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 מינוי ממלאת מקום נ־ציג שר המשפטים
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א(א< לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-965ו', אני ממנה את מרים ברוך להיות ממלאת
 מקום נציגתי בוערה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה1.

 ב־׳ו בתמוז התשנ׳׳ד (5 ביולי 1994)

) דוד ליבאי ג ־ מ ד ח ) 

 שד המשפטים
 ס־ח התשב־ה, עמ׳ 307.

 י־פ התשנ־ד, עמ׳ 2380 ועמי 2832.

 מינוי
 לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש׳ן-990ו

^ לחוק הליכי תכנון א )  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3
 ובניה (הוראת שעה). התש״ן~1990', אני ממנה את חנה
 לפין-הראל להיות נהיגתי בועדה לבניה למגורים ולתעשיה

 במחוז חיפה במקום אליהו בר־חוק.
 כ־ו בתמוז ההשנ־ד (5 ביולי 1994)

) דוד ליבאי ג ־ 2 2 6 מ 5 ח ) 

 שר המשפטים
 1 ם״ח התשץ, עמ׳ 166.

 הודעה על היעדרות ראש הממשלה מן הארץ
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לתוק־יסוד: הממשלה',
 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 19 לחוק האמור, קבעה
 הממשלה בי השר משה שחל יכהן כממלא מקומו של ראש
 הממשלה ושר הבטתון מיום כ״ז בתמוז התשנ״ד (6 ביולי

 1994) עד שובו של ראש הממשלה ושר הבטחון לארץ.

 כ״ז בתמוז התשנ׳יר (6 ביולי 1994)

< שמואל הולנדד 3 ־ 5 מ 7 ח  י

 מזכיר הממשלה
 1 ם״ח התשב״ח, עמי 226.

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

 מודיעים בזה, לענין סעיף •2 לחוק־יסוד: הממשלה', בי
 שר החינוך והתרבות שב ארעה ביום כיד בתמוז התשנ״ד (3

 ביולי 1994).
 ב״ה בתמוז התשנ״ר (4 ביולי 1994)

 אהרון לישנםקי (חמ 3-57)
 ממלא מקום מזכיר הממשלה

 ס״ח התשכ״ח, עמי 226.

 מינוי
 לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה/ התשין-990ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(אץ5) לחוק הליכי תכנון
, אני ממנה את מרים.  ובניה (הוראת שעה), התשץ-1990י
 ברוך להיות ממלאת מקום נציגתי בועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה במחוז חיפה.

 דוד ליבאי
 שר המשפטים

 כ־ו בתמוז התשנ״ד (5 ביולי 1994)
 (חמ 3-2265)

 ס־ח התש־ן, עמ׳ 166.

 מינוי יושב ראש לועדת ערר
 לפי חוק המועעה לענף הלול (ייעור ושיווק),

 תתשכ־ד-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק המועעה לענף הלול
 (ייצור ושיווק), התשכ־ד-963וי (להלן - החוק), אני ממנה,
 לאחר התייעצות עם נשיא ביה המשפט העליון לפי סעיף
, את  16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשנדד-984 ו1
 עזריאל שפי, שופט (דימ׳) של בית משפט שלום, להיות יושב
 ראש ועדה הערר לענין סעיף 44 לחוק האמור, עד יום כ״ב

 באדר ב׳ התשנ־ז (ו5 במרס ל199).

 דוד ליבאי
 שר המשפטים

 כ־ו בסיון התשנ־ד (5 ביוני 1994)
 (חמ 3-414)

 ם״ח התשב־ד, עמי 15.
 ס־ח התשמ־ד, עמ־ 98ו.

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק בית הרין לעבודה, התשב״ט-969ו

 בהתאם לסעיף 8.לחוק בית הדין לעבודה, התשב״ט-
 1969י, אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק האמור
 ובהתייצעות עם שר העבודה והרווחה ועם נשיא בית הדין
 הארצי לעבודה, מיניתי את יעקב בויגבורן, שופט ראשי של
 בית דין אזורי לעבודה, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט
 בית הדין הארצי לעבודה, מיום י״ט בתמוז החשנ״ד (28

 ביוני 994ו) עד יום ז׳ באב התשנ׳׳ד (5ו ביולי 1994).

 כ״ד בתמוז התשנ־ד נ3 ביולי 1994)
 (חמ 563ו-3) דוד ליבאי

 י שר המשפטים
 ם״ח התשב׳יט, עמ׳ 70.

 מינוי נציג שר המשפטים
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(אץ8) לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-965וי. אני ממנה את חנה לפין-־הראל להיות
 נציגתי בועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, במקום

 אליהו בר־תוק1.

 ב״ו בתמוז התשניד (5 ביולי 1994)

< דוד ליבא, ־3 מ 7 ח  נ

 שר המשפטים
 י סייח ההשכ״ה, עמי 307.
 2 י״פ התשנ״ד, עמי 2380.
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 (ד) חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-81962;
 (ה) חוק רישוי עסקים, התשב״ח-1968*;

;  (0 חוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-993ז0,
 3. אלה מבין פקחי הסיירת האמורה שמונו מפקחים

 לפי -

 (א) חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,
 התשמ״ח-1988 - לערוך חקירות ותיפושים כדי למנוע

 עבירות על החוק האמור או כדי לגלותן;

 (ב) תלק ת׳ לפקודת בריאות העם, 940ז - לערוך
 חקירות בחצרים שאליהם הם נכנסים מכוח סמבותס לפי
 חלק ר ו של אותה פקודה, לשם מניעת עבירות עליה או על

 תקנות שלפיה ולשם גילוין:

 השם תעודת זהות

 אמיר לוין 004205449
 מוזס דוד 003121845
 אייל מילס 058362260
 מישל מור יוסף 022098479
 חיים אלבז 058294570
 משה דהרי 042868414
 רם עברי 053493961
 מוטי לוי 055074603
 יהושע אבולעפיה 051400331
 גיא מילנר 058465113
 עבד מחמיד 059418640
 ברק אלפי 023948292

 תוקף הסמכה והרשאה זו עד יום ב׳ בתמוז התשנ־ה
 (30 ביוני 1995) וכל עוד מקבלי הסמכה והרשאה זו

 משמשים כפקחי הסיירת לאיכות הסביבה.

 משה שחל
 שר המשטרה

 ב״ה בתמוז החשנ־ד (4 ביולי 1994)
 (חמ 3-598)

 * חא׳׳י, ברך א׳, עמ׳ 439.
 י ם״ח התשכ״דו, עמ׳ 104.

 °' ס־ח התשנ־ג, עבד 28.

 מינוי מפקחת עבודה ראשית בפועל
 לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק ארגק הפיקוח על
 העבודה, התשי״ד-954ז', אני ממנה את ורדה אדוארדס
 להיות מפקתת עבודה ראשית בפועל, מיום י״ז באב
 התשנ־ד (26 ביוני 1994) ער יום א׳ באב התשנ־־ד (9 ביולי

.(1994 

 כ׳׳ז בחמת התשנ״ד (6 ביולי 1994)

) עוזי פרעם ג - י 5 מ 0 ח  י

 שר התיירות
 ממלא מקום שרת העבודה והרווחה

 הודעה על גמר כהונתו של רשם
 לפי חוק בחי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהחאם לסעיף 105נ לחוק בחי המשפט [נוסח משולב],
, אני מודיע על נמר כהונתה של עדנה  התשמ־ד ־984 ו י
 טנרלר, רשמת בית משפט שלום, עקכ תתפטרותה, ביום י׳

 בתמוז התשנ׳׳ד (9ו ביוני 1994).

 כ״ה בתמוז התשנ״ד (3 ביולי 1994)
 (חמ 3-64)

 מאיד שמגר
 . נשיא בית המשפט העליון

 ם׳׳ח החשמ״ד, עמי 198; התשניב, עמי 68.

 הודעה על העורך למנות דיין
 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-955ו

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק הדיינים, התשט״ו-1955',
 אני מודיע בי יש עורך למנות חמישה דיינים של בית דין

 רבני אזורי.

: המקומות שהתפנו הם: שניים בבארישבע, שניים ה ר ע  ה
 בחיפה, אחד בנתניה.

 ב״ז בתמוז התשנ״ד (6 ביולי 1994)

< יצחק רבין 3 ־ 4 0 מ ג ח ) 

 ראש הממשלה והשר לעניני דתות
 י ס״ח התשט״ו, עמי 168.

 הסמבה והרשאה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת סדר הדין הפלילי
 (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט-969ו' (להלן -
 פקודת מעצר וחיפוש), סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפליליח
, סעיף 5(ד) לחוק מניעת זיהום הים ממקורות  (עדות)־
 יבשתיים, התשמ״ח-988וג, וסעיף 64ג לפקודת בריאות העם,
 1940*•, אני מסמיך ומרשה, לפי הענין, את פקחי הסיירת
 לאיכות הסביבה של המשרד לאיכות הסביבה, ששמותיהם

 מפורטים להלן בסמכויות אלה:

 1. סמכויות שוטר לפי סעיפים 2 ו־3(ו) לפקודת מעצר
 וחיפוש לענין העבירות על חוק למניעת מפגעים, התשכ־א-

;51961 

 2. לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על -

 (א) חוק למניעת מפגעים, התשב׳׳א-1961;
 (ב) חוק הדרכים (שילוט), התשב״ו-1966*;

 (ג) סימן אז בפרק השני של חוק המים, התשי״ט-
 959 זי;

 ס״ח התשי׳׳ד, עמ׳ 202.

 דיני מדינח ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284.
 חא״י, כרך אי, עמ׳ 439.
 ם״ת התשכדד, עמי 142.
 ס״ח התשניב, עמי 230.
 סייח התשב״א, עמי 58.

 ס״ח החשכ״ו, עמ׳ 6.
 ם״ח התשמ״ח, עמי 118.
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 הסמכה
 לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית

 ברשויות המקומיות בשבת 1994), תתשנ־ד-1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(2) לתקנות הסדרים במשק
 המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1994),
 התשנ״ד-995ו' (לדזזלן - התקנות), אני מסמיך את המנהל
 הכללי של משרד הפנים לאשר לרשות מקומית שהחליטה
 על כך לא יאוחר מיום ז בדצמבר 1993, לשנות תת סיווג
 של מבני מגורים, בשנת הכספים 1994, בתנאים המפורטים

 באותה תקנה.

 י״ח בתמוז התשנ׳׳ד (27 ביוני 1994)
 (חמ 3-2278)

 יצחק רבין
 ראש הממשלה ושר הפנים

 ק׳׳ת התשנ״ד, עמ• 224.

 הסמכה
 לפי צו יבוא חופשי, החשל״ח-1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לצו יבוא חופשי,
 החשל״ח-1978י, אני ממנה את שלמת ודשבסקי, ממלא
 מקום מנהל מינהל תעשיות טכנולוגיות במשרד התעשיה

 והמםתר, לתת היתרים לענין סעיף 2(ד) לצו האמור.

 מיכה חריש
 שר התעשיה והמסחר

 ב־א בתמוז התשנ־ד (30 ביוני 1994)
 (תמ 3-552)

 י ק־ת התשל־ח, עמי 1774.

 היתר להעלאת מחירי תרופות
 לפי חוק יעיבות מחירים במערכים ובשירותים

 (הוראת שעה), התשמ״ו-985 ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץ2) לחוק יציבות מחירים
 במערכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ־ו-1985י, אנו
 קובעים בי מותר להעלות את מחירי התרופות ההומניות
 מתוצרת הארץ, במחיר שלא יעלה על !3.88W (בממוצע) על

 מחירן הקובע1.

 תחילתו של היתר זה ביום ביב בתמוז התשנ׳׳ד (ז
 ביולי 1994).

 כ״ב בתמוז התשנ״ד (ו ביולי 1994)
 (חמ 979 ז-3)

 אצדי0 סנה
 שר הבריאות

 אברהם (בייגה) שוחט
 שר האוצר

 הודעה בדבר מינוי קצין תגמולים
 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תתשי־ט-1959

 ונוסח משולב]

 אני מודיע שבחוקף םמכוהי לפי סעיף 25 לחוק הנכים
, מיניחי  (תגמולים ושיקום), התשי־ט-1959 [נוסח משולב]י
 את בלה פאר להיות, מיום ב״ד בתמוז התשנ׳׳ד (3 ביולי

 994 ו), קצינת תגמולים לענין החוק האמור.

 המען: *גף השיקום, רת׳ דוד אלעזר 18, הקריה,
 תל־אביב.

 כ״ד בתמוז התשנ״ד (3 יולי 1994)

) יצחק רבין 3 ־ 4 מ ב ח  י

 ראש הממשלה ושר הבטחון
 י ס״ה התשי־ט, עמ׳ 276.

 הודעה בדבר מינוי קעין תגמולים
 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי0ט-1959

 [נוסח משולב]

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים
 (תגמולים ושיקום), התשייט-1959 [נוסח משולב]', מיניתי
 את אתי כהן להיות, מיום כ־ד בחמוז התשנ״ד (3 יולי 994ו),

 קצינת הגמולים לענין החוק האמור.

 המען: אגף השיקום, רח׳ דוד אלעזר 8 ו, הקריה,
 תל ־אביב.

 כ״ד בתמוז התשנ״ד (3 ביולי 1994)

< יצחק רבין 3 ־ 4 מ נ ח ) 

— ראש הממשלה ושר הבטחון  ־
 י ם״ח התשי־ט, עמ׳ 276.

 הסמכה
 לפי תקנוח הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית

 ברשויות המקומיות בשנת 1994), התשנ״ד-1993

 בהתאם לסמבותנו לפי תקנה 4(3) לתקנות ההסדרים
 במשק המדינה (ארנונה כללית בדשויוח המקומיות בשנת
 1994), התשנ״ד-993וי (להלן - התקנות), אנו מסמיכים את
 המנהל הכללי של משרד הפנים ואת הממונה על
 התקציבים במשרד האוצר, במשותף, להתיר לרשות מקומיה
 שהחליטה על כך לא יאוחר מיום 1 בדצמבר 1993, לשנות
 תת סיווג של נכסים שאינם מבני מגורים, בשנת הכספים

.1994 

 י״ת בתמוז התשנ״ד (27 ביוני 1994)
 (חמ 3-2278)

 אברהם (בייגה) שוחט
 שר האוצר

 יצחק רבץ
 ראש הממשלה ושר הפגים

 ם״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ק־ת התשנ־ר, עמי 224. י־פ התשנ׳׳ד, עכל 4ז5ז.
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 ולבניה בל עוד הם משמשים בתפקידיהם במשרד לאיכות
 הסביבה:

 הילה בן־דורי - ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון
 שלומית דותן - ועדה מחוזית לבתנון ולבניה מחח המרכז
 מנחם זלוצקי - ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מתח ירושלים

 ורד אדרי - ועדה מתוזית לתכנון ולבניה מחת הדרום.

 מינויה של אוסנת מירוןב - בטל.

 כ״ה בתמוז התשנ״ד (4 ביולי 1994)
 (חמ 3-7)

 יוסי שריד
 חשר לאיכוה הסביבה

 תיקון הודעה על פקודת משטרה
 לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-ו197

 בהתאם לסעיף 9ב>ב) לפקודת המשטרה [נוסח תדש],
 התשל־א-וד9וי, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה
 בתתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש
 בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמת בזה פקודת המשטרה

 במפורט להלן:

 בפקודה מטה ארצי 5.04.01• - *מדי משטרת ישראל״ 2:

 (1) בסעיף 4.א. פריטי חובה, בטבלה, פריט הלבוש
 ״סמל לכובע״ והרשום לצירו בטור תיאור הפריט -

 יימחקו;

 (2) בסעיף 5, בטופו יבוא: ״בנוהלי אכ״א״.

 כ״ו בתמוז התשנ״ד (5 ביולי 1994)
 (חמ 3-2403)

 אסף חפץ
 המפקח הבללי של משטרה ישראל

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש דו, עמי 390.
 י־פ התשנ־ג, עמי 575.

 הודעה בדבר אישור תעריפי חשמל
 לפי פקודת זביונוח החשמל

 אני מודיע בי בתוקף סמכותו לפי סעיף 2 לפקודת
 זכיונות החשמלי, ולפי סעיפים 23 ו־24 לזביון שניתן לחברת
 החשמל לישראל בע״מ, המובא בחלק א׳ של התוספת
 לפקודה, אישר שר האנרגיה והתשתית לחברה האמורה, על
 פי בקשתה, תעריפים חדשים החלים על צריכת החשמל

 החל ביום י״ד בםיון התשני׳ד (24 במאי 1994).

 בתעריפים החדשים חלו שינויים כדלקמן לעומח
 התעריפים אשר חלו על צריבת החשמל החל ביום י׳׳ז
 בכסלו התשנ״ד (1 בדצמבר 1993), לפי ההודעה בדבר אישור

 תעריפי חשמלי (להלן - ההודעה):

 ו. עודכנו מתירי התשלומים הקבועים בבל התעריפים;

 הודעה על מינוי מנהל נמל
 לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א- 1971

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לפקודת
 הנמלים [נוסח תדש], התשל״א-971וי, מיניתי את צבי בפיר

 למנהל נמל עבו.

 ההודעה על הוראה להשתמש בסמכויות מנהל נמל
 אשר ניתנה לזאב פריד לגבי נמל עכו2 - בטלה.

 כ׳ בתמח התשניד (29 ביוני 1994)

) ישראל קיסר ג ־ ו 5 י מ ס ח < 
 שר תתחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.

 2 י״פ התשמ״א, עמי »233.

 הודעה על מינוי מנהל נמל
 לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל־א-971 ו

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לפקודת
 הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-1971 י, מיניתי את מאיר נוי

 למנהל נמל טבריה.

 מינויו של רב חובל נחום רודיס* - בטל.

 ב׳ בתמוז התשנ׳־ד (29 ביוני 1994)
) ישראל קיסר 5 ־ י 5 ו מ ס ח < 
 שר התחבורה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳ 443.
 2 י״פ התשמ״ב, עמי 2473.

 מינוי ממלא מקום נציג שר התחבורה במועצה
 הארצית לתכנון ולבניה

 לפי תוק התכנון והבניה, התשב־ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א לחוק תתבנון והבניה,
 התשכ״ה-1965', אני ממנה את אורנה לחמן כממלאת מקום

 נוספת לנציגי במועצה הארצית לתכנון ולבניה.

 י״ב בתמוז התשנ״ד (21 ביוני 1994)
) ישראל קיסר 3 - מ ד ת ) 

 שר התחבורה
 י ס״ח התשב־ה, עמי 307.

 מינוי ממלאי מקום לנציגי השר לאיכות הסביבה
 בועדות מחוזיות לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(6אXא! ו־48א לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו', אני ממנה את המפורטים
 להלן להיות ממלאי מקום נציגי2 בועדות המתוזיות לתכנון

 חוקי א״י, ברך א׳, עמי 64.
 י״פ החשנ״ד, עמי 2800.

 ם׳׳ח התשב״ה, עמי 307; החשנ״ב, עמי 159.
 י״פ התשנ״ד, עמי 924ז.
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 בי האנשים ששמותיהם מפורטים להלן יבללו ברשימת3
 נציגי שר הפנים לועדות להשלמת תבניות:

 דוד בריל
 רננה ירדני (גולן)

 שמתה שילוני
 אלכם שפול

 שמם של יצחק ליבוביץ ומשה רובשיץ יגרע מהרשימה
 האמורה.

 ב״ד בתמוז התשנ״ד (5 ביולי 1994)
 (חמ 3-2160) ,

 עמרם קלעג׳י
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י״פ התשמ״ט, עמי 3155; התשנ״א, עמי 622; התשנ״ג, עמי
.3452 

 הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה
 לפי פקודת העיריוח

 מודיעים בזה בי המנהל הכללי של משרד הפנים,
 בתוקף הסמכות לפי סעיף 8 לפקודת העיריות', שהואצלה
, ציווה על עריבת חקירה בדבר שינוי תחומן של עיריות  לונ

 תל־אביב־יפו ורמה־גן והמועצה המקומית אזור.

 לצורך זה מינה המנהל הכללי של משרד הפנים ועדת
 חקירה, שמענה הוא: משרד הפנים, מנהל מחוז תל־אביב,

 ת״ד 29090, תל־אביב 61290 (לידי יוסי ברון).

 בל אדם המעוניין להשמיע את דעתו בפני הועדה
 רשאי להגיש את עצומותיו תוך 30 ימים מיום פרסום

 הורעה זו.

 י״ב בתמוז התשנ״ד (21 ביוני 1994)
 (ח מ 3-174)

 חנניה גיבשטיין
 יישב ראש ועדת החקירה

 לעירית תל־אביב־יפו ורמת־גן
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 1523.

 הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
 לפי חוק לשבה עורכי־הדין, התשכ״א-1961

 אני מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 69(אץ6) ו־72 לחוק
 לשכת עורבי־הדין, התשכ״א-1961' (להלן - החוק), כי בית
 הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי־הדין בתל־אביב,
 בתוקף הסמכות שהוענקה לו בסעיף 78(א) לחוק, החליט
 ביום לי בסיון התשנ״ד (9 ביוני 1994), בשבתו בתיק בד״מ
 6/94ג, להשעות זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין את

 עורך דין נסים אלעזר מתל־אביב, נושא רשיון מס׳ 7853.

 תדקף ההשעיה הזמנית מיום ל׳ בסיון התשנ־ד (9 ביוני
 1994) ועד להכרעה סופית בתיק.

 י״א בתמוז התשנ׳׳ד (20 ביוני 1994)
 (חמ 3-94)

 שמעין בן ־יעקב
 מזכיר כללי של לשבת עורבי־הדין

 2. התעריפים החדשים כוללים תוספת אחידה של 0/ם 4.1
 על כל מרביבי התעריפים (לרבות המחיר המעודכן של

 התשלומים הקבועים).

 3. בסעיף 4 בתוספח להודעה, תנאי מסי (1) לגבי צרכן
 קיים - בוטל, ותנאי מם׳ (2) יסומן (1); חנאי מס• (1)
 לגבי צרכן תדש - בוטל, ותנאים מס׳ (2) ו־(3) יסומנו

 (ו) ו־(2) כסדרם.

 A האמור בסעיף 7.2.2 בתוספת להודעה, מתחת לכותרת

 ״תשלום חדשי קבוע״, יסומן 7.2.2.1 ואחריו יבוא:

 ״7.2.2.2 צרכן המשלם את חשבון החשמל באמצעות
 הוראת קבע בבנק יזוכה בסך 2.20 ש״ח בבל חשבון,

 בגין עלויות גבייה נתסכות לחברה.״

 י״ט בתמוז התשנ״ד (28 ביוני 1994)
ץ ׳ ב  מום 306-» מ

 המנהל הכללי של
 חברת החשמל לישראל בעי׳מ

 הודעה בדבר כיול בשנית
 לפי פקורת המשקלות והמידות, 1947

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(4) לפקודת
 המשקלות והמידות, 1947', קבעתי שבל אדם המחזיק -
 לשם שימוש במסחר - במשקלות, במידות או במכונת
 שקילה שטרם חותמו בהתאם להודעה שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 3752, החשץ, עמי 2289, יראם לשם כיול־שניה
 למבקר משקלות ומידות בתקופה שבין כ״ד באב התשנ״ד
 (31 באוגוסט 1994) וכ״ה בחשון תתשנ״ה (30 באוקטובר
 1994), בימים אי, גי, ה; בשעות 13.00-09.00. באחד המקומות

 האלה:

 משקלות ומידות, רח׳ קרן היסוד 38, ירושלים;
 משקלות ומידות, רח׳ מזא״ת 76, תל־אביב:
 משקלות ומידות. דרך העצמאות 82, חיפה;

 משקלות ומידות, בנין אושירה, שדי שז״ד 1, באר־
 שבע.

 או במקום אהר שיודיע עליו המפקח בבל דרך שיראה
 לראוי.

 כ״ד בתמוז התשנ״ד (3 ביולי 1994)
 ארנין רונן (תמ 3-967)

 המפקח על משקלות,
 ______ מידות וסטנדרטים

 י ע״ר 1947, תום׳ ו, עמי 2.

 הודעה בדבר רשימת נציגי שר הפנים בועדות
 להשלמת תבניות

 לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמבות שר הפנים לפי סעיף 109א(ב) לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י, שהועברה אלי2, אני מודיע

 ס״ח התשב״א, עמי 178.
 ס״ח התשב״ה, עמי 307; התשמ״ח, עמי 144.

 י״פ התשל״א, עמי 761.
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 שאן, רשיון מס׳ 1070, חתום ביד הממונה על מחוז הצפון,
 להוציא לאור עהון בשפה העברית בשם ״לב הצפון״, אשר
 ידון בנושאים כלליים ואזוריים בצפון, ייערך בידי צדק
 יהודה ויודפס בבית דפוס ״מדף, אזור התעשית, נצרת

 עילית.

 י״ט בשבט התשנ״ד (37 בינואר 1994)

1 חגי חפץ 3 ־ 7 מ 5 ת ) 

 מנהל האגף לשירותי חירום
 ולתפקידים מיותרים במשרד הפנים

 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון
 לפי פקודת העתונות

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום ה׳ בשבט התשנ״ד (דו
 בינואר 994ו! ניתן לעמותת תק״י - תא קריקטוריסטים
 ישראלי, רח׳ אלקחי 22, ירושלים, רשיון מטי 0080, תתום ביד
 הממונה על מתת ירושלים, לתוציא לאור עתון בשפה
 העברית בשם ״שפיץ״, אשר ידון בנושא קריקטורות, הומור
 וקומיקס, ייערך בידי נסים יחזקיהו ויודפס בבית דפוס

 ״המקור״, רח׳ בר־אילן 22, ירושלים.

 י״ט בשבט התשנ״ד (31 בינואר 1994)
 (חמ 3-75)

 חגי חפץ
 מנהל האגף לשירותי חירום

 ולתפקידים מיוחדים במשרד הפנים

 הודעה על התנגדות למיזוג חברות
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, תתשמ״ת-1988

 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים,
 התשמי׳ח-988ו', אני מודיע על תתנגדותי למיזוגים של

 החברות כמפורט להלן:

 העיסוק העיקרי של
 החברות המתמזגות

 מם׳ שמות החברות
 תמיזוג המתמזגות

 מזג 224 תנובת מרכז שיתופי משחטת פטם והורים,
 לשיווק תוצרת חקלאית שיווק בשר ומכון

 בישראל בע״מ פסדים
 עוף תנגב מפעל משתטת פטם והורים

 למוצרי עוף אגודה
 חקלאית שיתופית

 הנימוקים להחלטה מפורטים בתיק לעיון הציבור.

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

 ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ז בתמוז התשנ״ד (6 ביולי 1994)

) יורם טורביביץ 3 ־ ־ 2 ו 5 מ 6 ח  י

 הממונה על הגבלים עסקיים

 הודעה בדבר דחיית מועד השעיה זמנית של חבר
 לפי חוק לשבח עורכי־הדין, התשב״א-1961

 אני מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק
 לשכת עורכי־הדין, התשב״א-ו196', בי בית־הדין המשמעתי
 המחוזי של לשכת עורכי־הדין בחיפה, בשבתו ביום יי׳ז
 בםיון התשנ״ד (27 במאי 1994) בתיק בד״מ 2/94, החליט
 להיענות לבקשחו של עורך דין האשם דלאשה מעכו, נושא
 רשיון מם׳ 82-9, ולדחות את מועד תחילת השעייתו הזמנית2

 ליום ז׳ באב התשנ״ד (15 ביולי 1994).

 י״א בתמוז התשנ״ד (20 ביוני 1994)
) שמעין בן־יעקב 3 - 9 מ 4 ח ) 

 מזכיר כללי של לשכת עורכי הדין
 י ם״ח התשכ׳׳א, עמי 178.
 2 י״פ התשנ״ד, עמי 2886.

 הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה
 לפי חוק לשבת עורכי־הדין, התשב״א-1961

 אני מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 69(אץ6) ו־72 לחוק
 לשבת עורבי־הדין, התשב״א-1961י, כי בית המשפט העליון,
 בשבתו ביום ט״ז בסיון התשנ״ד (26 במאי 1994) בתיקי על״ע
 6733/93 ו־6537/93, החליט להטיל על עורך דין אריה בן־
 חרוץ, נושא רשיון מסי 1085, עונש של הוצאה מן הלשכה.

 תוקף ההוצאה מן הלשכה מיום ט״ז בםיון התשנ״ד (26
 במאי 1994).

 י״א בתמוז התשנ״ד (20 ביוני 1994)

ן בן־יעקב ו ע מ ש 3 ~ 9 4 n r t  ״

 מזכיר כללי של לשכת עורבי הדין

 י ס״ח התשמ״ת, עבו 28 ו.

 ם״ח התשב״א, עמי 8ד1.

 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון
 לפי פקודת תעתונות

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום י״ב בשבט התשנ״ד (24
 בינואר 994 ו) ניתן ליצחק אוחיון, רח׳ שפינוזה 84, גבעת
 המורה, עפולה, רשיון מם׳ 069ו, חתום ביד הממונה על מתוז
 הצפון, להוציא לאור עתון בשפה העברית בשם ״קשת
 ידיעות״, אשר ידון בנושאים כלליים, אקטואליה, פוליטיקה
 וחדשות ספורט, ייערך בידי אבי לזימי ויודפס בבית דפוס

 ״מדן״, נצרח עיליח.

 נמסרה בזה הודעה, כי ביום י״ב בשבס החשנ״ד (24
 בינואר 1994) ניתן לעווד אחמד חוםין, כפר כאוכב, אבו אל
 היגא, רשיון מסי 1071, חחום ביד הממונה על מחוז הצפון,
 להוציא לאור עתון בשפה הערבית והאנגליח בשם ״אל־
 טריק״, אשר ידון בנושאים פוליטיים, חברתיים, כלכליים
 ואחרים, ייערך בידי עווד אחמד חוסין ויודפס בביח דפוס

 ״מדן״, נצרת עילית.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום י״ב בשבט התשנ״ד (24
 בינואר 1994) ניתן לשלמה מלכת, רח׳ זיבוטינסקי 1308, בית־

 ילקוט הפרסומים 4231, י״ג באב התשנ״ד, 1994.ד.ו2 4281



 השטח המבוקש להפקעה: כל החלקה פרט לחלקי ריפ
 ובטה״כ 2528/32260 חלקים הרשומים בספרי המקרקעין ע׳׳ש

 שפירו צבי בן מיכאל.

 הבעלים: שפירו צבי בן מיכאל.

 אברהם שוחט
 שר האוצר

 ח׳ בתמוז התשניד (17 ביוני 1994)
 (חמ 3-4)

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו', ובהתאם לתכנית מפורטת תד/912,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4085,
 החשנ״ג, מוםרח בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה
 (להלן - הועדה/ הודעה כי הקרקע המחוארח בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לשאת ולחה על רכישה הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.

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

 תוספת
 קרקע בגוש 10402, ח־ח 36, בחדרה, בשטח של 14,000

 מ־ר בערך.

 העתק החבניח מופקד במשרדי הועדה בעירית חדרה
 ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י״ב בתמוז תתשנ־ד (21 ביוני 1994)
 (חמ 3-2) ,

 נחמיה להב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חדרה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר

 הודעה לפי סעיף! 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי עיבור/ 1943

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 943י' (להלן - הפקודה), אני מבריז בי
 המקרקעין המתוארים בתוספת, שביחס אליהם פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה2, יהיו לקניינה הגמור
 והמוחלט של מדינה ישראל מיום פרסום הודעה זו

 ברשומוח.

 תוספת

 חטיבת קרקע הנמצאת בירושלים במפורט להלן:
 גוש ארעי: 30733.

 מם׳ תוכנית לצרבי רישום: ת.ז/962ו/93.
 חלקה ארעית ו, בשטח של 87.816 דונם;
 חלקה ארעית 2, בשטח של 6.235 דונם;

 חלקה ארעיח 31, בשטח של 15.078 דונם.
 מס׳ תשריט ההפקעה: הפ/ב״ג/21ו/322.

 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום, לשם
 זיהוי בלבד ולא לשם קביעת גבולות, בתשריט מסי תפ/כ־ג/
 322/121, הערוך בקנה מידה 1:1,250 והחתום בידי שר

 האוצר.

 העתקי תתשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף
 רישום והסדר מקרקעין, ירושלים, ובמשרדי הממונה על
 המחוז, ירושלים, וכל המעוניין בדבר זבאי לעיין בהם

 בשעוח העבודה הרגילות.

 אברהם שוחט
 שר האוצר

 ח׳ בתמוז החשנ״ד (17 ביוני 1994)
 (חמ 3-4)

 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.
 2 י־פ התשיל, עמי 2808.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור/ 1943' (להלן - הפקודה), אני מבריז בי
 המקרקעין המתוארים בתוספח, שביחס אליהם פורסמה
 הודעה לפי סעיף 5 לפקודה1, והודעה לפי סעיף 7 לפקודה1,
 יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום

 פרסום הודעה זו ברשומוח.
 תוספת

 חטיבת קרקע ששטחה 598 בדר בערך בבני עטרות
 במפורט להלן:

 גוש 6699, חלקה 29.
 השטח הכללי: 7,609 מ״ר.

 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
 י״פ התשנ״ג, עמ׳ 876ו.
 ייפ התשנ־נ, עמי 3507.

 ס״ח התשב״ה, עמי 307.

 4282 ילקוט הפרסומים ו423, י־ג באב התשניר, 21.7.1994



 האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
 הרישום - אם ישנו - בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא הובע וחישוב

 הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה, בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה
 שבל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד אח

 החזקה בהם.

 תוספת

 נוש 10920, ח״ח 75 (מקורם גוש 10878, ח־ת ישנה
.(42 

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית חיפה
 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי

 הועדה פתוחים לקהל.

 י״ג בםיון התשנ־ד (23 במאי 1994)
 (חמ 3-2)

 עמרם מצנע
 יושב ראש הועדה המקומית

 לחבנון ולבניה חיפה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודה הקרקעות (דבישה לצרכי ציבור), 943 ו

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־ם9ז לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ בס/
 24/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 3091״ תתשמ״ד, עמי 3191, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה' כפר־סבא (להלן - הועדה), הודעה בי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
 ציבור, ובי הועדה מובנה לישא וליחן על רכישת הקרקע

 האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלות לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות, הצהרה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי תרישום - אם ישנו -
 בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה תמפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא הובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, בי הועדת מתכוונח לקנוח מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דתוף
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור את החזקה בה.

 תוספת

 קרקע בגוש 6428, כמפורט להלן:

 מקומית תפ/1444א׳ - תיקון קווי רחוב בצומה גשר פז עם
 דרך בר יהודה, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2389, התשל״ח, עמי 443 (להלן - ההבניה),
 מוםרח בזה הועדה המקומיח לחבנון ולבניה חיפה (להלן -
 הועדה), הודעה בי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים
 לועדה לחלוטין למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית, ובי
 הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין

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

 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמםרח בזה הודעה, בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
קה במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף  *^חז
י ציבור שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה כ ר צ ל ^ ^ 
 שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את

 החזקה בהם.

 תוספת

 גוש 10920, ח״ח 90 (מקודם גוש 10878, ח״ח ישנה
.(27 

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדת בעירית חיפה,
 ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי

 הועדה פתוהים לקהל.
 י״ג בסיון תתשנ׳׳ד (23 במאי 1994)

) עמרם מצנע ג ־ מ 2 ח < 
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חיפה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת תקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־׳ה-1965

 בתוקף סמכוחה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
-^והבניה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
ת הנקראת תכנית חפ/1444 - תכנון צומת גשר פז עם י מ ו ק ה • • 
 דרך בר יהודה, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2010, החשל״ד, עמי 1465 (להלן - החכנית/
 מוסרת בזה הועדה המקומיח לחבנון ולבניה חיפה (להלן -
 הועדה), הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים
 לועדה לחלוטין למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית, וכי
 הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין

 האמורים.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
 במקרקעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
 לועדה, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוח,
 הודעת על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין

 ס״ח התשב״ה, עמי 307. ס־ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.

 ילקוט הפרסומים ו423, י׳׳ג באב התשנ׳׳ד, 1994.ד.ו2 4283



 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
ם לתבנית מפורטת מם׳ כס/ א ת ה ב ו s ,  והבניה, התשב״ה-196'
 ו/16, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2755, התשמ׳׳א, עמ׳ 2535, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לחבנון ולבניה כפר־סבא (להלן - הועדה), הודעה בי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערבי
 עיבור, וכי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעעמו זכות או סובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורועה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הצהרה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו -
 בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטח לסעיפיהם את

 הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף,
 וסעיף.

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

 הוספת

 קרקע בגוש 6428, כמפורט להלן:

 שטח ההפקעה
 במ״ר בערך

 שטח החלקה
 חלקי חלקות במ״ר

 שטח ההפקעה
 במ׳׳ר בערך

 שטח החלקה
 חלקי חלקוח בנדר

70 782 371 
70 782 372 
70 782 373 
70 782 374 
7a 783 375 
70 779 376 
70 780 377 
70 782 378 
70 783 379 
70 786 380 
70 795 381 
70 793 382 
70 793 383 
70 793 384 
70 800 385 
50 721 386 
 387 ו 73 50
50 734 386 
50 738 389 
50 740 390 

100 751 391 

 היעוד: דרך.

65 
4• 
40 

752 2 ס 4 

753 205 
753 2 ך 8 

 יעוד הקרקע: דרך.

 העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בעידית בפר-
 סבא וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י״ח בתמוז התשנ״ד (27 ביוני 1994)

l יצחק ולד s ~ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בפר־םבא

 הודעות לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעוח (רכישה לערכי עיבור), 943 ו

 וחוק החבנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק החכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתבנית מפורטת מסי בס/
 415, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 3031, התשמ״ד, עמי 1714. מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בפר־סבא (להלן - הועדה), הודעה כי
 הקרקע המתוארת בחוספת דרושה לועדה לחלוטין לערבי
 עיבור, ובי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הצהרה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו -
 בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטח לסעיפיה• 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
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור את החזקה בה.

 יעוד הקרקע

 תוספת
 שטח הפקעה

 במ״ר
 שטח

 החלקה
 חלקי

 גוש חלקה

 ם״ח התשב״ה, עמי 307.

 6431 56 2532 242 שצ״פ
 העחק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית בפר־
 סבא ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י״ב בתמוז התשנ־ד (21 ביוני 1994)

< יצחק ולד ־3 מ 2 ח < 
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כפר־סבא
 י ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ותוק תתכנון והבניה, החשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־ס9ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורסת מסי כס/
 8/62, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2946, התשמ״ג, עמי 2541, מוסרת בזה הועדה המקומיח
 לתכנון ולבניה בפר־םבא (להלן - הועדה), הודעה בי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי
 ציבור, ובי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוח, הצהרה על
 זכוחו או על טובח ההנאה אשר לו בקרקע, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו -
 בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת .לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא ררושת באופן דתוף
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל.אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור אח החזקה בה.

 תוספת
 קרקע בגוש 6455, כמפורט להלן:

 שטח החלקה במיר
 חלקה המופקע בשלמותו

762 
794 
772 
 נדד
698 

322 
323 
330 
331 
332 

 ייעור הקרקע: שב״צ, שצ״פ, דרך.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר-
 סבא ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י״ת בתמוז התשנ״ד (ד2 ביוני 1994)
 (חמ 3-2) ,

 יזנחק ולד
 יושב ראש הועדה המקומיח

 לתכנון ולבניה כפר־סבא

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

 וחוק התכנון והבניה, החשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 169 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965וי, ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳ בם/
 27/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 י ס״ח החשב־ה, עמי 307.

 העתק התכנית מופקד 'במשרדי הועדה בעיריח כפר־
 סבא וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 יי בתמוז התשנ״ד (19 ביוני 1994)

מ 2־3< יצחק ולד ח ) 

 יושב ראש הועדה תמקומית
 לתכנון ולבניה כפר־םבא

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת תקרקעות (רכישת לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

 בחוקף סמכוחה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק תתכנון
 והבניה, החשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית מפורטה מסי בס/
 6/103, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 3317, התשמ״ו, עמי 1631, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בפר־סבא (להלן - הועדה), הודעה כי
 הקרקע תמתוארח בחוטפת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
 ציבור, וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 בל התובע לעצמו זכוה או טובח הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוח, הצהרה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו -
 בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיתם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום תנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

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

 תוספת

 קרקע בגוש 6428, במפורט להלן:

 שטח ההפקעה שטח החלקה
 חלקי חלקוה במ״ר במ״ר בערך

110 
115 
115 
176 

757 
800 
800 
726 

66 
68 
69 

221 
 היעוד: דרך.

 תעתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית בפר־
 סבא ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 י״ח בתמוז התשנ״ד (27 ביוני 1994)

) יצחק ולי 3 ־ מ 2  >ת
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כפר־סבא
 י ם״ח התשב״ה, עמ׳ 307.

 ילקוט הפרסומים ו423, י״ג באב התשנ״ר, 994ו.ל.ו2 4285



 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
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור את החזקה בה.

 תוספת

 קרקע בגוש 6430, במפורט להלן:

 חלקית וחלקי שטת החלקה שטח ההפקעה
 חלקית במ׳׳ר במ״ר בערך

25 800 60 
50 801 62 
50 808 63 

145 807 66 
25 800 67 
25 800 68 
55 80• 69 
55 800 70 
50 800 71 
50 800 72 
25 800 73 
50 801 75 

140 801 77 
50 801 78 
45 801 79 
50 902 80 
50 802 81 
50 800 82 
50 800 83 
50 800 84 
50 800 85 
50 800 86 
50 800 87 
50 800 88 
50 801 89 
50 801 90 
50 801 91 
50 801 92 

801 801 105 
 06 ו 237 237

 יעור הקרקע: דרך.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר־
 סבא ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בי בשעוח העבודה

 הרגילות.

 י״א בתמוז התשנ״ד (20 ביוני 1994)
 (חמ 3-2) ,

 יצחק ולד
 יושב ראש הועדה המקומית

 להבנון ולבניה כפר־סבא

 3952, התשנ־ב, עמ׳ 1036, מוסרה בזה הועדה המקומית
 לחבנון ולבניה כפר־סבא (להלן - הועדה), הודעה בי
 הקרקע תמתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי
 ציבור ובי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

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

 וסעיף.

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

 שטח הפקעה
 במ״ר

 תוספת

 גוש חלקי חלקה שטח החלקה

1,160 33053 19 6429 
 יעיד הקרקע: דרך ושצ״פ.

 העחק החבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית בפר־
 סבא ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעוח העבודה

 הרגילות.

 י״א בתמוז התשנ״ד (20 ביוני 1994)

) יעחק ולד 3 ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר־םבא

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

 וחוק החבנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמבוחה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965וי, ובהתאם לתבנית מפורטת מס• כס/
 16/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2735, התשמ״א, עמי 2535, מוסרת בזה הועדה המקומיה
 לתכנון ולבניה בפר־סבא (להלן - הועדה), הודעה כי
 הקרקע תמתוארת בהוספה דרושה ליערה לחלוטין לצרכי
 ציבור, וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוח, הצהרה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע, בצירוף ראיות

 סייח התשב״ה, עמי 307.

 4286 ילקוט הפרסומים 4231, י״ג באב התשנ״ד, 21.7.1994



 תוספת
 קרקע בגוש 4375, ח״ח דו, מגרש בשסח של כ־400 מ״ר,

 המהווה מגרש לבניה ציבורית בשב• גן חק״ל, ברמלה.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ברמלה ובל
 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ז בהמה התשנ״ד (26 ביוני 1994)

) י׳ לביא 3 ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדת המקומית
 לחבנון ולבניה רמלה

 הודעה לפי סעיךז 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכוחה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965,, ובהתאם לתבנית מס, ק/349,
 שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4054, התשנ״ב, עכל 307, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קריות (להלן - הועדה), בהחאם
 לסעיף 9 ו לפקודת תקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 21943
 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה בילקוט
 הפרסומים ׳4205, התשנ״ד, עמי 2850, חהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של עירית קרית ביאליק מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 10419, ח״ח 5, המסומן בתכנית במספרים 197, 227,
 297, צבוע אדום וקווים מצולבים;

 גוש 10419, ח״ח 5, תמסומן בתכנית בספרות 1, 3, 4, 5,
 7, 8, 9, צבוע חום בהיר;

 גוש 10419, ח״ח 5, המסומן בתבנית באוח גי, צבוע חום
 כהה מוחחם בחום כהה:

 גוש 10419, ח״ח 5, המסומן בתבנית בספרות 12, 13,
 צבוע באדום;

 גוש 10417, ח״ח 4, המסומן בתבנית בספרות ו, 2, 6, 5,
 צבוע חום בהיר;

 גוש 10417, ח״ח 4, המסומן בתבנית באותיות אי, ב׳,
 צבוע חום בהה מותחם חום בהה:

 גוש 10417, ח״ח 4, המסומן בתכנית בספרה 10, צבוע
 אדום;

 גוש 10417, ח״ח 4, המסומן בתבנית ח׳(5), צבוע אדום
 וקווים מצולבים:

 גוש 10417, ח״ח 4, צבוע ירוק;

 גוש 10417, ח״ח 4, מטויט בפסים ירוקים ורודים;

 גוש 10418, ח״ח 1, המסומן בתבנית בספרות 10, 12,
 בצבע אדום.

 הודעה לפי סעוןו 19
 לפקודת הקרקעוח (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף םמכוחה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתבנית מס׳ רצ/3/114
 (להלן - ההבניה), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 1375, התשכ״ז, עמי 1804, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציון (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודה הקרקעוח (רכישה לצרכי ציבור),
 1943* (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה
 בילקוט הפרסומים 4030, התשנ״ב, עמ׳ 4144, חהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עירית ראשון־לציון מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 3939, ח״ת 219.
 העחק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון־
 לציון ובל המעונין בדבר זבאי לעיין בו בימים ובשעות

 שמשרדי הועדת פתוחים לקהל.
 ט״ז בבטלו התשנ״ד (30 בנובמבר 1993)

) מאיד ניצן 3 ~ מ 4 ח  י

 יושב ראש הועדה תמקומית
 לתכנון ולבניה ראשון־לציון

 ט״ח התשב״ה, עמי 307.
 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 הודעה ליפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, החשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965וי, ובהתאם לתבנית מפורטת מסי לה/
 16/1000, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 3685, התשמ״ט, עמ׳ 3796, מוסרה בזה הועדה המקומית
 לחכנון ולבניה רמלה (להלן - הועדה), הודעה בי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור, וכי

 הועדה מוכנה לישא וליחן על רכישה הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדי־ש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק חביעחו שיכללו אח פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם
 אה הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה, כי הועדת מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה לצרכי ציבור -
 מגרש לבניה ציבוריח י והועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 ס״ח ההשכ״ה, עמ׳ 307.
 ס״ח התשכ״ה, עמי 307. ע״ר 1943, תוס• ו, עמי 32.
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 בילקוט הפרסומים ס2וג, התשבדה, עמי 292, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריה טבעון (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לערבי ציבור), 943ו2(להלן - הועדה), כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים 4196, התשנ״ד, עמ׳ 2456,
 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית קרית

 טבעון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 10592, ח״ח 432 (מקודם ח״ח 235) - כשביל.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה במועצה
 המקומיח קריח־טבעון וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו

 בשעות קבלת קהל.

 כ׳׳ח בםיון התשנ״ד (ד ביוני 1994)
 נהמ 3-4) ,

 שמואר אבואב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית טבעון

 2 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 הודעה על בקשה לחידוש רישום
 לפי חוק המקרקעין, תתשכ־ט-969ו

 מודיעים בזה בי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
 המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

 בל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש התנגדות לחידוש
 הרישום תוך שישים יום מיום פרסים הודעה זו.

 ההתנגדות תוגש בכתב למפקחח על רישום מקרקעין
 בתל־אביב, ת״ד 33424, תל־אביב 61333, בשני עותקים
 ובצירוף עותק אתד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין,

 בהתאם לבקשה.

 מם׳ תיק (חריג): 3/94
 העיר: חל־אביב־יפו.

 רחוב: שערי תשובה 24.
 גוש: 7061, חלקה 64.

 שטח החלקה: 408 מ״ר.
 סוג המקרקעין: מולק.

 חיאור המקרקעין: אדמה ובנין.
 היאור הזכות: בעלוה של 274/1000 חלקים.

 שם בעל הזכות: גבריאל מאירי, ח״ז 610618-1.
ת: המקרקעין היו רשומים על פי שטר 2805/1944.  הערו

 כ״ב בתמוז התשנ״ד (ז ביולי 1994)

 מידה אריאלי
 המפקחת על רישום המקרקעין

 בתל־אביב

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה, רת׳ הגדוד
 העברי 4, קרית מוצקין, וכל המעונין רשאי לעיין בו בשעות

 קבלת קהל.
 י״ח בתמוז התשנ״ד (27 ביוני 1994)

) עובדיה לוי נ ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומיח
 לתכנון ולבניה קריות

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודה הקרקעות (רכישה לערבי ציבור), 1943

 ולפי חוק החבנון והבניה, התשב״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק החבנון
 והבניה, תתשכ״ה-1965י, ובהתאם לתבנית מפורטת מס׳ טב/
 9 (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2541, התשל״ט, עמי 1592, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת תקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 943!2(להלן - הועדה), כי הקרקע המתוארח
 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4207, התשנ״ד, עמ׳ 2933,
 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית

 קריה־טבעון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 10600, חלקוה 55, 62-6, ח״ח 20, 33, 72.

 גוש 11410, חלקוה 5וז, 136-134, 194, 212, ח״ח 188,

 בשטח ציבורי פתוח, שטח ספורט ודרכים.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה במיעעת קרית־
 טבעון ובל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות קבלת

 קהל.

 י״ז בתמוז התשנ״ד (26 ביוני 1994)
) שמואל אבואב 3 ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לחכנון ולבניה קרית טבעון

 הודעה לפי םעיןו 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רבישה לערבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 69 ו ו־190 לחוק ההכנון
 והבניה, התשכ״ה-965וי, ובהתאם לתבנית מפורטת מס׳ טב/
 6א׳ (להלן - תתכניח), שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 ירושלים, ככר ספרא 1, קומה A ירושלים.

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

 העובדוח שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנס מקומי הראל

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרה בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחתית
 לחבנון ובניה מתוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה הראל, מופקדת חכנית המהווה שינוי תכניה
 מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מס׳ הל/ם2ו, שינוי

 לתכניות מיתאר מקומיות מס• מי/250 ומי/250אי״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מבשרת ציון, גוש
 בהסדר, חלקה 63, שטח בין קואורדינטוח רוחב 134.400-
 134.975 ובין קואורדינטות אורך 165.0oo-16s.05o, איזור

 מגורים 5.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות תכנית מי/250א׳
 (סעיף 14, פרק גי) ביחס למבנה גגות.

 כל מעונין רשאי לעיין. בתכניה בימים ובשעוח
 שהמשרדים האמורים פהוחים לקתל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרס תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי החכניח, 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 ירושלים, דח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל׳
 222ס29־02. המתנגד ימציא העתק תתנגדוחו למשרדי
 הועדה המקומיח הראל, רח׳ התצבים 2, ת״ד 3424, מבשרת

 ירושלים.

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

 העובדוה שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ב בתמוז ההשנ״ד (1 ביולי 1994)

 אליהו סויסה
 יושב ראש הועדה המחוזיח
 לתכנון ובניה מחה ירושלים

 מחוז תל־אביב

 מרחב חבנון מקומי חל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הבנת שינוי תבנית מיתאר מקומית
 נמסרח בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ־ה-1965, כי הועדה המתוזית לתכנון ובניה
 מחוז תל־אביב החליטה על הכנת שיניי תבנית מיתאר
 מקומית מס׳ תא/2603, שינוי מם׳ 1 לשנת 1993 לתכניות
 מפורטות מס׳ 1134 ו־1925, לתכניות מס׳ 852א׳ ו־2161,

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תבניות המהוות שינויי
 תבניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחוזית
 להבנון ובניה מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה ירושלים, מופקדות תבניות המהוות שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ 1648ד, שינוי מם׳ 1/93 לתבנית מיתאר
 מקומית מס׳ 648וג״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שכונת
 קרית היובל, רח׳ שטק מס׳ 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 49,
19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 
 (מגרשים 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 שעפ״י תכנית
 שיכון ציבורי מסי 5/08/5), הכל עפ״י הגבולות
 תמסומנים בתשריט תכנית מסי 1648ג בקו כחול - גוש

 30415, חלקות 139-135, 207.
 עיקרי הוראות החבנית: שינוי ההוראוה המפורטות
 בסעיף 9א.6 שבתכניח 648ונ בדבר בניה כהינף אחד

 בבל בנין, והתרת בניה בשלבים.

 (2) -תכנית מם׳ 758וב, שינוי מס־ 39/90 לתבנית המיתאר
 המקומית לירושלים מס׳ 62״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכונת
 קרית משה, שדי המאירי מסי 3, הבל עפ״י הגבולוח
 המסומנים בחשריט בקו כחול - גוש 30153, חלקות 15-

 16, ח ״ח 38.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי יעוד משטח לבנין
 ציבורי ומאזור מגורים 2 לשטח למוסד ולדרך: ב) קביעת
 בינוי לתוספת אגף צפוני למוטד מבון מאיר ולתוספת
 אלמנט ארכיטקטוני על גג הבנין הקיים, בהתאם לנםפת
 הבינוי: ג) קביעת השימושים המותרים בתוספת האגף
 כאמור לגן ילדים, בית מדרש ותדרי לימוד: ד) קביעת
 שטחי הבניה העיקריים לתוספת האגף ל־2,457 מ״ר: ה)
 קביעת קווי בנין תדשים לתוספח האגף: ו) קביעת
 תנאים למתן היתר בניה, לרבות הקמת גן־ילדים
 לשימוש העיריה ע״י מגישי התכנית ועל תשבונם: ז)
 התרת שימוש בזכוכית ובאבן נסורה, בהתאם לנספח
 הבינוי; ח) קביעח הוראות בדבר גדרות להריסה: ט)
 הרתבת דרך וקביעת הוראות בדבר ביצוע חניה
 ציבורית לאורך שד׳ המאירי ורחוב קוסובסקי: י) איחוד

 וחלוקה מחרש.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואת את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן בל תזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להג־־ש התנגדוח חוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומוח, למשרדי הועדה המחוזית. לחבנון ובניה מחת
 ירושלים, רה׳ שלומציון המלבה 1, ירושלים, טל׳ 290222־02.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מרחב תכנון מקובלי גבעתיים
 הודעה בדבר אישדר תכנית המהווה שינוי תכנית

 מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, החשב״ה-1965, בדבר אישור תבניה המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תבניה מס׳ גב/401, שינוי

 תבנית מיתאר מס׳ נב/53״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: גבעתיים - גוש
 6163, ח״ח 149־, גוש 6164, ח׳׳ח 227.

 עיקרי הוראות התבנית: הרחבת דיור וקביעח חזיה
 ארכיטקטונית אחידה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ 4178,
 ההשנ״ד, עמי 1391.

 החבניח האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
 תל־אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 גבעתיים, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב חבנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי הועדה המתוזית לחכנון •ובניה
 מחוז תל־אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מסי הר/1845, שינוי לתבניות מיחאר הר/410אי והר/
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 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כפר שמריהו, רח׳
 החורש, רח׳ קרן היסוד - גוש 6665, חלקה 115, ח״ח 114,

 388; גוש 6671, חלקוה 75ו, 176, ח״ח 147.

 השינויים המוצעים: א) שינוי יעוד מדרך לביטול
 לשטח ציבורי פתוח ולאזור מגורים א׳, לשם יצירת 4 מגרשי
 בניה: ב) קביעת הוראות להרחבת דרכים; ג) קביעת הוראות
 בדבר רישום שטחים ציבוריים: ד) איחוד וחלוקה מחדש של
 השטח הכלול בתכניה, בהסכמת הבעלים והמועצה

 המקומית בפר שמריהו.

 מרחב תכנון מקומי רמת־גן

 הודעה בדבר הכנת שינוי תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה־1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחת חל־אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית מיחאר
 מקומית מם׳ רג/1055, שינוי לתכניות מפורטות רג/793בי ורג/
 793אי, שינוי לתכנית מיתאר (חלקית) 753 ולתכנית רג/ו83אי,

 ולתכנית מיתאר רג/340, על כל תיקוניה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת־גן, שכונת
 גבעה גאולה - גוש 6142, חלקות 117-115, 124-123, 129-
 130, 133, 222, 223, 227, 248, 263, ח״ח 107, 110, 122, 262,

 265, 276, 279, 283, 295; גוש 6143, ח״ח 72ל.

 לתבנית מיתאר מם׳ 1990 ולתכניות רישום שיכון ציבורי מס׳
 3/05/9, 3/05/12, 3/05/13, 3/05/25 ו~3/05/26,

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב־יפו,
 בצפון: דרך בן־צבי ורח׳ נס לגויים: בדרום: תוואי נתיבי
 איילון: במזרח: רח׳ תל גיבורים; במערב: רח׳ גרינבאום ודרך
 שלבים - גוש 6991, תלקות 43-27, 45, 49-47, 51, 52, ח״ח
: גוש :699, ח״ח ו, 2, 5, 6; גוש 6993, חלקות M 46. 50 ,15 
,65-57 ,55 ,53 ,51 ,49 ,46 ,44 ,42 ,39 ,38 ,32 ,29-27 ,24 ,23 
 81-66, ח״ח 15, 16, 21, 33; גוש 7055, חלקות 13, 17-15, 28,
 33, 37-35, 46-41, 48, 53-51, ח״ח 5, 14, 29, 30; גוש 7056,
 ח״ח 48; גוש 7057, תלקות 9,6, 12, 13, 14, ח״ח 5, 10, 11, 20,

.29 ,27-23 
 השינויים המוצעים: שיפור תנאי הדיור ושיפור התזות
 בשכונת נוה עופר, על ידי: א) מתן אפשרות להרתבת דירות
 במבנים המסומנים בתשריט, שבנייתם הסתיימה לפני
 תאריך הפקדחה של תכנית זו וקביעת הוראות להרחבתן: ב)
 קביעת הוראות לתוספת זכויות בניה לגבי מספר בתי
 מגרדים קיימים: ג) קביעת יעוד מנורים מיוחד והוראות בניד
 בו: ד) קביעת יעוד מנורים מיוחד א׳ והוראוח בדבר זכויות
 בניה בו: ה) קביעה אזור לבניני ציבור: ו) קביעה שטח

 ציבורי פתוח.

 תבנית זו כוללת הוראות תכנית מפורטה.

 מרחב תכנון מקומי אונו

 הורעה בדבר הכנת שינוי תבנית מיהאר מקומית
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו. כי הועדה המחוזית לחכנון ובניה
 מחוז הל־אביב החליטה על הבנת שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ תממ/261, שינוי לתכנית מיחאר מס׳ חממ/
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 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמת אפעל, רת׳
 החונה - גוש 6176, ח״ח 526.

 השינויים המוצעים: שינוי יעודה של חלק מחלקה 526
 משטח ציבורי פתוח לשטח לבנין ציבורי וצירוף השטח

 למגרש בית הכנסח לשם הרחבת בנין ביה תכנםת.

 מרחב תכנון מקומי אור־יהודה-אזור

 הודעה בדבר הבנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרה בזה הודעה, בהחאם לסעיף דד לחוק החכנון
 והבניה, החשב״ה-965ו, בי הועדה המחוזית לחבנון ובניה
 מחוז תל-אביב החליטה על הכנת שינוי תבנית מיתאר
 מקומית מם׳ מאא/1-183, שינוי לחכניח מיחאר אור־יהודה

 ולתכנית מפורטת 130/1.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אור־יהודה - גוש
 6228, ח״ח 8, 10, 20, 21, 24.

 השינויים המוצעים: הפיכת שטח חקלאי ושטח לחכנון
 מפורט עבור דרך לדרך חרשה בהתאם לדרישות משרד

 החחבורה ומע״צ.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מרחב תכנון מקומי רמת־־השרון
 הודעה בדבר הבנת שינוי תבגית מיתאר מקומית

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מוזוז תל־אביב התליטה על הכנת שינוי תבנית מיחאר
 מקומית מם׳ רש/723, שינוי מסי ו לתבנית המיתאר רש/494

 ושינוי לתבנית המיתאר רש׳׳0ו2אי, על תיקוניה.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמח השרון - גוש
 6551, תלקות 8ד3, 385, 386, 402, ח״ח 384, 443.

 השינויים המוצעים: א) שינוי לתכנית המיתאר 210אי,
 על חיקוניה; ב) העברת השביל להולכי רגל מחלקה 386
 לחלקה 384 וביטולו בחלקה 386. שינוי יעוד משטח לבנין
 ציבורי לשביל להולכי רגל; 1) שינוי שביל להולכי רגל
 משצ״פ לאזור מגורים ג׳ מיוחד וצירופו למגרש מס׳ 6, על
 מנת לאפשר חוםפח בניה כאמור בתשריט; ד} לאפשר
 תוספת חדרים כמפורט בבינוי בתשריט, לשיפור תנאי הדיור.
 גודל הדירוח לאחר ההרחבה יהיה בין ד8 ל*ו9 מ״ר, ובכל
 מקרה לא יעלו על המצויין בטבלאות. מגרשי המגורים ישונו
 מאזור מגורים ג׳ לאזור מגורים ג׳ מיוחד: ה) קביעת מקומות
 חניה לכל יחידוח הדיור (למעט בבנין ד שבו הוסדר מגרש
 חניה בחזיה הבית); ו) חבנון מוצע לחדרי גג, בכפוף לתכנית
 רש/ו52א׳; ז) קביעת חלוקת מגרשים וקווי בנין, במםומן
 בחשריט: ח) קביעת מבנים.להריסה: ט) אין במטרת תכנית זו

 תוספת יחידיה דיור.

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון

 הודעה בדבר הפקדת תבניות המהוות שינויי
 תבניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המחחית
 לתכנון ובניה מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה רמת השרון, מופקדות תכניות המהוות שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״תבנית מס׳ רש/ו1ל, שינוי מם׳ 266 לתכנית מיתאר מס׳
 רש/210א׳, על תיקוניה״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמת השרון, בצפון:
 רח׳ במעלה: במזרח: רח׳ הדר: בדרום: ןח׳ נורראו:
 במערב: שב׳ נוה רסקו - גוש 6333, חלקות 50ו-155,

 ד164-15, 66ו-ול1, ח״ח 172.

 עיקרי הוראות תתכנית: א) שינוי יעוד מאזור מגורים ב׳
 לאזור מגורים ב׳ מיוחד: ב) לאפשר הרחבת דירות
 קיימוה עד לגודל של 120 מ״ר, באמצעוח קביעת
 הוראוח לגבי מרווחים וקווי בנין, פרט לתלקות 151 ו־
 150, שבהן הבניה עפ־י טבלת גדלי יח״ד: ג) שיפור חזות
 בתי המגורים, ע״י קביעת הנתיות לגבי חומרי גמר: ד)
 הנחיוה לגבי חניוח פרטיוח לבחי המגורים והתווית
 הכניסוח לחניות: ה) התווית שבילים להולבי רגל: ו)
 שינוי יעוד שציפ ושב״צ לחניות ציבוריוח והרחבת
 הדרך לצורך תניות ציבוריות: ז) קביעה קווי בנין,
 כמפורט בתשריט; ח) מספר יחידות הדיור כמופיע
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 השינויים תמוצעים: א) שיקום שכונת גבעת גאולה
 ע־י חלוקה השטח למתחמים, באשר בל מתחם מהווה שלב
 בפני עצמו: ב) איחוד וחלוקה של קרקע בהסכמת הבעלים:
 ג) קביעת תכנית בינוי וזכויות בניה באזור מגורים ב׳ מיוחד
- םה״ב 348 יח״ד בבנינים בני עד 5 קומות מעל קומת
 עמודים מפולשת: ד) התווית דרבים חדשות המשתלבות
 במערכת הקיימת: ה) הקצאת קרקע לשטח לבניני ציבור,
 לשימוש לערכי חינוך, חרבות, ספורט ודת, ובן לשטח ציבורי
 פתוח, לדרכים ולדרכים משולבוח: 0 הקצאה קרקע לשטח
 עיבורי פתוח, לדרכים, לדרכים משולבות ולשטת פרטי

 פחוח.

 מרחב תכנון מקומי רמת־גן

 הודעה בדבר הבנת שינוי תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דד לחוק החכנון
 והבניה, החשב־ה-1965, כי הועדה המחחית לתכנון ובניה
 מחוז הל־אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ רג/1054, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ רג/340.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת־גן - גוש
 6125, חלקה 5.

 השינויים המוצעים: א) קביעת תכנית בינוי וזכויות
 בניה כדלהלן: במגרש ו יבנו 2 בניינים בקיר משותף בני ד
 קומוח + עמודים ־+- חדרי יעיאוח לגג, ובהם םה־כ 49
 יחידות דיור מעל קומת חניה תת־קרקעיה; סה״כ שטח
 רעפוח עיקריים - 5,081 מ־ר, ושטחי שירוח - 4,250 מ־ר: ב)
 קביעח שטח לבנין עיבורי למטרות חינוך ותרבוח ושצ״פ

 (שביל).

 מרחב חבנון מקומי רמח השרון

 הודעה בדבר הכנת שינוי תבנית מיתאר מקומית
 נמסרח בזה הודעה, בהחאם לסעיף דד לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי הועדה המחוזית לחכנון ובניה
 מחה תל־אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ רש/711, המהווה שינוי מסי 266 לתבנית מיתאר

 מסי רש/210א׳, על תיקוניה.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמת השרון,
 בצפון: רח׳ במעלה: במזרח: רה־ הדר: בדרום: רח׳ נורדאו:
 במערב: שכ׳ נוה רסקו - גוש 6333, חלקות 155-150, 157-

 164, 171-166, ח״ח 172.

 השינויים המוצעים: א) שינוי יעוד מאזור מגורים ב׳
 לאזור מגורים ב׳ מיוחד: ב) לאפשר הרחבת דירות קיימות
 עד לגודל של 20 ו מ״ר, באמצעות קביעח הוראוח לגבי
 מרווחים וקווי בנץ, פרט לתלקות 151 ו־150, שבתן הבניה
 עפ־י טבלח גדלי יח״ד: ג) שיפור חזות בתי המגורים, ע״י
 קביעח הנחיות לגבי חומרי גמר: ד) הנתיות לגבי חניוח
 .פרטיות לבתי המגורים והתווית הכניסות לתניות: ה)
 התוויה שבילים להולבי רגל: ו) שינוי יעוד שצ״פ ושב״צ
 לחניות ציבוריות והרחבה הדרך לצורך תניות ציבוריוח: ז)
 קביעת קווי בנין, כמפורט בתשריט: ח) מםפר יחידות הדיור
 כמופיע בטבלה. מצב מוצע (104 יח־ר) תוא סופי ואין

 להוסיף יח׳׳ד מכת תכניות אחרות.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה־965ו

 לתכנון ובניה נס־ציונה, מופקדת תכנית המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מם• נם/8נ1, שינוי

 לתכנית מס׳ נס/ו/ו״.

 השטחים הכלולים כתכנית ומקומם: נם־־ציונה - גוש
 3637, חלקה 276.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד מאזור מגורים ג׳
 עם חזית מסחרית לאזור מגורים ג׳ מיותד + חזית מסחרית
 והתאמה למצב הקיים: ב) קביעת תוראות בניה וקביעת קו
 בנין צדדי 0: ג) עיפוי הבנין בפסיפס, לפי הודאות מהנדס

 העיר.

 כל מעונין רשאי לעיין בחכניה בימים ובשעוח
 שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפנע על
 ידי התבנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות חוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה תמתוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, רח׳ דני מס ו, רמלה 72406, טלי 70ו270־08.
 המהנגד ימציא העתק ההנגדוחו למשרדי הועדה המקומית

 נם־ציונה, עיריח נם־ציונה, נם־ציונה, טל׳ ד40447־08.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח־חקוה

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לתוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת

 תנקראת: ״תכנית מסי פח/8/563ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־תקוה, רח׳
 ליפקיס 52 - גוש 6375, חלקה 43.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמח מחסנים בצמוד לחנויוח
 השוק

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ 4142,
 החשנ״ג, עמי 4196.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזיח
 המרכז, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה פתה־
 תקוה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעוח

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקתל.

 מרחב תכנון מקומי פתח־חקוה

 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
 מי תאר מקומית

 נמסרח בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור תבנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר י מקומית הנקראת: ׳תכנית מסי פת/8/1239,

 שינוי לתכנית מסי פת/2000י.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: פתח־תקוה, רח׳
 הרב גולד ד - גוש 6400, חלקה 298.

 בטבלה. מצב מוצע (104 יח״ר) הוא סופי ואין להוסיף
 יח״ד מכת תכניות אתרוח.

 (2) ״תבנית מס׳ רש/723, שינוי מם• 1 לתכנית המיחאר רש/
 494 ושינוי לתבנית המיתאר רש/210אי, על תיקוניה״.

 השטחים הכלולים כתכנית ומקומם: רמת השרון - גוש
 ו655, חלקות 378, 385, 386, 402, ח״ח 384, 443.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי לתבנית המיתאר
 210אי, על תיקוניה: ב) העברה השביל להולבי רגל
 מחלקה 386 לחלקה 384 וביטולו בחלקה 386; שינוי
 יעוד משטח לבנין ציבורי לשביל להולבי רגל; ג) שינוי
 שביל להולכי רגל משצ״פ לאזור מגורים ג׳ מיוחד
 וצירופו למגרש מסי 6 על מנת לאפשר תוספח בניה
 באמור בתשריט: ד) לאפשר תוספת חדרים במפורט
 בבינוי בתשריט לשיפור תנאי הדיור. גודל הדירות
 לאחר ההרחבה יהיה בין 87 ל־ 91 מ״ר, ובבל מקרה לא
 יעלו על המצויין בטבלאות. מגרשי המגורים ישונו
 מאזור מגורים ג• לאזור מגורים נ׳ מייחד: ה) קביעת
 מקומות חניה לבל יחידות הדיור (למעט כבנין 7 שבו
 הוסדר מגרש חניה בתזית הבית): י) תכנון מוצע לחדרי
 גג, בכפוף לתכנית רש/521אי; ז) קביעה חלוקה מגרשים
 וקווי בנין, כמסומן בתשריט־, ח) קביעת מבנים לחריטה:

 ט) אין במטרת תבנית זו תוספת יחידות דיור.

 בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את עצמו נפגע
 על ידי תבנית, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות חוך חודשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה
 המחוזית להכנון ובניה מחוז תל־אביב, רת׳ אחר העם
 9, מגדל שלום, תל־אביב 61290, טלי 5193333־03.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה
 המקומית רמת תשרון, רח׳ ביאליק 41, רמת תשרון, טל׳

 5401434־ 03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
 בן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר

 המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ב בתמוז התשנ״ד (1 ביולי 1994)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 להבנון ובניה מחוז חל-אביב

 מחוז המרכז

 מרחב חבנון מקומי נס־ציונה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית

 נמםרח בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזיח
 לתכנון ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומיח

 4292 ילקוט הפרסומים 4231, י׳׳ג באב התשנ״ד, 21.7.1994



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

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשוךלציון,
 התכנית תחול על כל אזורי התעשיה והמלאכה בתחום

 מרחב התכנון המקומי.

 עיקרי הוראוה התבנית: א) קביעת הוראות לבנות
 רמפות ירידה לרכב למרתפי חניה; ב) קביעה הוראות בניה
 למרתפים לחניה: ג) קביעת גובה מחקנים הנדטיים על

 הגג.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים תאמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט חבנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש החנגדוח חוך חודשיים מיום פרסומה של
 הידעה זו ברשומוח, למשרדי הועדה המחוזית לחבנון ובניה
 מחוז המרכז, רח• דני מס ו, רמלה 72406, טל׳ 270170־08.
 המחנגד ימציא העתק התנגדוחו למשרדי הועדה המקומית

 ראשון־לציון, רה׳ ז׳בוטינסקי 16, קומה ב׳, ראשון־לציון, טל׳׳•.
 9682727־03.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי רמלה

 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניה המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ״חכניח מס׳ לה/188, שינוי
 לתבנית מיתאר מם׳ לה/1000 ותבניות לה/182, לה/183, לה/

 186, לה/187 ולה/180״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקוממ: רמלה, רחובות
 גובלים: רה׳ הרצל, רח׳ ויצמן, רח׳ שמשון הגיבור, רה׳ שפיק
 עדם - גוש 4347, חלקוה 7, 11-9, 22, 28, 29, 30, 32, 34, 38,
 39, 42, 45, 49, ח״ח 3, 12, 13, 24, 26, 27, 41; גוש 4348, חלקה
 164; גוש 4355, ח״ח 9, 36; גוש 4430, ח״ח 194; גוש 4435,
 תלקות 2, 3, 73, 75, 77, 78, ח״ח 79, 80; גוש 5804, חלקוח

 82-51, ח״ח 75.

 עיקרי הוראות התבנית: ז) קביעת של יעודי הקרקע
 במרכז העירוני(מרכז עסקים, מרכז תרבות ומרכז אזרחי) לפי
 ההפריט הבא: א) שסח לבניני ציבור; ב) אזור מסחרי; ג) אזור
 מגורים: ד) אזור מגורים ומסחר: ה) אזור מגורים, משרדים
 ומסחר: 0 שטח למוסד ציבורי; ז) אזור מוםדוח ציבור, מנהל,
 מסחר ומשרדים: ת) שטת ציבורי פתוח: ט) שטח עחיקוח: י)
 שטח ציבורי פחוח מיוחד - ציר מגדל הארבעים; יא)
 חניונים רב־קומתיים: יב) רחובות משולבים: יג) תתווית ציר
 חולבי רגל מיוחד בשטח ציבורי פתוח: 2) התוויח דרכים
 חדשות וחניונים: 3) הפקעה לצרכי ציבור, הבל בהתאם
 לתשריט המצורף: 4) קביעת הוראות להפעלת תתבנית,
 לרבות שלבי פיחוח, הוראות להבנת תבנית בינוי, תכנית
 עיצוב ארכיטקטוני ותכנית פיתות: 5) קביעת הוראות להבנת
 תכניה עיצוב לציר הולכי הרגל המיותר: 6) קביעת הוראות,
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 עיקרי הוראוח התבניח: החרה לשימוש של שטחים
 שנאטמו עקב חריגה במ־ר ע״י בעל הקרקע בעת הבניה

 וקביעת שטחים כוללים במ׳׳ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 3998,
 התשנ״ב, עמי 2963.

 התבנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח-
 חקוה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פחח־תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתיק תתכנון
 .והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזיח
 לתכנון ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומיח
 לחבנון ובניה פחח-תקוה, מופקדת תכנית המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומית הנקראת: ״חכניח מס׳ פח/51וו/25,

 שינוי לתכניות מס׳ פת/51וו/3 ופת/2000״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־הקוה, רה׳
 נבטים - גוש 6368, חלקה 183.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלה אחוזי בניה מי120%
 ל־136%. י

 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואת את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעת זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, רח׳ דני מס ו, רמלה 72406, טל׳ 08-270170.
 המתנגד ימציא העתק תתנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 פתח־־תקוה, עירית פתח־תקוה, פחח־חקוה, טלי 234ו937־
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 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמח אח

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשוךלציון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החבנון
 והבניה, החשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ובניה מחוז המרבז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לחכנון ובניה ראשוךלציון, מופקדח הבניה המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומיח הנקראת: ״תבנית מם׳ רצ/ו/ויא,
 שינוי לתכניות מס׳ רצ/ו/1, רצ/ו/וג, רצ/4וו, רצ/4וו/2אי,
 רצ/14ו/3, רצ/132, רצ/1/132, רצ/2/168, רצ/4/168, רצ/168/
 6, רצ/6/168א, רצ/2/2/1, רצ/3/2/1, רצ/8/168, רצ/3/8/168

 ורצ/4/8/168״.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
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, ם י ד ו ה ל י נ ב ן ו ו נ כ ת ת ל י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ן ב כ , ו ז כ ר מ  ה
ם י ד ר ש מ ה ת ש ו ע ש ב ם ו י מ י ה ב ן ב י י ע י ל א ש ן ר י נ ו ע מ ל ה ב  ו

. ל ה ק ם ל י ח ו ה ם פ י ר ו מ א  ה

ן ו ר ש ן ה ו פ י צ מ ו ק ן מ ו נ כ ב ת ח ר  מ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 כמתאר מקומית

ן ו נ כ ת ק ה ו ח ף 89 ל י ע ס ם ל א ת ה , ב ה ע ד ו ה ה ז ת ב ר ס מ  נ
ת י ז ו ת מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ י ב , כ 1 9 6 5 - ה ״ ב ש ת , ת ה י נ ב ה  ו
ת י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ב , ו ז כ ר מ ז ה ו ח ה מ י נ ב ן ו ו נ כ ת  ל
י ו נ י ה ש ו ו ה מ ת ה י נ ב ת ת ד ק פ ו , מ ן ו ר ש ן ה ו פ ה צ י נ ב ן ו ו נ כ ת  ל
י צש/17/21/4, ס ת מ י נ כ ת : ״ ת א ר ק נ ת ה י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ ב  ת

. צש/0/2/0״ ת מסי צש/3/66 ו ו י נ ב ת י ל ו נ י  ש

ש ו ם - ג ר ה פ : ב ם מ ו ק מ ת ו י נ ב ת ם ב י ל ו ל כ ם ה י ח ט ש  ה
ה 58. ק ל  7790, ח

ת ט ר ו פ ת מ י נ ב ת ח ו א ר ו י ה ו נ י : ש ת י נ כ ת ת ה ו א ר ו י ה ר ק י  ע
ל ד ו י ג ב ג 0 ל / 2 / 0 / ש י צ ס ר מ א ת י ת מ י נ כ ת י צש/3/66 ו ס  מ

. ם) נ ו ם 10 ד ו ק מ ם ב נ ו ו ד י ( א ל ק ר ח ו ז א י ב ל מ י נ י ש מ ר ג  מ

ת ו ע ש ב ם ו י מ י ת ב י נ כ ת ן ב י י ע י ל א ש ן ר י נ ו ע ל מ  כ
, ע ק ר ק ן ב י נ ו ע ל מ . כ ל ה ק ם ל י ח ו ת ם פ י ר ו מ א ם ה י ד ר ש מ ה  ש
ל ע ע ג פ ו נ מ צ ת ע ה א א ו ר ר ה ח י א נ ו נ כ ט ת ר ל פ ב ו ב ן א י נ ב  ב
, ק ו ח ף 00ו ל י ע י ס ל פ ך ע ב י ל א כ ז ל ה ן כ כ , ו ת י נ כ ת י ה ד  י
ל ה ש מ ו ס ר ם פ ו י ם מ י י ש ד ו ך ח ו ת ת ו ד ג נ ת ש ה י ג ה י ל א ש  ר
ה י נ ב ן ו ו נ כ ת ת ל י ז ו ח מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ , ל ת ו מ ו ש ר ו ב ה ז ע ד ו  ה
י 0ד01ד2־08. ה 72406, טל ל מ ם ו, ר י מ נ , רח׳ ד ז כ ר מ ז ה ו ח  מ
ח י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ו ל ת ו ד ג נ ת ק ה ת ע א ה י צ מ ד י ג נ ת מ  ה
ה 42402, טלי 336576י09. י נ ת ר 5, נ פ פ מ ט ׳ ש ח , ר ן ו ר ש ן ה ו פ  צ

' ן ם כ א א ל ן א ו ד י א ת ל ל ו ב ק ת א ת ת ל י נ ב ת ת ל ו ד ג נ ת  ה
ת ת א מ א מ ר ה י ה צ י ה ו ו י ל ב ת ו ו ק מ נ ט ה ו ר י פ , ב ב ת כ ה ב ש ג ו  ה

. ת כ מ ת ס א מ י ן ה ה י ל ע ת ש ו ד ב ו ע  ה

ן י ע ש ה א י ר מ ו ק ן מ ו נ כ ב ח ח ר  מ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית

ן ו נ כ ת ק ה ו ח ף 89 ל י ע ס ם ל א ת ה , ב ה ע ד ו ה ה ז ת ב ר ס מ  נ
ת י ז ו ח מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ י ב , ב 1 9 6 5 - ה ״ ב ש ת , ה ה י נ ב ה  ו
ת י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ב , ו ז כ ר מ ז ה ו ח ה מ י נ ב ן ו ו נ כ ת  ל
י ו נ י ת ש ו ו ה מ ת ה י נ כ ת ת ד ק פ ו , מ ן י ע ש ה א ה ר י נ ב ן ו ו נ כ ת  ל
, ר ו /830/ נ ת מם׳ ר י נ כ ת : ״ ת א ר ק נ ת ה י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ ב  ת

. ת מם׳ ממ/830, אפ/2000 וממ/1/830ב״ ו י נ כ ת י ל ו נ י  ש

ת ו י נ כ ת ת נ ב ה ת ל ו א ר ו ת ה ע י ב : 7) ק ה י נ ת ב ו י ו כ ז ת ו ו ל ב ג  מ

. ק ו ח ן ז׳ ל מ י ק ג׳ ס ר י פ פ ה ל ק ו ל ח ד ו ו ח י א  ל

פ 4024, ״ י ה ב מ ס ר ו ח פ י נ כ ת ה ה ד ק פ ל ה ה ע ע ד ו  ה

י 3885. מ , ע ב ״ נ ש ת  ה

ת י ח ת מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ת ב א צ מ ה נ ר ו מ א ת ה י נ ב ת  ה
, ה ל מ ה ר י נ ב ן ו ו נ כ ת ת ל י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ן ב כ , ו ז כ ר מ  ה
ם י ד ר ש מ ה ת ש ו ע ש ב ם ו י מ י ה ב ן ב י י ע י ל א ש ן ר י נ ו ע מ ל ה ב  ו

. ל ה ק ם ל י ח ו ת ם פ י ר ו מ א  ה

ה ר ו מ י ז מ ו ק ן מ ו נ כ ב ת ת ר  מ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית

ן ו נ כ ת ק ה ו ח ף 89 ל י ע ס ם ל א ת ה , ב ה ע ד ו ה ה ז ת ב ר ס מ  נ
ת י ז ו ח מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ י ב , ב 1 9 6 5 - ה ״ כ ש ת , ה ה י נ ב ה  ו
ת י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ב , ו ז ב ר מ ת ה ח ה מ י נ ב ן ו ו נ כ ת  ל
ת י נ כ י ת ו נ י ה ש ו ו ה מ ת ה י נ כ ת ת ד ק פ ו , מ ה ר ו מ ה ז י נ ב ן ו ו נ כ ת  ל
ת י נ ב ת י ל ו נ י ׳ זמ/560, ש ם ת מ י נ ב ת : ״ ת א ר ק נ ת ת י מ ו ק ר מ א ת י  מ

 מסי זמ/500״.

ש 3875, ו ה - ג ר ד : ג ם מ ו ק מ ת ו י נ ב ת ם ב י ל ו ל כ ם ה י ח ט ש  ה

ה 188. ק ל  ח

ן ו נ כ ת ח ל ט ש ד מ ו ע י י ו נ י ) ש : א ח י נ כ ח ח ה ו א ר ו י ה ר ק י  ע

ת ע י ב ) ק : ג ך ר ת ד ב ח ר ) ה ; ב ם אי י ר ו ג ר מ ו ז א ד ל י ח ע ם ל י ר ו ג  מ

. ח ט ת ש ק ו ל ת ה ו י נ ת ב ו י ו כ  ז

ת ו ע ש ב ם ו י מ י ת ב י נ ב ת ן ב י י ע י ל א ש ן ר י נ ו ע ל מ  כ
, ע ק ר ק ן ב י נ ו ע ל מ . ב ל ה ק ם ל י ח ו ת ם פ י ר ו מ א ם ה י ד ר ש מ ה  ש
ל ע ע ג פ ו נ מ צ ת ע ה א א ו ר ר ה ח י א נ ו נ כ ט ת ר ל פ ב ו ב ן א י נ ב  ב
, ק ו ח ף 100 ל י ע י ס ל פ ך ע ב י ל א כ ז ל ה ן ב כ , ו ת י נ כ ת י ה ד  י
ל ה ש מ ו ס ר ם פ ו י ם מ י י ש ד ו ך ח ו ת ת ו ד ג נ ת ש ה י ג ה י ל א ש  ר
ה י נ ב ן ו ו נ כ ת ת ל י ז ו ח מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ , ל ת ו מ ו ש ר ו ב ה ז ע ד ו  ה
ה 72406, טלי 0170ד2־08. ל מ ם ו, ר י מ נ , רה׳ ד ז כ ר מ ז ה ו ח  מ
ת י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ו ל ח ו ד ג נ ח ק ה ת ע א ה י צ מ ד י ג נ ת מ  ה
׳ ד46229־08. ל ת 76261, ט ו ב ו ח ם 6, ר י ל ע ו פ ת ה י , רח׳ ב ה ר ו מ  ז

ן ם ב א א ל ן א ו ד י א ח ל ל ו ב ק ח א ח ת ל י נ כ ת ת ל ו ד ג נ ת  ה

ת ת א מ א מ ר ה י ה צ י ת ו ו י ל ב ת ו ו ק מ נ ט ה ו ר י פ , ב ב ת כ ה ב ש ג ו  ה

. ת כ מ ת ס א מ י ן ה ה י ל ע ח ש ו ד ב ו ע  ה

ם י ד ו י ל מ ו ק ן מ ו נ כ ב ת ח ר  מ

 הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
 מפורטת

ן ו נ כ ת ק ה ו ח ף 117 ל י ע ס ס ל א ת ת , ב ה ע ד ו ה ה ז ת ב ר ס מ  נ

י ו נ י ה ש ו ו ה מ ת ה י נ ב ר ת ו ש י ר א ב ד , ב 1 9 6 5 - ה ״ ב ש ת , ה ה י נ ב ה  ו

י ו נ י , ש ת מם׳ גז/2/414ו י נ כ ת : ״ ת א ר ק נ ת ה ט ר ו פ ת מ י נ כ  ת

. ״ 1 0 ל / מ ש ׳ מ ם ת מ י נ ב ת  ל

ש ר ג , מ ה י מ ח ת נ י : ב ם מ ו ק מ ת ו י נ ב ת ם ב י ל ו ל כ ם ה י ח ט ש  ה

ח 34, 35, 37, ״ ש 4493, ח ו ח 54, 55, 56: ג ״ ש 4492, ח ו  83 - ג

.43 ,39 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 הציבוריים, בכמות ובמיקום: שינוי חלק מאזור מגורים ב׳
 לאזור מגורים מיוחד ולאזור מגורים ג׳: חלוקה חדשה: שינוי

 הוראות הבניה המאושרות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 3894,
 התשנ״א, עמי 2907.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מנשה־אלונה

 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
 מפורטת

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תבנית המהווה שינוי
 תכנית מפורטת הנקראת: ״תבנית מסי מ/62ואי - אחר
 תיירות ושירותי דרך, עין שמר, שינוי לתכנית מס׳ מ/162 -

 עין שמר״. .

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: עין שמר, מערבית
 לצומת מנשה (סמוך לצומת הכניסה לכרכור ולגן השומרון)

- גוש 10106, חלקה 3, ח״ח 22, 29; גוש 4וו0ו, ח״ח 30.

 עיקרי הוראות החכניח: חוספח אחוזי בניה: הגדרת
 שימושים מותרים: איתוד חלקוה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ 4180,
 התשנ״ד, עמי 1451.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחחית
 חיפה, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מנשה־
 אלונה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עידון

 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק ההבנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, ברבר אישור תבניה המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תבנית מם׳ ענ/8ד1, שינוי
 תוואי דרך בחלקה 2 גוש 8829, ג׳ת, שינוי לתבנית ג/1009 -

 תבנית מיתאר גית״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: גית, בחלקו
 המזרחי של הכפר - גוש 8829, חלקה 2.

 עיקרי תוראות התכנית: שינוי חוואי דרך המאושרת
 בתכנית ושינוי בחלוקה למגרשים הנובע מכך.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 3598,
 התשמ״ט, עמ׳ 441.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 חיפה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה עירון,

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ראש העין, בין רח׳
 יהודה הלוי לשבזי - גוש 0ד42, חלקות 100, 103, ח״ח 33,

 134, ד13.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת דרך, ב) קביעת שטח
 לחניה: ג) קביעת אזור מסחרי; ד) קביעת תזית מסחרית.

 בל מעונין רשאי לעיין בתכניה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעת זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, רח׳ דני מם ו, רמלה 72406, טלי 270170־08.
 המתנגד ימציא העחק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 ראש העין, רחוב שילה 22, ראש העין 40800, טלי 35ד9388־

.03 
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסחמכח.

 כ״ז בתמוז התשנ״ד (6 ביולי 1994)

 אהרון לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד! ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור תבנית מפורטת
 הנקראת: ״תכנית מסי חד/848 - שב׳ האוצר, שכ׳ נחליאל

 וגבעת ביל״ו״.

 השטחים הכלולים בתכניח ומקומם: חדרה, בין רחובות
 רוטמן, ירושלים, העליה השניה, תובבי ציון ומסילת הברזל
- גוש 10034, חלקות 5-2, 13-11, 6ו, 20, 23, 24, 26, 27, 32,
,124 ,121-115 ,111-107 ,104 ,102-99 ,97-94 ,90-57 ,55-41J 
,193-191 ,189 ,186 ,185 ,182-174 ,164 ,158 ,157 ,155-148 
,246 ,244-239 ,237 ,235-233 ,228-224 ,218-207 ,201-196 
,374-318 ,314-310 ,308-291 ,287-283 ,281-276 ,271-249 
 6ד383-3, ח״ח ו, 40, 133; גוש 10035, הלקוח 32, ד3, 58, 59,
,120-118 ,116 ,98-92 ,90-88 ,86 ,85 ,82 ,81 ,78-73 ,66 ,65 
,179 ,178 ,176-168 ,166-156 ,154-142 ,132-125 ,123 ,122 
 95-182ו, ד19, 198, 239-206, 242, 247-245, 275-263, 277-
 300, 307-302, 310, 318-315, 320, 323, 324, ד32, 349-329,
-404 ,398 ,394 -392 ,382 ,381 ,374 ,373 ,371-368 ,366-351 
,440 ,438 ,437 ,433 ,432 ,429-428 ,423 -419 ,417-413 ,407 
 445, 452-450, 495-454, 502-498, 505, 508, 517-510, ח״ח

 29, 139, 256, 301, 399, 418, 425-ד42, 431.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי במערכת הדרבים
 וקביעת דרבים משולבות: שינוי בהקצאת השטחים
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 תוך התייחסות לתכנית המיחאר ולמרכ־בים המיוחדים של
 האתר; ב) קביעת הנחיות פיתות ועיצוב ארכיטקסוני: ג)
 תכנון מערבות ראשיות של .תשתית: ד) קביעה שטחים
 ליעודים השונימ: ה) קביעח נפח ואופי הבינוי, זכויות

 ומגבלוח בניה.

 בל מעונין רשאי לעיין בהבניה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התננדות תוך חודשיים מיום פרטומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הצפון, קריח הממשלה, נצרה עילית •1700, טלי
 508508־06. המחנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית הגליל המזרחי, ת-ד 453, גליל מזרחי,

 טבריה 01424, טל׳ 722764־06.

^ ) ן  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כ
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מםחמבח.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשביה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מתת הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה הגליל המרכזי, מופקדת תכניח המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומית הנקראת: ־תבנית מס׳ ג/7514, שינוי
 לתכנית מיתאר מסי ג/668 ולתכניות מפורטות מם׳ ג/*638

 וג/6671".

 השטחים הכלולים בתכניח ומקומם: םח׳נין - גושים
 18790, 18791, 18793, 8794ו: חלקי׳ גושים 8788ו, 8789ו,

.18795 ,18793 

 עיקרי הוראות התכנית: לקבוע הנחיוח ותנאים לפיתוח
• י ז ו ח  ולבניה של יעודי שטחים בחחום הישוב: להגדיל את א

 הבניה ומספר הקומוח.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעוח
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזבאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק,
 דשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומוח, למשרדי הועדה המחוזית לחכנון ובניה
 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרה עיליח 000דו, טל׳
 508508־06. המתנגד ימציא העתק התנגדוחו למשרדי
 הועדה המקומיח הגליל המרכזי, רח׳ לוחמי הגיטאות 10,

 עכו 24100, טלי 919339־04.

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

 תעובדות שעליהן היא מסתמכח.

 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פ חוחים לקהל.

 כ״ז בחמה התשנ״ד (6 ביולי 1994)

 חיים קופלמן
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לחכנון ובניה מחוז חיפה

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בתתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחחית
 לחבנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לחבנון ובניה נצרת, מופקדת תכנית מפורטת הנקראת:

 ״תכנית מסי ג/6619״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נצרת - גוש
 ו652ו, חלקה 12: גוש 6529ו, ח״ח 22, 34-30, 9וו, 121-

.122 
 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך ובנייתה מחדש.

 בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכניח, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך הודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומוח, למשרדי הועדה חמחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הצפון, קריח הממשלה, נצרת עילית 17000, טל׳
 508508־06. המתנגד ימציא העתק .התנגדותו למשרדי
 הועדת תמקומית נצרת, עירית נצרת, נצרת 6000 ו, טל׳

 573504־06.

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

 העובדוח שעליהן היא מסחמכח.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לחכנון ובניה הגליל חמזרחי, מופקדת תבנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראח: ״חכניח מס׳ ג/8077, שינוי

 לתבנית מם׳ ג/5626״.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינת - גוש
 13950, חלקות 14-5, 22; גוש 3951ו, חלקות 2-1, 4, 52.

 עיקרי הוראות התבנית: א) פיתוח השטח הנמצא
 מזרחיח לראש פינה כמרכז בריאות, תיירות, נופש וספורט,
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 הודעות לפי תוק התכנון והבניה, התשכ"ה-965ו

 אשר, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ב״ד בתמוז התשנ״ד (3 ביולי 1994)

 אפרים קריעלד
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז העפון

 מחוז הדרום
 מרתב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
 מפורטת

 נמסרח בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשב״ה--1965, בי במשרדי הועדה המחחיח
 לתכנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומיח
 לתכנון ובניה אילת, מופקדת תכניה המהווה שינוי תבנית
 מפורטת הנקראת: ״תכנית מם׳ 42/114/03/2, שינוי לתכנית

 מם׳ 12/114/03/2, על תיקוניה״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אילת, אזור
 תיירוח חוף צפוני, מהחם מגרשים 120-122.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי גבולות מגרשים 122-
 120, שטת מלונאות ונופש, ע״י שינויים ביעודי קרקע: ב)

 קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל. כל מעונין בקpע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדוח חוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הדרום, רח׳ הנשיאים, ח״ר 68, באר־־שבע 84100, טל׳
 07-296414. המחנגד ימציא העחק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית אילת, ת״ד 14, אילח 30012, טל׳ 357111־
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכח.

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחחית

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המתחית
 לחבנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומיח
 לתכנון ובניה הגליל המרכזי, מופקדת תכניה מפורטח

 הנקראת: ״תבנית מסי ג/7867*.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: •כוכב - גוש
 17682, חלקה 6, ח״ח ו, 2, 7, 57; גוש 17694, ח״ח 1, 12-10,

 15־16, 22-21, 27-25.

 עיקרי הוראות התכנית: ליעד שטח לבית קברות קיים
 ולשטח פרטי פתוח.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחותים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש החנגדוח חוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לחכנון ובניה
 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 7000ו, טל׳
 508508־06. המחנגד ימציא העתק התנגדוחו למשרדי
 הועדה המקומיח הגליל המרכזי, רח׳ לוחמי הגיטאוח 0ו,

 עכו 24100, טל׳ 9339ו9־04.

 החנגדוח לחכניח לא חחקבל ולא חידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמח אח

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מטה אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לטעיף 117 לתוק תתבנון
 והבניה, החשב״ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תבניה מפורטח הנקראת: ״תבנית מם׳ ג/7672, שינוי לתבנית

 מס׳ ק/3/3״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: גוש 10432, תלקות
 40, 52, 53: גוש 10433, חלקות 8, 9, 11.

 עיקרי הוראוח התבנית: יצירח דרך ציבוריח שתעבור
 במפלס שווה את דרך ארצית מס׳ 79 ואשר תחבר אח

 השכונות צור שלום וקרית שמריהו בקריח־ביאליק.

 הודעה על הפקדח התכניח פורסמה בי״פ 4112,
 החשנ״ג, עמ׳ 2787.

 התכניח האמורה נמצאח במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, ובן במשרדי הועדה המקומית לחבנון ובניה מטה
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 הועדה המקומית דימונה. ת״ר 1, דימונה 86100, טל׳ 563111־
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 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשת בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תמר-רמת־נגב-עדבה

 הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק תתכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מס׳ 1/100/02/10:,

 שינוי לתכנית מם׳ 0ו/2ס/100״.

 השטחים הבלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית
 חמר - נושים 100029-100034 (חלק), 100035-100055,
 100098 (חלק), 100106 (חלק), 100103 (חלק), 100099-100102,
 2-100117 10011, 100111 (חלק), 00118-100146 ו, 39678,

.39061-39065 ,39074 ,39687-39691 ,39680-39685 

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקביעה הוראוח
 לרצועות ניקוז.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי־פ 4163,
 התשנ״ד, עמי 692.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תמר-
 רמת־נגב-ערבה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעוח שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תמר-רמת־נגב-ערבה

 הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרח בזה הורעה, בהחאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-965ו, כי הועדה המחוזיח לתכנון ובניה
 מחוז הדרום החליטה על הכנת שינוי תכנית מפורטת מס•
 03/10/ל3ו/7ו, שינוי לתכניה מס׳ 5/139/03/10, על

 שינוייה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור עין בוקק.

 השינויים המוצעים: שינויים בזכויוח הבניה ויעודי
 קרקע במגרשים של בחי המלון ובמרכז עין בוקק, כולל
 השינויים הנקודתיים הרבים שהוגשו לאחרונה, הכל
 במכלול תכנוני אחד המבוסם על תפיסה ופרוגרמה כוללנית;
 עיצוב, העמדה וגובה המבנים-, פתרון בעיות התשתיות,

 בולל ביוב.

 י״ד בתמוז התשנ״ד (23 ביוני 1994)

 שלום דבינו
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מתת הדרוס

 לחכנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומיח
 לתכנון ובניה אשקלון, מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
 מפורסת הנקראת: ״תבנית מס׳ 12/159/03/4, שינוי לתכנית
 מם׳ 25/03/4ו, על חיקוניה, ולתכנית מפורטת מסי 159/03/4/

 9״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, מגדל -
 גוש 1208, חלקוח 41, 43; גוש 1209, חלקות 11, 41, 69; גוש

 248ו> חלקה 2; גוש 1249, תלקות 12, 26, 28, 37, 38.

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מסגרת תכנוניה להקמת
 בית ספר לאומנויות, על ידי שינויים כיעורי קרקע וקביעת

 הנחיות ומגבלות בניה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
 ידי תתכנית, ובן בל הזכאי לבך 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 •0ו84, טל׳
 4ו2964־07. תמתנגד ימציא העתק תתננדותו למשרדי
 הועדה המקומית אשקלון, מרכז נפתי אשקלון ס9ו78, טל•

 וו ו770־07.

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

 העובדוח שעליהן היא מסתמכח.

 מרחב חכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
 מפורטת

 נמםרח בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החבנון
 והבניה, החשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחוזיח
 לחבנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומיח
 להבנון ובניה דימונה, מופקדת תכניה המהווה שינוי תכניה
 מפורטת הנקראת: ״תכנית מכד 4/107/03/25ו, שינוי לתבנית

 מס׳ 107/03/25׳׳.

 השטחים הכלולים בחכנית ומקומם: דימונה, שכונה
 לדוגמא - גוש 39517.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד משטח ציבורי
 פתוח לשטח לבניני ציבור ולדרך משולבח: בן קביעת

 הנתיות ומגבלות בניה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל תזכאי 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, ח׳׳ד 68, באר־שבע 00ו84, טלי
 07-296414. המתנגד ימציא העתק החנגדוחו למשרדי
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 הודעות בתי המשפט

 בית המשפט המתתי ממשלים בית המשפט המחוד בתל־אביב־יפו

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי הודעות ברגר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון מנהלי עזבון

 מתפרסמה בזה הודעת, כי בתיקים תמפורטים להלן מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
 הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה

 או למינוי מנהל עזבון. או למינוי מנהל עזבון.

 תאריך תאריך
 מס׳ התיק שם המטח הפטירה שם המבקש מס־ התיק שם המנוח תפטירת שם המבקש

 צוואות צוואות
 762/94 שושנה פיינשטיץ 26.10.93 עמיאל פיינשטיק 3536/94 אפל באום 25.9.86 היועץ המשפטי

 .756/94 פאולה לכר 31.1.94 לכר שלמה לממשלה
 771/94 אמה םפקטוד 3.12.93 חיים פינשטיין 4855/94 תזנר עמליה 7.93&2 הרשקוביץ םנדרה

 772/94 תת אפשטיץ 35.94 מדם בךרווה 4857/94 חביב שרה 254.94 ערן חביב
 773/94 שלמת גולן 3Q1.93 זהבה גולן 4858/94 דויחון משה

 782/94 שלמה חוסייה־כהן 85.94 אלקה חוםייה־בהן 14.11.93 דזיחון מדים
 776/94 יוסף כהן 42.93 משדד הבריאוח 4860/94 שוחט שרה 102.94 וינריב מנחם

 786/94 אריה הותביץ 8A94 מאיר הורוביץ 4861/94 חלוץ צביה 75.94 מגן חלוץ
 791/94 מרסו־ס םנגס 4862/94 פונדק יואל 30.9.91 פונדק איטה

 שוקרון 19.694 דוד שוקרון 4865/94 חיים גסד 3a12.93 ברכה גסר
 794/94 רחל פוגל 12.93&2 עכמ^ה שרון 4864/94 ליטבק מדיה מלכה 301.94 ליטווק לב

 799/94 ברוקמאייד אםחר 26.5.94 יצחק בוקת 4865/94 טוניה בלקין 154.93 אליה בהרל
 804/94 יהודה טיילו־ 24694 אניטה ויצמן 4874/94 קוק סוניה 17.4,94 משה קוק

 808/94 אסתר בכרך 29A94 חברה לנאמנוח 4875/94 יעקב הרוני 22.1ZS אשרף התני
 של בנק לאומי 4876/94 יצחק טיקוצמגזקי a7.93 קיסוס מדים

 ירושות 4885/94 אברהם פילץ יגאל 25.94 את פילץ
 763/94 תח רייזל 2a1z86 כדים שלזינגר 4886/94 פרל איצקוביץ

 766/94 לוי אברהם 9.1.93 מרגליה בהן מרגליח 22.1.92 סלוודז חרובי
̂־מון  768/94 נחמן ברקוביץ 20.1.92 לנדאו הדסה 4887/94 י1סף חי סולומון 75.94 ו לנדה ס׳

 753/94 סילבאן גוסטב 125.93 טבול אמה 4888/94 פידלמן נתן 308.93 פידלמן שושנה
 אברהם טבול שמחה 4890/94 אלמי יהודה 252.94 אלמי לוציאן
 774/94 םאלם שוקר 19.10.93 יונה שוקר 4892/94 שמואל וסרצונ Z93 4,1 גניה וסרצוג

 775/94 יוסף חזן 12A94 תביט חזן 4893/94 גרוםמן יהודה
 777/94 משה שושני 12A94 אניעם שושני איב 17.4.94 גרוסמן שפרה
 T7$/9é יוסף הללי 24558 משה הללי 4894/94 טובה פייראתן 35.94 יעקב פייראתן

 *779/94 רבי אלתרה 123.93 הרצל אליאב 4895/94 פונדמינםקי רבקה 1.6.94 דפני חנניה
 780/94 סו&זנה אליזדה 2012.93 הרצל אליאב 4896/94 צחייק נדמה 173.94 שינה ברמלה

 781/94 שלום טליטייאן 1a1.94 סינליח טללטיאן 4897/94 מרקור מדים 285.94 צוקדברג קטלץ
 776/94 יוסף בהן 4Z93 משרד הבריאות 4898/94 כרמאז נדבי 19A94 אהתנית דנציגר

 785/94 יעקב בבלי 215.88 בתיה בבלי 4899/94 בודיס רייבל 145.94 מיכלה רייכל
 788/94 יהודה פו׳ל 27.12.93 תמר פרל 4901/94 משה ברג 10A94 סילביה ברג
 789/94 הירש הלנה 275186 משה הירש 4902/94 יוסף ליפרט 4.11.77 לסלי ליפרט
 790/94 הירש ליאופולד 22.9.83 משה הירש 4903/94 אסתר כהן 137.88 יוכבד מורחי
 793/94 ששp כהן 11.8,70 אהרון בהן 4905/94 מריה יתף 7.694 צפורה חרק
 795/94 יונחן זילברברג 29.691 ג־ושוע זילברברג 4909/94 אידלמן סוניה 11.4,94 יעקב קורן

 796/94 חיים חקוה 15.94 חיים הרצל 0/94 ו49 קלולשטיין משה 29.7.93 חסיה קיזלשטיין
 798/94 משה הראל Z6.94 הראל נורה 4911/94 שוילי יוסף 30.12.92 שדלי יעקב

 803/94 משה דח־וביץ 29A94 אשר דודוביץ 4912/94 אלון שמחה 263.94 רבנר סילביה
 806/94 וובסר פרדיננד 105.94 תח ברן 4913/94 עזרא דינקין 255.94 לאה רינקין

 802/94 אמיל מרק לויכטר 125.94 עתה לויבטר 4914/94 לסלי טומס
 קולבה 155.94 לולה קולברן

 דליה קובל, רשמה 4915/94 פסטרנק גבריאל 2az94 פםטדנק כרמית דליה קובל, רשמה
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ש ק ב מ ם ה  ש

 תאריך
ם המנוח הפטירה  מסי התיק ש

ים ן חי ו ן 2a.10.87 אוחי מי ן י ו חי  442/94 או

ם י ר ה 208.92 אלאק^יף מ נ י ן ד מו ן סי  443/94 ב

ם ה ר ב ן א ת ה 54,94 ב ש טבח־ מ י י ר  446/94 ב

ס י ן הב ת י ן הנה 14.6.86 א מ ד ל  449/94 פ

ן ז ^ ו ן ז מ ל ה 143.94 ז נ י ב ל למן מ  452/94 ז

ם י ר פ ן א עחק 214.94 חקמו ץ י י ב ו מ ר ב  455/94 א

ם ח ר T ץ ר ו  457/94 ש1דץ נוטה 14.94 ש

רה ו ט גיסה 2.11.93 ברנו־ ד י  459/94 חי

ה ד י ב ר ו ם א י ן חי אל 10824 ב ים קטו ן חי  461/94 ב

ה ד ו ב ו ע ק ש ר וסף 7.9.93 ה ר י ע י ל ו  462/94 פ

ה ד ק 17.7.90 מרקו ש א י  463/94 סלבינםקי ל

ה ח ו מ ר ש ז ע י ל ר 12.6.94 א י א ה מ ח ו מ  467/94 ש

זה סטר רו י בה 204.90 מי ו י סטר ל י  468/94 מי

 בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו ע ד  הו

 ירושות
ל ע ן י י ם 55.94 ג1לדשטי ה ר ב  425/94 חגיאג׳ א

ן מ ז ^ ה א ל א י ר רם 13.94 ו א ו ן י מ ט ל  426/94 א

ק י ע י ו א ק ס ש ל 22.9.92 ל ו ו סטר ק ס ש י  429/94 ל

ק י ע י ו א ק ם ש ה 90.^23 ל י ו פנ ק ם ש י  430/94 ל

ה ט נ ק ר י ק גנריב 24,7.93 פלבנ י נ  434/94 פלב

ם ־ נסי ח נה 11.76 ח רטו ד פו ד  435/94 ח

ה ש ה מ ר ל 84.93 ש א ו מ טי ש לי  436/94 פו

ה ש ק מ ו 93.^14 פרטו ה י ל  437/94 פרטוק א

ב ק ע ר י ד ע 261257 פ ש ו ה ר י ד  438/94 פ

מי ן םי י ל ן 65.93 אסו מו ו ל ן סו י ל  440/94 אסו

ה בי ו טו נ ר ז ה 244.94 ב לי ו ו ז נ ר  94/ו44 בז

 טוני

ר א ו נ ה 12.1191 יחזקיא א מ י ע  444/94 יחזקיא נ

וסף ס י ד ם ו ק נסים 165.73 א ד ס ו  445/94 א

י חנינה ל ע ש ק 133.93 מ ע מ ־ ש ל ע ש  447/94 מ

ן ו ע מ סה ש ה p 25.1081 מו ל ז p מ ב  448/94 ה
מי ע םי י ה 167.90 ז ד ו ה נו י י  450/94 ז

ה ב י ב ל א ק ן 205.94 ד י ל מרנ ק  94/ ו45 ד
פז י טו כ ד ר ץ 15.94 מ ו פז ע  453/94 טו

ה ־יפה מ י 61193 ש כ ד ר ה מ מ  454/94 ש

ם ה ר ב ב א ה ב רחה 65.94 י ה  456/94 י

עקב ם י ן 1900 רחמי מ ם סל ה ר ב  460/94 א

ה ש בסי מ ר 45.92 ג י א  461/94 גבםי מ

ה י ב י נגר ל ם 14,7.87 סטי י י נגר ח  316/94 סטי

ה ד ר ב ו י וסף 201.91 טי ן י ו מ  464/94 מי

ה ו בעקי ח ו נ י ה 233.94 ע י נ ו לניק ב רו  465/94 צי

ל ח ה ר ב י י ל י ה 23.11.93 א ד י א נ י בה ז י  466/94 בקי
פרח יצחק ה 29.1.92 י ח ר פרח פ  469/94 י

צחק פרח י ה 33.93 י ד ו ה פרח י  470/94 י
ה ר פ ד ע פל נ י ר ך 27A94 ג ו נ פלד ח נ י ר  471/94 ג

ג ל טפרבר א י ר ב י 52.94 ג ע ו ג ר  472/94 טפרבר

ל א ו ע 15.11.92 שרםקי י ב ש י ל  473/94 שרםקי א

ש ק ב מ ם ה  ש

ך  תארי
ם המנוח הפטירה  מט׳ התיק ש

 צוואות
ד ר ל י א  4918/94 מ

פי ו ה 93.^12 רבקה י ל ד ב ן ע  ב

ב ו ר ז ל ר א י א ב 45.33 י ו ר ז ל ן א מי י  4920/94 בנ

ם י אלי ל א ש ה 233.94 מ ד ע ח ס ב  4921/94 ס

ע ב ם ג ד ה טישקובםקי 284.93 א נ י  4922/94 ע
 4923/94 טישקובםקי

ע ב ם ג ד ן 1612.93 א א י ע ו  ל
ל ר ו ץ א י ט ש ו ל ן 12.694 ב ואנסו לפסק י ו  4924/94 ו

ה י ר  א

י (סם) א מ ן 6875 ש ו רד ו ו ג ה י ל  4925/94 א

ן ו רד ו  ג
וספנה ז י פ י 205.94 הר ב ז ע פ  4927/94 הר

ט נ מ א י ה ד ר ט 20494 ש נ מ א י עקב ד  4929/94 י

p ח י י ר ה פ פי ץ 2.1.91 סו י ב ו ע ח ד ו ש מ ר  4937/94 ה
ה נ י ל ו  4938/94 פא

ן ו ז ר י י פיה פר ץ 245.94 סו י ב ו ע ו ־ ח ו  מ
ר ל ז י ה א נ ש ו עקב אייז>£־ 30890 ש  4941/94 י
ה ט ר נברג ב עחק 17.1.94 גרי נברג י  4943/94 גרי

ה ל י י ב ב  ע

נה י ר פנ ד נ ל ד י ר ה 1.4.94? פ ש ר מ ד נ ל ד י ר  4944/94 פ

 ורדה אלשייך, רשם

 בית המשפט המתתי בבאר־שבע
 תודעות בדבר קיומ •צוואות או ירושות או מינוי

 מנהלי עזבון
ן ל ה ם ל י ט ר ו פ מ ם ה י ק י ת י ב , כ ה ע ד ו ה ה ז ת ב מ ס ר פ ת  מ
ה ש ו ר ו י ע ו ל ה א א ו ו ם ע ו י ו ק צ ת ל ו ש ק ט ב פ ש מ ת ה י ב ו ל ש ג ו  ה

. ן ו ב ז ל ע ה נ י מ ו נ י מ ו ל  א

 ניל הנדל, רשם

ש ק ב מ ם ה  ש

ך י  תאר

רה מ המנוח הפטי  מס׳ התיק ש

 צוואות
ה י ל ן ד ר ו ם 24.9.93 א י ר פ ן א י  424/94 קלי

ה ר ו פ י ח צ ל מ ל ל 85.94 א ר קיה ש  427/94 חז
ן מ ד ל ל ו א י נ ן נתן 195.94 ד מ ד ל  428/94 ו
ח ע מ א ם 5.892 חב׳ נ י ר  431/94 נחמן מ

ל בנהי׳פ  ש
ם י ר  נחמן מ

ח ו אמנ י 254.94 תכי נ ב  432/94 גחמן צ
ל בנה״פ  ש

י ב  גחמן צ

ה ל נקו א רה 7394 קרבעי י ק פ ו סי לי  433/94 פו
ב ק ע ר י ד ה 39.81 פ ד מ ר ח ד  439/94 פ
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 בקשות לפירוק הברות על ידי ג*ת המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל־ אביב•• יפו

 חיק אזרחי 60/94

 בענין פקודה החברות [נוסח חדש], החשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברה ש׳ שבח שירוחים בע״מ,

 והמבקשת: גיא מוצרי מתכת בע׳׳מ, ע״י ב״ב עו״ד
 אפרים מנדלמן, רח׳ אבן־גבירול 52, חל־אביב 64364.

 נמםרח בזה הודעה, כי ביום 28 בפברואר 994 ו הוגשה
 בקשה לביח המשפט המתוזי בתל־אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 24 בנובמבר 994 ו בשעה 09.00.

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

 שלו, לאתר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשח, או לשלחת בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל.

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

 אפרים מנדלמן, עו״ד
 בא־בוח המבקשת

 מפרק זמני של התברת

 בבית המשפט המחוזי בחיטה

 חיק אזרתי 94/94

 בענין פקודה החברוח [נוסח חדש], ההשכדג-983ו,

 ובענין פירוק חברה בטון הצפון בע״מ,
 והמבקשים: גולדבליט רובינשטיין ושות׳, ע״י ב״ב עו״ד

 ג׳ שרויאר, דרך העצמאוח 65, ח״ר 33088, חיפה 330ו3.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 6 ו ביוני 994 ו הוגשה
 בקשה לביח המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 28 בנובמבר 994 ו בשעה 08.45.

 בל נושה או משתחף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעה הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 6.00ו ביום ו2 בנובמבר 994ו.

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

 ג׳ שדויאר, עו״ד
 בא־כות המבקשים
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 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 תיק אזרתי 184/94

 בענין פקודת החברות [נוסח תדש], התשכדג-1933,

 ובענין פירוק חברה גוש 484 חלקה 39 בע״מ,

 והמבקש: אלי נחן, ע״י ב״ב עורכי הדין בנימין טלמון
 ו/או יוסף אופנהיים, מרח׳ חיים לסקוב 6, חל־אביב 64736.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19 ביוני 994 ז הוגשה
 בקשה לביח המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את
 החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשה פירוק זו הישמע בפני ביח

 המשפט היושב בדין ביום 4 בינואר 1995 בשעה 09.00.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ך במתן צו בענין הבקשה .או להתנגד לכך, רשאי ו מ נ ^ ^ 
ע בשעת תבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין י פ ו ! ^ ^ 

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זת.

 אח ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 09.00

 ביום 27 בדצמבר 1994.

 לנושה או למשחחף שיבקש זאת ימסור המבקש,
 תמורת תשלום, העחק מבקשה הפירוק.

 בנימין סלמון, עו״ד
 בא־בוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב
 תיק אזרחי 59/94

 בענין פקודת החברוח [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת ק׳ וא׳ חברה לניהול מאגרי
 פרוייקטים בע״מ,

 והמבקש: אלכסנדר קנייבסקי, ע״י ב״כ עו׳׳ד טלי קבין,
 אצל עו״ד ודים םטרוביחובסקי, רח׳ שרת 33, תל־אביב
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 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 24 בפברואר 1994 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 27 באוקטובר 994ו בשעה 09.00.

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

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימים

 לפני מועד הדיון תנ״ל.

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

 טלי קבין, עו״ד
 באח־בוח המבקש
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 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות הודעות מאת הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 ביטול צו כינוס ופשיטת רגל
 פר/11043

 שם החייבת, תיאורה ומענה: רוטנדלר דיאנה, ת״ז ד ו4ד 6991,
 פקידה. רח׳ עלייה הנוער 14, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, תיק אזרחי 854/88.
 תאריך מחן צו בינוס: 17.6.88.

 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.
 תאריך תביטול: ו׳ בתמוז החשנ׳׳ד (15.6.1994).

 י״ח בתמוז התשנ״ד (27 ביוני 1994)

 חיה ברם

 בבית המשפט המחוזי בחיפה
 צווי כינוס ופשיטת רגל ואסיפה ראשונה

 פר/04ו9
 שם החייב ומענו: אטיאם מרדכי, ת״ז 67681817, רח׳ יוסטפל

 20, קריה אחא.
 ביה המשפט המחוזי: חיפה, ח״א 47/94.

 תאריך הגשה הבקשה: ל׳ בניסן החשנ״ד (11.4.1994).
 תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל: י־ג בתמוז התשניד

.(22.6.1994) 
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ״ג באלול התשנ״ד
 (30.8.1994), בשעה 1.00 ו, במשרד הכונס הרשמי, רח׳ חסן

 שוקרי 2, חיפה.

 פר/9103
 שם התייב, תיאורו ומענו: להב אריק, ח״ז 5480983, נהג

 אמבולנס, רח׳ רחל 9, קרית ביאליק.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 5/94.

 תאריך הגשח הבקשה: ביג בטבת התשנ״ד (6.1.1994).
 תאריך מתן עו כינוס ופשיטת רגל: י״ג בתמוז התשנ״ד

.(22.6.1994) 
« נ ש ת  היום והמקום לאסיפה ראשונה: ״ כ״ג באלול ה

 (30.8.1994), בשעה 10.00, במשרד הכונס הרשמי, ח
 שוקרי 2, חיפה.

 ב־א בתמוז התשנ־ד (30 ביוני 1994)
 לבנה בר־עוז

 סגן הכונס הרשמי

 הודעה על כוונה להבריז דבידנד ראשון
 פר/8308, ת׳׳א 212/90, נצרה

 שמות החייבים ומענם: עתמאנה סעיד ועזאת, ת״ז
 508228999, כפר דיינה.

 שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה.
) לבנה בר־עוז י י י י 4 נ י י  כ״א בתמוז התשנ״ד (30 ב

 סגן הכונס הרשמי י

 החלפת מפרק
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת תאגודות
 השיתופיות, ובהתאם לתקנה 7 לתקנות האגודות
 .השיתופיות (פירוק), התשמ״ד־984ו, אני מבטל בזה את
 מינויה של עו״ד אלה שפירא במפרקת האגורה מושבי
 מבואוח ירושלים, אגורה חקלאיח שיחופיח מרכזיה בע״מ
 >תיי־ מסי 1552), וממנה במקומה את עו׳׳ד לאה דוזנטל-פוגל,

 מרח׳ מקור חיים 35, ירושלים.

 צו הפירוק ניחן ביום 988ו.0ו.7 ו ופורסם בילקוט
 הפרסומים 3592 מיום 13.11.1998, עמי 295.

 כ׳ בתמוז התשנ׳׳ד (29 ביוני 1994)

 אודי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 התלפת מפרק
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות, ובהתאם לתקנה 7 לתקנות תאגודות
 השיתופיות (פירוק), התשמ״ד-984ו, אני מבטל בזה את
 מינויה של עו׳׳ד אלה שפירא במפרקח האגודה הדמיר מבון
 לחערובח אגודה תקלאית שיתופית בע׳׳מ (תיק מם׳ 758ו),
 וממנה במקומה את עו״ד לאה רוזנטל-פוגל, מרח׳ מקור

 חיים 35, ירושלים.

 צו הפירוק ניחן ביום 3.5.1988ו ופורסם בילקוט
 הפרסומים 3567, מיום 26.6.1988, עמ׳ 2684.

 ב׳ בחמה התשנ־׳ד (29 ביוני 1994)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות תשיתופיות

 הודעות מאת האפוטרופוס הכללי
 הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול

 לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-978ו

 בהתאם לתקנה 4 לחקנוח האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל־ת-978ו, ניתנת בזה הודעה, בי בכוונה
 האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו
 ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה
 להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו
 בבאר־שבע, שד׳ הנשיאים וו, מגדל שבע, ת״ד 965, כתב
 התנגדות בשני עותקים הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא

 התנגדותו ונימוקיו, חוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

 נכסי נעדרים שזהותם ידועה:
 שם הנעדר: ישראל וייסמן.

 מקום מגורי המוריש: אשדוד.

 כיב בחמת התשנ״ד (ו ביולי 994ו)

 ש׳ אנקור־שניר
 סגן האפוטרופוס הכללי
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 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת״א 1560/92 (פר/
.(6390 

 תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: ט׳ בשבט
 התשנ׳׳ג (31.1.1993).

 תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל: א׳ בסיון החשנ־׳ד
.(11.5.1994) 

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
 כ״ו בתמוז תתשנ׳׳ד (5 ביולי 1994)

 ש׳ אנקוד־שניר
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות מאת בנק ישראל

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

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

 (22 ביוני 1994):
 בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום 22 ביוני 1994 6,023/104478.20
 ב. היתרה ביום 15 ביוני 1994 6,046,927/496.50

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 23,923,118.30-

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 6,023,004,378.20
 ט״ו בתמוז התשנ׳׳ד (24 ביוני 1994)

 שלמה םירקיס
 משנה למנהל מחלקה המטבע

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954י,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומחו בסיום העבודה ביום כ׳ בתמוז התשנ״ד

 (29 ביוני 1994):
 בשקלים חדשים

 א. סך בל המטבע במחזור
 ביום 29 ביוני 1994 6,026,797,836.30
 ב. היתרה ביום 22 ביוני 1994 6,023,004,378.20

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 3,793,458.10

 ד. הנכסים ביחרוח מטבע חוץ 1זהב 6,026,797,836.30
 ב׳׳א בחמוז החשנ־׳ד (30 ביוני 1994)

 שלמה םירקיס
 משנה למנהל מחלקה המטבע

 1 ם׳ח התשי־ד, עמ׳ 192.

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 בבית המש&ט המחוזי בבאר־שבע

 הודעה על כוונה להכריז דבידנד ראשון
 תיא 1041/92, פח/2106

 שם החברה: היפר ביבה בע׳׳מ - בפירוק.
 מס׳ החברה: 31-147893-5

 המען: פינת רח׳ המלאכה, אילת.
 שם המפרק ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ הנשיאים 11, באר־

 שבע.
 סוג דבידנד: בדין קדימה.

 אחוז דבידנד: 100.00%.

 ביטול צווי כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל
 ^ר/5772, מם׳ 131/94

 (11̂ החייב, תיאורו ומענו: שאולקר (צאולקר) יעקב, ת״ז
 6711532, פועל בנין, רח׳ שאולי 3038/4 די, אשדוד.

 ביח המשפט המחוזי של: באר־שבע, ח׳׳א 596/90 (פר/
.(5772 

 תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזח פשיטת רגל: ב־ד באייר
 תתשנ״א (83.1991).

 תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל: כ׳׳א באייר התשנ׳׳ד
.(2.5.1994) 

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 פר/5607, מם׳ 143/94
 שם החייב, חיאורו ומענו: קראום איבן, ת׳־ז 06888042, טבח,

 רח׳ הם 6/6, ירושלים.
 בית המשפט המחחי של: באר־שבע, בח׳א 211/88 (פר/

.(5607 
 תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: כ׳ באלול

 התשמ־ת (2.9.1988).
 תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל: י־ב בשבט התשנ״ד

.(24.1.1994) 
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 ^^ך/6249, מם׳ 145/94
 החייבת, חיאורה ומענה: רוזנברג ליאונור, ת״ז 17091869,

 עקרת בית, שד• גח 88/1, קרית־גת.
 בית המשפט המחוזי של: באר־־שבע, תי׳א 1309/92 (פר/

.(6249 
ה׳ באלול  תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגלזי

 התשנ־ב (3.9.1992).
 תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל: א׳ בסיון החשנ׳׳ד

.(11.5.1994) 
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטה הרגל.

 פר/6390, מס׳ 144/94
 שם החייב, תיאורו ומענו: דנה לונה, ת׳׳ז 04221569-9,

 חדרנית, 1142/20, אילח.
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נבונותז

ן ובניו בע״מ י  יוסף אקשטי

 (בפירוק מרצון נושים)

 הודעה בדבר אסיפת נושים

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ־׳ל, שנתכנסה ביום 9.9.1990, ההקבלה החלטה

 מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון,

 אסיפה הנושים של החברה הנ״ל תתקיים ביום
 3.8.1994, בשעה 11.00, במשרדי עו״ד עמיצור חיימובסקי,
 ברחי ביאליק 52, רמת־גן, לשם בחירת מועמד לתפקיד מפרק

 החברה ומועמדים לחברות בועדה הביקורת.

 מ׳ אקשטיין, מנהל

4  נתיבים פםיבותראפיה בע״מ &

 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 51-119648-7)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנה בזה הודעה, בי באסיפה כלליה שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 6.6.1994,
 נחקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנוח

 את רו״ח ישראל שגיא למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו חביעוח ננד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, חוך ו2 יום מיום פרסום
 הודעה זו למשרד המפרק, רח׳ ויסוצקי 6 ו, תל־אביב

.62338 

 כל נושה או אדם אתר אשר לא יגיש את תביעותיו
 כאמור תוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ישראל שגיא, רו״ח, המפרק

וש 6666 בע״מ  חלקה 587 בג

 (ח׳׳פ 51-033749-6)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
^ 5 מ  ניחנה בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן ה

 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 26.6.1994,
 נחקבלה החלטה מיוחדח לפרק אח החברה מרצון, ולמנוח
 אח יהושע רונאל, ח׳׳ז 0277051, מרח׳ שונצינו 11, חל־אביב,

 כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה כנגד החברה הנ״ל יגיש אח
 תביעוחיו, בצירוף הוכחותיו, למשרד המפרק, תוך 21 יום

 מיום פרסום הודעת זו.

 נושה או אדם אחר אשר לא יניש את תביעותיו כאמור
 חוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יהושע דונאל, המפרק

ד ביח׳׳ר לסריגה בע׳׳מ ל  חברת א

 הודעה על פירוק מדצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה כלליה שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנחקיימה ביום 2 ביוני 994 ו, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את עו־ד

 אריה נייגר, מרח׳ קויפמן A תל־אביב, למפרק החברה.

 כל נושת שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעוחיו, בצירוף הוכחות, תוך 21 יום מיום פרסום הורעה

 זו למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
 תוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

 אריה מיגר, עו״ד, המפרק

־אר בע״מ ־קו  חברה נחלת שו
 (ח״פ 033133-3- ו5)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה, שנתקיימה ביום 994ו.6.ד2, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון ולמנות את עו״ד

 יצחק ברמן, מרת׳ בבלי 9, תל־אביב, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעה בנגד החברה הנ״ל יגיש אח
 תביעתו, בצירוף הוכחותיו, תוך ו2 יום מיום פרסום הודעה

 זו לפי המען הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו באמור

 תוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יצחק ברמן, עו״ד, המפרק

וש 6666 בע״מ  חלקה 132 בג
 (ח״פ 51-033750-4)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכלליח שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונחבנסה בהלכה ביום 994 ו.26.6,
 נתקבלה החלטה מיוחדה לפרק אח החברה מרצון, ולמנוח
 אח יהושע רונאל, ת״ז ו027705, מרת׳ שונצינו וו, תל־אביב,

 כמפרק החברה.
 כל נושה שיש לו הביעה כנגר החברה הניל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, למשרד המפרק, תוך 21 יום

 מיום פרסום הודעה זו.

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

 יהושע דונאל, המפרק
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 הברת עבי השקעות בע״מ
 (דו״פ 6-0ד99ד51-0)

 (בפירוק מר־צון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניהנה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברוה [נוסח הדש], התשכדג-983ו, שאסיפה כללית
 אחרונה של תברי החברה הנ״ל תתכנס ביום 994ו.0ו.5,
 בשעה 0.00 ו, במשרדו של עו״ד אליהו מתס, דחי שפרינצק
 דו, תל־אביב, לשם הגשה דו״ח סופי של המפרק המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברת ושל תמפרק.

 יעקב בלאם, רו״ח, המפרק

 חברת מאפיות יבנה בע״מ
 (ח״פ 51-0503915)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנה בזאח הודעה, כי באסיפת הכללית שלא מן
 המנץ של החברה הנ״ל, שנועדה ונחבנסה כהלכה ביום
 994ו.0.4ו, נחקבלה החלטה לפרק אח החברה בפירוק מרצון
 ולמנות את מרים ברקוביץ ויצחק ליבוביץ, משד׳ בן ציון 46,

 רחובות, למפרקי החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות בנגד החברה הנ״ל יגיש
 למענו הנ״ל של המפרק את תביעותיו, בצירוף הוכתותיו,

 תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו.

 נושת או אדם אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מרים גרקוביץ יצחק ליגוביץ
 המפרקים

 גרץ חברת נאמנות בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 6-ד33וו51-0)

 הודעה על פידוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזאח הודעה, בי באסיפה כלליה שלא מן המנין
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה בדין ביום 994 ו.28.6,
 נתקבלה החלטה מיוחדה לפרק אח החברה ולמנות את עו״ד
 גיורא עמיר, מרח׳ אבן גבירול 53, תל־אביב, כמפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו חביעות נגד החברה הנ״ל יביש אח
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך 21 יום מיום פרסום
 הודעה זו למשרד עו׳׳ד גיורא עמיר, רח׳ אבן גבירול 53, תל־

 אביב. לאחר מועד זה לא גגיענה בל חביעה.

 גיורא עמיר, עו״ד, מפרק

 גני יוסף בכפר יונה בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון נושים)

 הודעה בדבר אסיפת נושים
 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה בלליח שלא מן המנץ
 של החברה חנ״ל, שנחבנסה ביום 990 ו.9.9, ההקבלה החלטה

 מיוחדת לפרק אח החברה בפירוק מרצון.

 אסיפה הנושים של החברה הנ״ל תתקיים ביום
 994ו.3.8, בשעה 0.00ו, במשרדי עו׳׳ד עמיצור חיימובסקי,
 ברח׳ ביאליק 32, רמת־גן, לשם בחירת מועמד לחפקיד מפרק

 החברה ומועמדים לחברות בועדה הביקורח.

 מ׳ אקשסי׳ץ, מנהל

 ש. ניר בע״מ
 (ח״פ 821-8ווו-ו5)

 ^ הודעה בדבר אסיפת משים

 י ניתנת בזה הודעה, כי אםיפח נושים של החברה הנ״ל
 תחקיים ביום 11.9.1994, בשעה 00.ד1, במשרדי החברה, רח׳
 העליה 2, נצרת עילית, וזאת עקב פירוק מרצון של החברת
 אשר לא ניתנה לגביה הצהרת כושר פרעון לפי סעיף 322

 לפקודה החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו.

 אורי אלבז, מנהל

 עזבון המנוחה שדה ליפקין
 הודעה לנושים

 ניחנה בזה הודעה, שהחחומים מטה החמנו ע״י ביח
 הדין הרבני בחל־אביב למנהלי עזבון הנ״ל.

 בל מי שיש לו הביעה או דרישה נגד העזבון מתבקש
 להגישה בכתב לחתומים מטה במשרד עו״ד בלהה לורנצי-
 ליפשיץ, דחי דורות ראשונים 1, ירושלים, תוך 60 יום מיום

 פרסום הודעה זו.

 דרישות שתוגשנה לאחר מועד זה לא חיענינה.

 בלהה לורנעי־ליפשיץ, עו״ד מרסל לזובסקי

1̂ חברת נכסי בני קדם בע׳׳מ  
 הודעה על פירוק מד׳צון ומינוי מפרק

 ניתנה בזה הודעה, בי באסיפה כללית שלא מן תמנץ
 של החברה הנ׳׳ל, שנתקיימה ביום 2 ביוני 994ו, נחקבלה
 החלטה מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות אח עו״ד

 אריה נייגר, מרחוב קויפמן 4, תל־אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש אח
 חביעוחיו, בצירוף הוכחות, תוך ו2 יום מיום פרסום הודעה

 זו למפרק הניל.
 נושה או כל אדם אחר אשר לא יגיש אח חביעוחיו

 כאמור תוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אריה נייגר, עו״ד, המפרק
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 מעון בן עיון 26 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניחנה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברוח [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית
 כלליה של החברה תתקיים ביום 1.9.1994, בשעה 10.00, אצל
 עו׳׳ד אהוד נוף, ברח׳ נרחנברג 13, תל־אביב, 'לשם הגשח
 דו־ח ם1פי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
 נעשה בנכסי החברה, ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאח
 המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בספרים ובניירוח של החברה

 ושל המפרק.

 אהוד נוף, עו״ד, מפרק

 השקעות גת >ק.ם.< בע׳׳מ
 (ח׳׳פ 51-002588-3)

f הודעה על פירוק מדעון 

 ניתנת בזאת הודעה, שבאסיפה הבלליח המצאה מן
 הכלל של החברה שנועדה ונחבנסה כהלכה ביום 19 ביוני
 1994 נתקבלו ההחלטוח המיוחדות לפרק אח החברה מרצון
 ולמנות את עו־ד ורו־ח ישראל ברון, תיר 50123, רח׳ קויפמן

 *, תל־אביב 1500¿, כמפרק החברה.

 על בל הנושים, אם ישנם באלה, להגיש את
 תביעוחיהם למפרק לפי מען הנ״ל תוך 30 יום מיום פרסום

 הודעה זו.

 ישראל ברון, עו״ד ורו״ח, המפרק

 דויטש תעשיות אלקטרומכניות (ישראל) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 (רדפ 51-076958-1)

 הודעה בדבר אסיפה סופית

 ניתנה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״נ-983ו, כי אסיפה כללית
 אחרונה של החברה הנ״ל תחכנס ביום 28.8.1994, בשעה
 2.00 ז, במשרדו של עו׳׳ד אריה בהן, ברח׳ ארלוזורוב 111,
 חל־אביב, לשם הגשח דו׳ח סופי של המפרק המראה כיצד
 החנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירוח של החברה ושל המפרק.

 אבי הירש, המפרק

 אלבטרוס עילום אוויר אנכי (992 ו) בע״מ
 (בפירוק)

 (ח״פ 51-165570-6)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברוח [נוסח חדש], החשמ*נ-1983, כי אסיפה כללית
 סופית של י החברה הנ״ל תתכנס ביום חמישי, 1.9.1994,
 בשעה 12.00, במשרד עו׳׳ד קלימיםט את שר, ברח׳ שופן 6,

 ירושלים, לשם הגשת דו־ח סופי של המפרק.

 גלעד שר, עו״ד, המפרק
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