ס פורסמה התבנ.ת החלדת עלהוזעה
 795. עם. החשנ"א,3824.

 ב.מים בן לע.'ן רשא. המעו;.'1 ~גל17ל 1ת',90,7,400,א". מס' מקומ.ח מיהאר "תכנית 21(י ה:ח,ז.ת הועוה כמשרוי נמצא האמור התבנ.תש.נו.
 יקה.. פתוד.ס לאמפרים שהמשרזיב1בשע1ת נתנ.ה. בתכנ.ת: הכלויים D'nDTn מקוםו1ה
2677 6.6.1991 ההש;'.א. כסרו נ-ז 388%. הפהסומ'ס.יפיס
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 פתח-תקוה מקומי תכנוןמרחב פתח-תקוה מקומי תכנוןמרחב

* ממורסות תכ:יות אישוי כרכרהורעה מפורסות תכניות הפסדת כדברהודעה
 התבנת לחוק 117 לסעיף בהחאפ היזעה, ב1הממסרח התבון לחוק 89 לסע.ף בהחאס הידעה, גזהנמסרת
 אלה: תבניות א.שור בזכר התשנ"ה-1965, ,הבנ.ה. לתכנון המחו1.ת הוערה במשרד' ג' החשכ-ה-1965,והבנ.ה,

 אלה: תכניות דופקדופתח-הקוה,

 פת,8,179". מס' מפורטת"תבנית)נ(
.,טפסי

 מגדניתו ז4, ח"ד 6400, ;,ש - 29 בבר ה ד".
 לא.וור מסחרית חז.ת מגעת אן ר"ננית: הוראותע.קרי נוה פת"-תקוה. ומקומם: בתבנ.ח הכליל.ם השסחיסואיה

ז'רה'קלמת(י
 בנין קוף קביעת ב,

.ק

* פת,35,1209". מס' מפ,רטח "חכנ.ת)2( פת',4,435". מס' מפורסה "תננ.ח21(  רח' פתח-חקיה, ושיימס: בתבנית הגלול'ס השטחיםיאלה רח' פתח-תקוה. ימקומס: בחננית הבלול'ס השסח.ם~אלה
 3)3,. הלקה 6493, גוש - 9 מס'פפר 118. חיקה CIA ,4042 - ישראל תפוצות פינתרוה,
 מיתאר יחכנ'ת ושינו. 1.רוט ההבנ.ת: הוראותעיקרי קב'יח ב( בנ.ד: אתתי קביעת א( התבנית: הנראותע.קרי
 הוראות שינוי א( על-.וי: פה,3,1002,ב מס'יקומ.ת בנ.ן.קוו.

 פת,1217',9ן". מס' מפויטת "תננ.ח)3,
ק(

 הפרס,מיס בילק~ס פורסמה התנוית הפקות עיהייעה רח' זחה-חקיה. ומק.מס: בהבניח הכלאליס השסח.םואלה

 318. עמ' דתשמ'א,3810. 338. הלקה 6714, גוש - 40כץ

 19.50 של בנף תיסכת אישור החכנ'ת: הורא~חי.קר'
 פת,16,1252". מס' מפורסת ח חננ '3(

 רח' פתח-תקוה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחיםואלה ומאוכלס. גמור לבניןמ"ר

 פח,9,1237". מס' מפורסה -תבנית41(
4 214. חיקה 6193, גוש - קרת-מסלון 25,מסדה

י
 קביעת ט צדזין בנק קו קביעת 1( התכנית: הודאותעיקרי

 בניה.אחוזי רח' פתח-תקוה. ומקומם: בתבנ.ת הביוייפ השטחיבואיה
 119. הלקר 6713. גוש - 20שכנר

 הפרסומים בילקוט פורסמה התבנית הפקדה עלהודעה
 3529. עמ' החש"ן,3785 מ"ר 5.37 בניה שטח תוספת התכנית: הורא,חעיקרי
 בן. מגורים באיור המותרים הבניה אחוזי מעל א'בקומה

 עת,14/1272". מס' מפורסה "הכמת)4(
 רח' פתח-תקוה, :aalpt1: בתבנית הכלול.ם השסה.םואלה ית,7,1240". מס' מפורטה "תגנית51(

אש4 49. 11, ח"ח 6401, גיש - 2 4,ר'בל'1 - פחח-תקוה ,מקומם: בתכנית הבלול.ס היסח.םואלה
 בבנין לו'ר.ת בניה תוספת א.ש~ר דתגנית: ך.רא,תע.קר, 12. 10. חלקוה 6715,גוש
 בנין. יקוו' בניה שטח' קב'עחק..ם: הקיא' מאיזור יעיד שינוי התבטיח: הוראותע.קרי
 הפרסומ'ס בילקוט פורסמה התכנית הפקדה עלהודעהלשצ"פ.

 171. עמ' החשנ"א,3807, וכשעות כ.מים בהן לעי'1 רשאי בחכניוח המעונייןכל

 המאוזית היעדה במשרד' נמצאות האמירות .תדתכ! , 'ד' על נפצע עצמי ~אה ה אח תננינ' כרס בניגאו

 המקומית הוצרה בממרדי וכך  המרכו, מדוו ולכנ.היתגנוז רשא' לחוק, 100 סחף פ. על לבך שבאי כי 1נןהתכניות.

 בימ.ם בהן לע.'ן רשא. המעונתן וכל פתח-תקוה, ונוהלתנני1 11 הורעה של פרסומה מיום חדש.ים תוך התנגדות.להג.ש

 84, הרצי רח' האמורה, המחו1.ת הנעדה למשרד.ברשומוה.
 יקהל. פתו"'ס דאמורים שדסשר7יםונשמת

 התנגדו- העתק ימציא המתנגד 08-225577, טל' 72406,רמלה
 פתח-חקוה מקימי הכנוןמרחב פחח-תקוה, עירית האמורה, המקומ'ח הועזה למשרדיתו

 מקומית מיתאר תענית שינוי אי'טור ברכךהדרעה 03-9371234. טל'פחח-תקוה,
 התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת בכתב הוגשה כן אס אלא תידון ולא חתקכל לאהתנגדות

 הנקרא תכנית שינוי אישור בדבר התשר'ה-1965, והבניה, שעלידז העובדות את המאמת תצהיר יבליזוי הגמקיתבפירזס
 פת/)א(19/20". מס' מקומית מיתאר"הכנית מסתמכת.היא

 6.6 1991 דתשל'א, נסיק ב'ץ 5א39, דמרס,סיס'יקים2678
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 רחובות ומקומט: החגנ.ת בשתוי הכל~ל.ם השסקיםואלה פתח- ומקורס: החנית בש.נוי הנלול.ס השסח'סואלה
 154. 152, 142, ח"ח 115-ל12, 1, הלקנת 3645, גוש - 13-י1, 10, מלקוח 6569, נגש 5ן ח"ח 6568, גוש - תקוה4

 מאמור 'עיד ש'נו' א( התבנית: שינו' הוראותעיקר, 34. 29, 28, ר"ח 44-ל4,[27-2,
 הקצאת ב( לבניה: מנרש'ס והקצאת א' מגוסם לא'(ורהקלא' 19 ה.מ.א. מס' תכנית פירנס התכנית: הוראותע'קר'

הק"פ. בית לש'רוה ציבור למבנ' שסה 'עוד nP'a~I ב( ,ברותןיבית ביה"ס שסח הסדרת ד( דרדסי פתיחת ג( פתוחי ציבורישסח שסח 'עוד קביעת א( ען,יד': מקומית מ'חאר תננ'חושינו'
 המעונין כל יקהל. ית~י.פ האמ~ר.ס שהמעדז.ם 1נשע1ת שי בלל' ב'נף פ'רוס ה( צ'ב~ר'תי ל"נ.ה שסח יעי קביעתד( בימים בו לעיין רשא' התכנית בש'נף המעוניןכל קברותן לב"ח גישה לרג' קביעת נ( ~למלאיהן לשצ"פקברות,
"Dmוו הודעה של פרסומה מזפ מדש"ב תוך החנגזוה. להגישרשא' 19. ת.מ.א. מס' בחזניה שנקבעלתמס להוק, 100 סעיף פי על יכך הכבא' בל וגן התבנ.ח, ש,;1,.1, בהתאם קברות, ב.ת של ב' ישלב שסח קביעת ו(הורושות: על נפגע עצמו הרואה אחר תבנוני פרס בגל או בינ.ןבקרקע התשתיות של עקרוניים פהרונות תיאור ו( קברית: ב'ח 

 התנגדותו העתק 'מצ.א המתנת 08-225577. טל' 72406,רמלה 2446. עמ' החש"ן, "375.ימים 84, הרצל רח' האמורה, המפחית הועזה למשרד'ברשומות. . הפרסו- ב'לקיס פורסמה התבנ'ח שינו' היקדת עלהתעה
 רחובות, רחובות, ע.ר.ח האמורה, המקומית הועדהלמשיד המחווית הועדה במשרדי נמצא האמור התננ.חשינו'
 08-446161.סל המקומיח הועזה במטרז' גנן המרכו, מחוו ולבניהלחננון

 בכהב הוגשה בן אפ אלא תיזון ולא תתקבל לאהתנטות ב.מיפ בו לע..1 רשא. המעוניין וכל פתה-תקוה, ~בנ.היחכנון
 שעליהן העובזות אח המאמת ת?ה.י ובליווי הנמקות בפירוט לקהל. פתוח.ם האמ~ר.ם שהמשרדיםונשיות

 מסחמגת.היא

 ראשון-ל%.ון מקימי חבנוןמרחב
 רחובות מקימ' תכניומרחב מיתאר תכנית שינוי איפסור כדבר הודעהתיבון

 מקומית מיתאר תכנית שינו' אישור כדברהודעהמיומית
 התכנון להוק ז[1 לסעיף במחאם השעה, בנהנמסרת מס' "חכנ'ת הנקרא חננית שצוי אישיר בזכרבהרעה
 הנקרא תכנ.ת ש.נו. א.ש~ר בדבר החשב"ה-1965. והבניה, רצ,3,114 מס' מקומיות מיתאר לתכניות ש'נו'רצ,15,15,1.

 מס' מקימ.ת מ.תאר לתכנית שינוי רה,0~20,א,2. מס'"תבנ.ת התשנ"א, 3849, הפרס~מ.ס ב.לקוס שפורסמה רצ,2000",ומא'*
רה,1250". תכנית לן. מ.והד מסחרי משטה .עיד "שינו. במקום 365[,עמ'
 ) 33-1. 32-1. מנרש.ם 3697. גוש- להיות: צריך בניד' קווי קביעת מלאבהי לא.וורהמנפקדת רחובות ומקומם: החננית בש.נו. הגלולים השסח.םואלה ר?,2000 מס' תבנ.ת ל"י פתוח ציבורי ~שסח רצ,3,114מס'
 רצ,2000 מס' תבנית יפי פתוח ציבורי משסח יעיד ההרת"א(

 גאיוור מגרש קביעת א( החבנ.ת: נוי ש היראית קרע ר?,4[[,3 מס' תכנ.ח לפ' מ.וחז מסחרי לאיגורהמ1פקדח
 ומפר, זרך להרחבת nem קביעת ב(מגיר'סי בת.- יהפק'וה שהוחלט רצ,15,1,ב,1 מס' ותכניתשאושרה

 קביעה ג( חנ'הי
 ,ק"מ(. מטלרית ~ל"(.ת ימגזר'םav" בנין.". קוו. קביעת ב( 14.3.1990; מוס כ'ש.בהקונ'ס

 המרסו- ב.לקוס פורסמה התגנ.ת שינוי הפקות על9הוזעה
 סירסר ב.לקוס פורסמה התננ.ת ש.נו. הפקדת עלהיזעה

 1142. עמ' התשנ"א,3837,מים 3413. עמ' התש"1, 3783,מ.ם

 המחוו'ח הועזה במשרז' נמצא האמור החכנ'ת יןש , המתועת הועדה במשרזי נמצא האמור ההכנ.תשינו.
 המקומית הועדה גמשרזי וכן המרכז, מחוז ולבניהיחכנין המקומ'ח הועזה במשרד' ~גן המרבן, מחוו ולבניהלתכנון
 בימם בו לע"ן רשא' המעוניין ובל רחיבוח, ה ~בגיתיניי בימ"ס בו לעין רשאי המןונ"ן ובל ראשון-לציון, ובניהלתכנון
 לקהל. פתוח.ס האמורח שהמשרו'סיבשעית לקהל. פתוח'ס האמורים שהמשרדים~בשעות

 רהובות מק.מ' תכנוןמרחב
 מיתאר תכנית שינוי הפקדת ביטול -ד"רהידעה רחובות מקומ' חשוןמרחב

מקומית מקומית מיתאר תכנית שינוי הפידח כדברהודעה
 התכמין לחוק q'PO~ 134 בהתאם הוזעה, ב(הנמסרת התגנון לחוק 89 לסע.ף בהחאם הזועה. ב1הנוסרח

 ולבניה לתכנון המחו1.ת הועדה כי התשג"ה-1965, והכנ.ה, לתכנון המחווית הנעדה במשרזי בי התשכ"ה-1965,והבניה,
 "ש.נף הקרא תבנית שינוי הפקות לכסי החליטה המרבומחוו ובנ.ה לתבנון המקימית הועדה ובמשרזי הסרכו, מחווובנ.ה

 , 2219. עש התשמ"1. 3471, הירסומ.ם בילקוטפורסמה רח,700". מס' מקומ.ח מיתאר לתבניתש.נו. עליה שהודעה רה,[10,200", מס' מק,מ.ה מ.חארחכנ.ת רה,2,700[, "חכנ.תמס' הנקרא תכנית הויקזש.נףרחובות,4

2679 [6.5.191 התשנ"4 גס.1ו נגז 3555, "!רסימ.ם.יקיט



 התשכ"ה-1965 והבניה, תתכנון חוק לפיהודעות

 3666. עמ' הלש"ג.3790.מים רחובות. - 12 8. הלקות 3767,נוש הפרסו- בילקוט פורסמה התננ.ת ש.נו. הנקזת עלהופעה התכנית: שינוי הפקדת בכ'סול הבלול.ם השטחיםואלה
 המק,מ.ת הועזה במשרו. וגן המרנו. rTnn ולבנ.היתגנון לקהי. פתוח.ם האמורים שהמשרז.ם ~בעע~תב.מ.ם המחוז.ת הועדה במשרדי נמצא האיור החכ1.תש.11' תשלוט ליא בו לע.'ן רשא' התכנ.ת בשינו. המעונתגל

 ב.מיס בו לעיין רשאי המעוניין יכל השרוה חוף ובניהלהכנפן
 לקהל, פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות

 רעבנה מקומי תכנוןמרחב
 מקומית מיתאי תכנית הסקרת כרכרהודעה
 שרונים מקומי תכנוןמרחב התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהכממרת
 ובטה לחננון המקומית הנעדה ובמשרד. המרנן, מתווובניה מפורטת תגנית הפקרת כרכרהורעה לתבוון המחווית הועזה במשרז' ב' התשכ"ה-1965,והבניה.
 ן".יי'0%:'0ו התגנון לחוק 89 לסע.ף בהתאם הודעה. בזהנמסרת מס' מקומית מיתאר "חכנ'ת הנקראת תננ'ת הופקרהרעננה,

)_1,י5-. 6551. גוש 142, ח"ח 269-267, 116-י14, חלקות6580, הצ, מס' מפורסת "חכנ'ח הנקראת תכנ.ת הניקזהשרורם, גוש - רעננה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחיםואלה ש4 :ב,:י:::ו':: 'ו:ב:;1:יגג: 'ייו::::ך:נ'מ , ,  יי3-י36, 352. 351. 145-ל15, 27-25, 23, 22. 18-,2,חלקות
 וגש - פרזס.ה ~מקומם: בתכנית הכלולים השטתיסואלה 118.ח"ח

 שהודעה רע,10,1ן, מס' תכנית התכניתנ הוראותעיקרי 343, 344, 343, 342, 341, 340, חלקדת8002,
 מ"ר מ-40[ מ)ור.ם הנזלה:שסח ההננ'ת: הוראותע,קר' ען' התש-ס. 2598. הפיסומ'ס ב'לקוק פורסמה א'שויהעל

 1:100. ב.;ו' לתבנית בהתאס מ-ר.י-165 רע,ואנ2. מס' תבעת שי הוראוה'ה על עז'פה877,

כל
 המעווי

 ובשעות בימים בה לעין רשא' בחכמת היע,1"ןיי וכשעון בימ"ס בה לעין רשא' בחכמת
 בקרקע, המעונ.'ן גל .קהל. פתיח'ס האמוריםשהמשרז'ם בקרקע. גמעונ"ן גל לקהל. ~t'n?r האמ~ר'סשהמשדרים

 '1' על נפתע עגמו הרואה אחר תכנ,ו' פרס בכי אי 1כבי 'ו' על נרע עצמו הרואה אחר תכנונ' פרס בכל אובבנק
 רשא' לחוק, 100 סע'ד פ' על יבך המבא' כי וגןהחבנ'ח, רשא' יתוק. 0י1 סעיף פ' על יכך ה1נא' בל .גןההכנ'ה,
 .: וו הוזעה של פרסומה מיום חדשים תוך התנגוות.יהג'ש :1 הוזעה של פרסומה מום תדש"ס תוך התננוות,להקש

 84, הרצל רח' האמורה, המהחית הועדה ימשרו'ברשימון, 84, הרצל רח' האמורה, המתורת הועזה למשרד'ברשומות.
 ההנודר העתק 'מצ'א המחננו 08-225577. טל' 72406,רמיי התנודי- העתק 'מצ.א המחנוז 08-225577. סי' ,7240,רמיה
 נתניה 5, שסמפפר רה' האמורה, המקומ.ת הועדה .משרזיתו רעננה, רענה, עירית האמורה, היקומ'ח הועדה למטרז'תו
 053-336576. טל'?40נ4. 052-412221.טל'

 כבהב עונשה כן אס אלא ת.דון ולא תתקבל לאההטווח בכתב הוגשה נן אס אלא ת.דון 1.א תתקבל יאהתנגדות
 שע..הן העובזות את המאמת תצה.ר ובליווי הנמקת נפירוס שעל.הן העובדוח את המאמת תצהיר ובליון. הנמקותבפ.רוס
 מתחמנת.ה.א מסתמכת.היא

*  lT~wn הנף מקוס. תגנוןמרחב
 ממורמת הכנית שינוי אישתי בדביהורעה

-. - .קום ~מקוממן החבנ.ח בש.נו. הגלולים הוטח.ס~אלה  ן ,ןן 11. 1, ח"י 7703,גוש

 "וב2.:יי." א' מנורית מא.1~ר ,עוד שינוי 1( התבנית: דייאותע.קי. יהבהב" שי" צותיי ש.ני.""הנית: יייראולניילני.,
 "צ.בה .אתי י.~ס

 3( צ.ב,ר..ם. ישית.ם נישק ייכ, קביעת 2( כ, מגיי"[ יאשני לצורד הציבה ,י יי. .שנ-ו

 3716. עמ' התש.'ן,3792. שניס. ל-5 כורכר לכריית הר.נ לש.מושה.תר ן הפרסומ.ס ב.לקוס פורסמה החבנ.ת הפקות עלהויעה קבלת 5( לחקלאות: .עתו וקביעת החציבה גמר לאחרהאתר

 6.6.1991 התשב.א, נס.ון נ-ז 3585, הפרסורסנלקוט.12680
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 למגרש ג.שה דרך קביעת התבנית: ש'נו' הורא,חע'קר' לתכנון המהוכח הועזה במשרד' נמצאה האמורההתבעת
 הקלא'ת. קרקע 'עיד ש.נו'צ'ב~ר.ן לתננו1 המקומ.ת הועזה במשרן' 1כ1 המרנו, מחווולבנ.ה
 2877. עמ' התש"3769,1.מ.פ לקהל. פתוח.פ האמ~ר.םשהמשרז'ם הפרסר ב.לקוס פורסמה התכנית ש.נ~י הפקדה עלהידעה ובשעות ב.מ.ס כה יעיין רשאי המעונ.'1 וכל שרונ.ס,ובנ.ה

 המהו1.ת הועיד במשרד' שיא האמור התבנ.תשינו. [199( בבא. )14 התשנ"א בס.ו1א'
 בימים בו לעתן משא' ונלההמע,נ"1 'בנ'ההחדרה,יתכנוי המרנו ז הנעיילתכנוןאש

 קריות מקומ' חינוןמרחב תיפהמחוז

 מקומית מיתאר תכנית שינוי הפלית בדמיהורעה חיפה מקור. תכנוןמרחב
 התכנף לחוק 89 לסע.ף בהחאס התעה, ב1הנמסרת מקומית מיתאר תכנית שינוי אישור כדבר*הודעה

ז
 יבנ'ה לתכנון ריקומ.ת ריעדה ובמשרד' חפה. הין.בניה התכנון להוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, ב1הנמסרת
 מס' מקומ.ת מ.חאר "חבנ.ת הנקרא תכנ.ת ש.נו. הופקוקר.~ת, הנקרא תכנית שינוי אישור בדבר התשכ"ה-ל196.והבניה.
 חכנ.ת - ק;130 מס' יתבניות ש.נוי ים, סביוני -ק,292א' ספר לבית אתר - חפ,82ז[ מס' מקומ.ת מיתאר"תכנית
 צור - ג,4[א' שלום, צור אדמות - ק,166 קייות,מיתאר מפרחית. מ"פ בקרית ב'נ"פלהס'בת

 תכתת - ג,400 א', חלק צפונית ים קרית - ק,218שיום, - חפ,222 יועי'ס. שבון - חפ,62 מס' לחכנ'ותשנוי
 צפוניה ים ק..ת - וק,165 מ."ה הע.ר הגיילי לשמהמיתאר - הפ,1171א' חיפה, מיתאר תכנית - הפ,229 ובילגן,עמק
 מגור.ם".שבונת חכנ.ת - חפ,1400 מפרחית, חרם קר.ת "כ", ברח'ש.כון

 חלקה 10420, גוש - 'רושלים לשד' בהמשך הצפוני החלק ,ם, חים". קר.תהא.צסז.ון, קר.ת- ומקומם: התכנית בשינו. הבלולים השטח.ם~אלה באיגור בבישיפ מקרנת - וחפ,1698 ח.פה תכנון מרהבמיחאי
 10444, גוש י 0[ ח"ח 16, 6-י, חלק~ח 10421, גוש 5ן ח"ח3, היפה, ומקומם: התבנית בשינוי הכלולים השטה.סואיה

 244. 243. 214,ח"ח חלקות 11575, גוש - בן-צב' רח' לאורך מפרחית, קרית-תייר 1'

 לשכונת שטחים 'עוז התבנית: שסוי הוראןע,קר' 1. ה"ח 579[1. גוש 101; 96. ח"ח 102, 20,*
 יצרכ' שסחים הקצאת חוך ד"ר יה'דות כ-400[ שלמגורים פתוח משסה 'עיד ש'נו' התבנית: ש'נו' הוראותע.קר'
 בקריה 'רושלים שד' בין שיחבר תווא' קביעת ולדרכ'ס;ציבור קימים שעליו שסח עם שטה איחן ב'נ"מן לתט'בתלנ'ת-ספר
 בניה והגבלות בסיחות מגבל~ח קביעת חיפה-עוון וכביש'ם של גבויות ~תיקון דרכ'פ הסדרת מקצוע'ן לבית-ספרמבנים
 ה?פונ'.בחלק גובל.ס.שסת'ס

 בימים בו לע..ן רשא. התכנית בש'נו' המעזנ"ןבל הפרסו- ב'לקוס פורסמה התכנית ש';1' היקזת עלהודעה
 המעונין כל לקהל. פתוח'פ האמפרים שהמשרז'ס ~בשעות 2368. עמ' החש"ן, 3755,מיס

 נפגעעל עצמו הרואה אחר תכנונ' פרס בבנ1אובבלבקרקע' המחותת nlyTa במטרז' נמצא האמור התכניתיש'נו'

 לחו,, 100 סעיף פי עי לכך הכבא' כל ובן החכנ'ת, !ו ש ד המקומית הועדה במשרד' 1כ1 ח.יה. מחוו ~יבמהלתכנך
 ~כל היה. ונסהלהכנון

 המעתני
 הודעה11 ך ' : להג? שא ביסים בו לערן רשאי

 שוקר' תמן רח' האמורה, המחו1'ח היעדהברשומות,.למשרד' לקהל. פתוחים האמפרים שהמשרדיםוכשעות
 העתק 'מצ'א המתנגד 04-667781. סי' 048[3, חשה11,

 העבר' הגדוד רה' האמירה. המקומח הועזה ימשרז'התנגדותו
 04-708117. סי י' מיצק ת קר4' חדרה מקומ' תכנוןמרחב

 בנתב הוגשה כן אם אלא תזון ולא תתנכל יא"תנגזית ממורטת תכנית שינוי אישור כדברהודעה
 שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובל'וו' הניק,חבפ'רוס

 מסתמכה. ה.א התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הוזעה, ב1הנמסרת
 הנקרא תכנית שינוי א.שור בדגר ההשכ"ה-1965,.הבנ.ה.
 צ.בורי לכגרש גישה ורך - ב' חד,[[8 מס' מפורטת"הבנ.ח
 קריות מקומ' תננ~ןמרחב הד,1[8". מס' יבבנית ש'נ~' ברוז"ס.בשכ'

 מיומיות מיתאך תכניות נויי ש שי' א -ד-' הידעה חדרה, ומקומח: התגנ.ת בש.נ~י הבלול.ס השסח'ם~אלה
 התגנון לחוק 117 לכשף בהתאם התעה, בפה נמסרה חלקה 10040. גוש - הברוש לרה' ~מדרוס השקו לרת' ממפרח4

 אלה: תבנ.ות ש.;,יי אישור בדבר התשכ"ה-1965,והבתה, 101. 56, 7, 5, ה"ח65.

JTrnI 6.6.]99] 2681'-א. בס'.1 ג'ז 5יו3, הןרס1מ'ס'יקנס



 התשכ"ה-1965 והבניה, התכנון חוק לפיהודעות

 בימים בו לעיין רשאי התכנית בשיניי המעוביןכל צור מקומית מיתאר להכנית שינוי ק,278א', מס'"תכנית)1(
 המעוביין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות מיתאר תכנית - ק,278 מס' לתכנתה שינוי מזרחית,שלוס
 על נפגע עצמו הרואה אחר תננזני פרס בכל 4מ בבניןבקרקע, מקום. תכנון למרחב מיתאר תכנית - ק/130 שלום,צור

 לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית, שינדיידי שלום". צור - וק,23קריות

 קר.ה- ומקומם: התכנית בשינוי הכלוי.ם השטחים.אלה
 11 הגזעה שי !רסוסה מתם חךש"פ חוד הת:נוות, ירגישרשא'

 ק י'עה ' יב ווש10445,הלק.ה170,169,168,167,165,ב'אליק

 06-342502. טל' 38100,הדרה 65נ מלקה יעוד  שינת  התבויתן  שיגוי  הוראותעיקרי

י ;ין דיור יחידות ומספר בינוי ושינוי למגורים פרסיתמחניה
 5. מס'במגרש

 בבחל הוגשה כן אס איא תתיון ,לא התקבל יאההננדות
 שעליהן העובדות אח המאמת תצהיר ובליווי הנמקותבפירום

 מסתמכת. היא הפרסו- בילקוט פורסמה התבנית שיטי הפקדת עלהודעה
 1666. עמ' החש"ן, 3737,מים

 בנ אחז. הנדלת - ק,,342 מס' מקומ.ת מיתאר -תכנית)ט
 השומרון מקומי תמוןמרחב לתננ.ית שינו. מ.צקין, קר'ח הרת, ברח' קמותומס!ר
 ק,130". ומס' ק/114א'מס'

 מפורטת תכנית שינוי הפקדת כדברהודעה
 קרית- ומקומם: התכניה בשינוי הכלולים השמחיםואלה

 התגנן לחזק 89 לסע.ף בהתאפ הוזעה, בזהנמסרת 339, 229-לו3, חלקות 10428, גוש - הוית רח'ס~צקין,

 לתבגון המתודת הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,והבניה' 355, 353, 344, ח"ח 342,352,
 ובניה לתכנת המקומית הועדה ובמשרדי חיפה, מחוזובניה

 ן 10074 בגוש קי.מת לחלוקה צ.ב.ר שסחי ההאמת -ש,463 מותרים. בנ.ה אחת. והגזית 7"מ~ח.דירות מס' מפורסת -תנ;.ת הנקרא תבנ.ת ש.נ,י הופקו הש.מר11, ב' קומה תוספת א.!שור התגנית: ש.נ.י הוראותעיקרי
 גרכור". מפורטה תכנית - ש,18 מס' לתכנית שינויבכרכור, הפרסו- בילקוט פורסמה התכנית וסינזי הפקדת עלהודעה
 . פרדס- Dal~tl: יתכנ.ת בש.נו. דכלול.ס השסה.ס,אלד 1666. עמ' ההש-1, 3737,מיפ

 . ' המושב הרחובות שכין בקטע הכנים לדרך מצפוןחנה-כרכור, המהו- הועדה במשרדי נמצאים האמירים התכניותשינויי

4 299. 108, 78, ח"ח 293, 292, חלקות 10074, -גושךרושל-ם המקומית הועדה במשריי וכן חיפה, מחח ולכביה לתכנוןזיה
 צ.בור למכנ. אתר שטח הקמת התננית: הראותע.קרי בימים במס לעש רשא' המעוניין וגל קריות, ובניהיחכנון
 ח;.ה.מפרץ יקהל. !תוחיפ האמרים שהמשרז.םובשעות

 הנובי
 293. חלקה לנבול עד הבניס בזרך

 בימים בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעונייןכל
 המעוניין כל יקהל. !תוחיס האמ.ריס שהמשרזיס ובשעות מנשה-אלונה מקומי תכנוןמרחב

 על נפגע עצם. הרואה אחר חביוני פרס בגל או בבנךבקיקע' ra-1ct תכנית שינוי הסידת כדברהודעה

 פ' עי ד :,וש,:::::נשג התגנון להזק 89 לסעיף בהתאם הודעה, ב1הנמסרת
 סע'"

 יהוק, 09!
 $ שוקר' חסן רח' האמירה, המחורת שעוה למשרז'ברשימות, יתכנון הפחחית היעזה במשרי' ג' התשכ"ה-1965,והבניה,
- העתק 'מצ'א המהנגז 04-667781. סל' 31048, חשה11 .ננ-ה לתננון המקומית הועדה ובמשרד' חיפה. מחווובניה  

 06-399254. סל' "95"3,.עקב שינך אלעזר, תימ' למבנים, בתה חלק.ח הקצאת -ס,183 ,ברון- י5, ת-ד האמורה, המקושת העזה .משרז'התנועתו מס' ותורסת "תכנית הנקרא הננט ש'נו' .TpDTnמנשה-אלונה.
 משח,25". ומס' מ,49 מס'לתבניות

 בכתב הוגשה כן אם אלא הידון ולא תתקבל לאהתנגדות
 שעליהן העצבית את המאמת תצהיר ובי'וו' הנמקות בסרוס חלמ' וסקוסם: התנניח בשינו. הכלולס השסה'פואלה

 מסתמכת.ה.א 1, 4, 1, מ"מ גוש10115, 13: 6, י, 2, מ"ח 8794,אלעזר-גוש
 10. 9, 6, ח"ח 10116, גוש 12: 10,11,

 1991( במאי )13 התשנ"א באיירכ"ס בניה חיקות הקצאת החכנית: שינוי הוראדתעיקרי

 קומלמןחיים לאיזורים שטחים יעוד חלקות; של וחלוקה איחידלבגים,
 המחוזית הועדה ראשתשב בניה והוראות שימושים קביעת ולדרכים: משילב-םציבוריים

 חיפה מחוז ובניהלתכנת מהאיזורים. אחדלכל

 .5.6 1)19 התשכי", בסון נ..י יו35. ג!יסימיסיי"יס2682

 ירושלים הממשלתי, במדפיס והודפס בסדר-צילוםסודר 0334-298:115514 חדשים שקלים 2.56המחיר




