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 חוק הבחירות לכגםת, תשט״ו-1955 [נופח משולב]

ץ רשימות המועמדים לכנסת השלישית .  הודעה בדבר התקשרויות ב

 בהתאם לסעיף 33 לחוק הבחירות לכנסת׳ תשט״ו — 1955 [נוסח משולב]4 נמסרת בזה הודעה״ כי
 רשימות המועמדים לכנסת השלישית המפורטות מטה התקשרו ביניהן לשם חלוקת המנדטים:

 (1) רשימת המועמדים הנושאת את הכינוי ״מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיימ״ ואת האות
 ״א״ התקשרה עם הרשימה הנושאת את הכינוי ״הרשימה הדימוקרטית לערביי ארץ ישראל״

/ . ג  ואת האות ״יד׳

״ התקשרה עם פ  (2) רשימת המועמדים הנושאת את הכינוי ״המפלנה הפרוגרסיבית״ ואת האות ״
 הרשימה הנושאת את הכינוי ״ליכוד — תנועה כלכלית עממית״ ואת האות ״ש״;

 (3) רשימת המועמדים הנושאת את הכינוי ״הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלנת המרכז״ ואת האות
 ״צ״ התקשרה עם הרשימה הנושאת את הכינוי ״הרשימה הערבית — המרכז״ ואת האות ״צה״;

 (4) רשימת המועמדים הנושאת את הכינוי ״רשימת ספרדים ועדות המזרח׳ עולים׳ ותיקים ובלתי
 מפלנתיים״ ואת האות ״סצ״ התקשרה עם הרשימה הנושאת את הכינוי ״התאחדות התימנים

 בישראל״ ואת האות ״ל״;

 (5) רשימת המועמדים הנושאת את הכינוי ״הקידמה והעבודה״ ואת האות ״נ״• התקשרה עם הרשימה
 הנושאת את הכינוי ״חקלאות ופיתוח״ ואת האות ׳•׳ע״.

 שמעון אגרנט
 שופט בית המשפט העליון

 יז״ר ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת השלישית

 כ״ב בתמוז תשט״ו (12 ביולי 1955)
 (חמ(11)בכ/1)

 1 ס״ח 174׳ תשט״ו׳ עמי 30•
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 פקודת בנין ערים, 1936

 כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳• וכל מעונין - אם כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע׳
 בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
 רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה

 תוך שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 י״ח בתמוז תשט״ו (8 ביולי 1935)
 י• שריבום

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכגון ערים׳
 מחוז ירושלים

 שטח תכנון ערים׳ בני שמעון — חבל מעון — מרחבים -

 עזתה — שער־הננב

 הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בני1
 ערים׳ 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז הדרום׳
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחד פרסום
 הורעה זו ברשומות — לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳
 ד/187 - מושב עובדים נילת״, שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, במשרדי הלשכה המחוזית לתכנון, מינהל
 מחוז הדרום׳ באר שבע׳ פורסמה' בילקוט הפרסומים 411, תשט״ו,

 עמוד 710•
 כן נמהרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 ערים׳ 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט
 המצורף אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית
 האמורה הופקדו במשרדי הועדה המקומית בני שמעון - חבל
 מעון - מרחבים - עזתה - שער הגנב בקיבוץ סעד ושם יוכל

 כל אדם לעיין בהם•

 ד׳ בתמוז תשט״ו (24 ביוני 1955)
 י• ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז הדרום

 שטח תכנון ערים׳ יואב - שפיר - חוף אשקלון

 הודעה על הפקדת החלטה לבטל תכנית מפורטת

 נמהרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבנין ערים, יואב — שפיר -
 חוף אשקלון׳ הופקד העתק של ההחלטה מאת הועדה המחוזית
 לבנין ולתכנון ערים, מחוז הדרום׳ לבטל את התכנית המפורטת
 הנקראת ״תכנית מם׳ ע/56 משק קבוצי (להט) תלמי יפה״,
 שהודעה על מתן הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט• הפרסומים

 184׳ תשי״א, עמוד 1275•
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק ההחלטה האמורה׳ ללא תשלום,
 וכל מעונין - אם כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע׳ בבניניס
 או בנכסים אחרים שעליהם משפיע ביטולה של התכנית האמורה,
 רשאי להגיש התנגדות לכך במשרד הועדה המקומית הנ״ל, תוך

 שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 ד׳ בתמוז תשט״ו (24 ביוני 1935)
 י• ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז הדרום

 שטח תכנון עיר׳ ירושלים

ית מפורטת  הודעה בדבר הפקדת תכנ

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם להעיף 16 לפקודת בנין ערים׳
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ ירושלים׳
 הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ 852
 תיקון מם׳ 1 לשנת 1955 לתכנית מפורטת מם׳ 9 ולתכניות ב»ע•

 מם׳ 493 ד518״, ביחד עם התשריט המצורף אליו•
 ~ ואלה הס נבולות התכנית:

: ח׳ 61, 97, 98 בנוש 30001? ן ו פ  צ
: ח׳ 24 בגוש 30001; ם ו ר  ד

 מ ז ר ח: ח׳ 194 (דרך) ו־165 במש 30001;
: ח׳ 157׳ 158, 172 בגוש 30001• ב ר ע  מ

 כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכגית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע,
 בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
 . רשאי להגיש התגגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 י״ח בתמוז תשט״ו (8 ביולי 1955)

 י• שריבום
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳

 מחוז ירושלים

 שטח תכנון עיר נלילי, מחוז ירושלים

ית מפורטת  הודעה בדבר הפקדת תכנ

 נמסרת •בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים,
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של שטח
 גלילי במחוז ירושלים׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מם׳ ג׳ 88 מושב עובדים ״גפן״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו•
 י גבולות התכנית סומנו בקו כחול בתשריט התכנית•

 כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע׳
 :בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
 רשאי להגיש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 י״ח בתמוז תשט״ו(8 ביולי 1955)
 י. שריבום

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז ירושלים

 שטח תכנון עיר נלילי, מחוז ירושלים

ית מפורטת  ־הודעה בדבר הפקדת תכנ

 נמהרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בגין ערים׳
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של שטח
 גלילי במחוז ירושלים׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מס׳ נ׳ 89 מושב עובדים ״תירוש״׳ ביחד עם התשריט

 המצורף אליו•
 נבולות.התכנית םומנו בקו כחול בתשריט התכנית•
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 המחיר 20 פרוטה הודפס ע״י המדפיס הממשלתי




