רשומות

ילקוט הפרסומים
ל׳ בחשון התשנ״ד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה

4162
עמוד
626
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לראשות המועצה המקומית ג׳לג׳וליה

עמוד
636

מינוי פקיד גביה לפי פקודת המסים )גביה(

626

למועצה המקומית יפיע

637

מינוי ממלא מקום הממונה על הנמלים

626

לראשות המועצה המקומית יפיע

638

הודעות ,על הגשת בקשות לרישום מפלגות
בפנקס המפלגות

למועצה המקומית בפר ברא

639

626

הודעה בדבר מועדי בחינות לפי תקנות שמאי
מקרקעין .

627

תוצאות הבחירות ־
למועצת עירית רמלה

628

לראשות עירית רמלה

630

למועצה המקומית אופקים

631

לראשות המועצה המקומית אופקים

632

למועצה המקומית אזור

633

לראשות המועצה המקומית אזור

634

למועצה המקומית ג׳לג׳וליה

635

לראשות המועצה המקומית בפר ברא
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרבי ציבור

640
,641 . . .

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה(
ולפי חוק התכנון והבניה

644

הודעות בתי המשפט

654

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

655

הודעות מאת רשם האגודות השיתופיות

655

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

655

הודעות מאת הציבור

656

תיקון טעות

הודעה על הרשאה

עיקרי מטרותיה:
לפתור ברוח התורה והמסורה א ת כל השאלות אשר
תעלינה יום יום על הפרק בחיי בלל ישראל ,בשאיפה
לאחד את עם ישראל בארץ ישראל תחת שלטון התורה
ולהשליט א ת התורה על החיים הרוחניים ,הכלכליים
והמדיניים בארץ ישראל.

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי״א־ 1951
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק נכסי
המדינה ,התשי״א־  1951י ,הרשיתי א ת איתמר רביגוביץ או
מיכאל שילה ביחד עם אמנון נויבך או מגן אלטוביה או אלי
זיטוק לחתום בשם המדינה על הסכם עם ממשלת ארצות
הברית ,בסכום שלא יעלה על  1,200מיליון דולר.

מענה של המפלגה :רח ברדיצ׳בסקי  ,5תל־אביב .64258
,

 ^ .2בהתאם לסעיף  1לחוק המפלגות )רישום מפלגות
קיימות()הוראת שעה( ,התשנ״ג־993ו  ,הוגשה הבקשה בידי
חברי הכנסת המפורטים להלן:

ג׳ בחשון התשנ״ד ) 18באוקטובר (1993
)חמ (3-9

3

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ו .מנחם פרושי .2 ,שמואל הלפרט;  .3אברהם יוסף
שפירא.

ם״ח התשי״א ,עמ׳ .52

 .3ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי
)ברחוב הלל  ,6ירושלים ,טל׳  (02-255542במועד שיתואם
טלפונית מראש ,לאחר תשלום האגרה שנקבעה לבך בתקנות
המפלגות )אגרות( ,התשנ״ג. 1993-

מינוי פקיד גביה
לפי פקודת המסים )גביה(

4

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(/
אני ממנה א ת נושא המשרה גזבר בבית החולים רמב״ם
להיות פקיד גביה.

 .4בהתאם לסעיף )6א( ומב( לחוק ,רשאי כל אזרח ישראל
בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן
ובמועד שנקבעו שם ובתקנה )5א( לתקנות.

ד׳ בחשון התשנ״ד ) 19באוקטובר (1993
אברהם )בייגה( שוחט
־
שר האוצר
_____
חוקי א״י ,כרך ב /עמ׳  ;1379ס״ח התשל״ג ,עמ׳ .46
)

ח

מ

 8י

י״ח בחשון התשנ״ד ) 2בנובמבר  993ו(
)חמ 2424־(3

( 5

זאב בונה
רשם המפלגות

י

ס״ח התשנ״ג ,עמ׳ .100
ק״ת התשנ״ג ,עמ׳ .730

מינוי ממלא מקום הממונה על הנמלים
לפי פקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,התשל״א 971-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לפקודת הנמלים ]נוסח
חדש[ ,התשל״א־  1971י ,אני ממנה את יוסף חזן להיות ממלא
מקום הממונה על הנמלים ,מיום י׳ בחשון התשנ״ד )25
באוקטובר  (1993ועד ליום כ״א בחשון התשנ״ד ) 5בנובמבר
.(1993
י״ז בחשון התשני׳ד ) 1בנובמבר (1993
ישראל קיסר
 °־
שר התחבורה
י דיני במדינת ישראל ,נוסח חדש ,עמ׳ .443
)

ח

מ

 5 1ו

( 3

ו .בהתאם לסעיף )4ב( לחוק המפלגות ,התשנ״ב־1992
)להלן ־ החוק( ,ותקנה  3לתקנות המפלגות )רישום ודיווח(,
התשנ״ג־) 1993להלן ־ התקנות( ,אני מודיע כי ביום כ״א
בחשון התשנ״ד ) 5בנובמבר  (1993הוגשה לי בקשה לרישום
בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:
2

) (1לטפח את ערביה המסורתיים והיהודים של
היהדות הדתית חרדית בישראל;

לפי חוק המפלגות ,התשנ״ב־1992
 .1בהתאם לסעיף )4ב( לחוק המפלגות ,התשנ״ב־992ו
)להלן  -החוק( ,ותקנה  3לתקנות המפלגות )רישום ודיווח(,
התשנ״ג) 1993-להלן ־ התקנות( ,אני מודיע כי ביום י״ח
בחשון התשנ״ד ) 2בעבמבר  (1993הוגשה לי בקשה לרישום
בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:
ו

2

שמה המלא של המפלגה :הסתדרות אגודת ישראל בארץ
ישראל.
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לפי חוק המפלגות ,התשנ״ב1992-
י

שמה המלא של המפלגה :ש״ס ־ התאחדות הספרדים
העולמית שומרי תורה.
עיקרי מטרותיה:

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה
בפנקס המפלגות

ם״ח התשנ״ב ,עמ׳  ;190התשנ״ג ,עמ׳ .170
ק״ת התשנ״ג ,עמ׳ .722

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה
בפנקס המפלגות

) (2להמשיך א ת דרכם של חכמי ספרד ע״פ מורשת
יהדות המזרח ולהחזיר עטרה ליושנה;
) (3לייצג א ת ציבור שומרי התורה והמצוות ,למנוע
הפליה של הציבור הדתי חרדי ולטפח א ת אהבת
ישראל;
) (4לחנך א ת ילדי ישראל ע״פ תורתנו הקדושה תוך
שימור ערכי יהדות ספרד ולפעול להפצת התורה בקרב
כלל הציבור.
ס״ח התשנ״ב ,עמ׳  ;190התשנ״ג ,עמ׳ .170
ק״ת התשנ״ג ,עמ׳ .722
ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

 .3ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי
)ברח׳ הלל  ,6ירושלים ,טל׳  ,02-255542במועד שיתואם
טלפונית מראש ,לאחר תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות
המפלגות )אגרות( ,התשנ״ג. 1993-

מענה של המפלגה :רח׳ בית הדפוס  ,29גבעת שאול,
ירושלים.
 .2בהתאם לסעיף  1לחוק המפלגות )רישום מפלגות
קיימות()הוראת שעה( ,התשנ״ג , 1993-הוגשה הבקשה בידי
חברי הכנסת המפורטים להלן:

4

3

 .4בהתאם לסעיף )6א( ו־)ב( לחוק ,רשאי כל אזרח ישראל
בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן
ובמועד שנקבעו שם ובתקנה )5א( לתקנות.

 .1אריה דרעי;  .2משה מאיה;  .3אריה גמליאל;  .4רפאל
פנחסי;  .5שלמה בניזרי.
3
4

כ״א בחשון התשנ״ד ) 5בנובמבר (1993
)חמ (3-2424

ס״ח התשנ״ג ,עמ׳ .100
ק״ת התשנ״ג ,עמ׳ .730

זאב בונה
רשם המפלגות

הודעה בדבר מועדי בחינות
לפי תקנות שמאי מקרקעין ,התשכ״ג1963-
בהתאם לתקנות שמאי מקרקעין ,התשכ״ג) 1963-להלן ־ התקנות( ,מודיעים בזה כי הבחינות הבאות
בנושאים המפורטים להלן תתקיימנה במועדים שפורטו לצידן:
י

ת א ר י

בחינות מוקדמות
יסודות מדידה ומיפוי
יסודות תכנון ובניה
לוחות שומה ,עריכתם והשימוש בהם
יסודות הכלכלה משק ישראל
סדרי שלטון ומשפט
יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית
םו&יות א

ר

כ״ב בכסלו התשנ״ד )(6.12.1993
ב׳ בטבת התשנ״ד )(16.12.1993
ו׳ בטבת התשנ״ד )(20.12.1993
ט׳ בטבת התשנ״ד )(23.12.1993
י״ב בטבת התשנ״ד )(27.12.1993
ט״ז בטבת התשנ״ד )(30.12.1993

,

חוקים ופקודות
עקרונות שומה א׳ )מבוא לתורת השמאות(
עקרונות שומה ב׳

כ׳ בטבת התשנ״ד )(3.1.1994
י״ג בשבט התשנ״ד )(25.1.1994
י״ט בשבט התשנ״ד )(31.1.1994

סופיות ב׳
השומה למעשה  -חלק א׳:
ידיעות מקיפות ־ חלק ב :
כל הבחינות ייערכו בשעה .10.00
,

כ״ו בשבט התשנ״ד )(7.2.1994
כ״ז בשבט התשנ״ד )(8.2.1994

על המועמדים הרשאים לגשת לפי התקנות לבחינות המוקדמות להמציא את בקשותיהם לא יאוחר מיום
י״א בכסלו התשנ״ד ) ,(25.11.1993ואלה הרשאים לגשת לבחינות סופיות א וסופיות ב׳ להמציא את בקשותיהם
לא יאוחר מיום י״ז בטבת התשנ״ד ) ;(31.12.1993בקשה יש להגיש למזכיר מועצת השמאים ,ת״ד  ,2560ירושלים
 ,91024לפי הדוגמה שבתוספת השניה לתקנות.
,

הודעה על תשלום האגרה ומקום הבחינה תישלח לכל נבחן ביחד עם כתב ההרשאה לגשת לבחינה.
ב בחשון התשנ״ד ) 17באוקטובר (1993
)חמ (3-320
,

חוה הלברייך
יושבת ראש מועצת השמאים

ק״ת התשכ״ג ,עמ .1443
,

ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

627

הודעה

בדבר

תוצאות

תמזירוה

רמלה

ל8ועטנ !;ידית

לפי חוק ת־־שויות המקום ־ וה ).יחי״רות(-׳ רדנשכ ה־1965-
1
בהתאם לסעיף 71גא( לחוק ת ־ ש ו י ו ת הנזקומי־  311נ ב ח י ר ו ת (  ,התשכ״ה , 1965נמסרת בזאת
שקויימו
למועצת ע י ר י ת רמלה
הודעה על תוצאות הבחירות
ב י ו ם י ״ ח בחשון ת1שנ״ד ) 2בנובמבר <?:(199
ז,

,

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1אמת  -מפל^ת העבודה הישראלית בראשות ע-:לרה ^ ? ן ל א י
 .2ב
 המפד״ל ח ז י ת דתית לאונרו! הם?רד! ה19ריףי?אלהודא
 .3דף
התנועה המאוחדת למע? רמלה
 .4ח?
 .5י ד  -רמלה אחרת בראשות משה ^ כ י ז ו !
 .6ים
עולמי  -ע ו ל י ם למען מדינת ישתןל
 .7ב
שילוב
 .8מחל  -ה ל י כ ו ד בראשות י ו א ל לבי^
 .9ענ
התנועה לאחוה
 נאמני רמלה בראשות משה פרץ .10פ
 אלתו וחיד .11ק
־ רשימת הקידמה והשוויו!
 .12ר
 .13שם ־־ ת־נאחדות הספרדים שומרי תורה
ואלו הרשימות עוזי ו ע ו ו ר ו ת ב י נ י ה ן בהסכמי .כרי ר ו ת
.1

ים
כ

עולמי  -ע ו ל י ם למען מדלגת מיד^ל *01
שילוב

.2

שזל
שם

ה ל י כ ו ד בראשות י ו א ל לביא עם
התאחדות הסש־־דים שומרי 01111

ב  .המם©־ הכולל של הבוחרים שהצביעו במחומ הדשות המקומית

22885

ג  .המספר הכולל של הקולות הבשרים

22015

ד  .המספר הכולל של הקולות הפסולים

870

ה .מספ־
אות/יות
אמת
ב
דף
וזו
יד
ים
כ
מחל
ענ
פ
ק
ר
שס

הקולות הכשרים שניתנו לבל אתת נודז^יננווו המחזמדים:
מספר
הקולות

ו כ י נ ו י הרשימה
מפלגת העבודה הישראלית !דאשות ג?ל1מה א? ולאי
המפד״ל ח ז י ת דתית לאומית המזוזןי 1ז0וו7ננ ?
אלהודא
התנועה המאוחדת למען רמלה
רמלה אחרת בראשות מעוז ג ב י ד ו ן
עולמי ־ ע ו ל י ם למעו מדינת י<3דאל
שילוב
ה ל י כ ו ד בראשות י ו א ל לביא
התנועה לאחוה
נאמני רמלה בראשות משה פח\
אלתווחיד
רשימת הקידמה ו ה ש ו ו י ו ן
התאחדות הםט־דים שומרי תורה
85

3419
987
1046
695
904
2048
863
5537
3088
1226
324
1042
836

 1ס״ח התשב״ה,ע״מ .248
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ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד 4.11.1993 ,ו

ו  .מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים
אות/יות
אמת
ב
דף
יד
ים
מחל
ענ
פ
ר

מספר
המנדטים

ו כ י נ ו י הרשימה

3
1
1
1
2
6
3
1
1

מפלגת העבודה הישראלית בראשות שלמה אזולאי
המפד״ל ח ז י ת דתית לאומית המזרחי הפוהמ״ז
אלהודא
רמלה אחרת בראשות משה ג ב י ז ו ן
עולמי  -ע ו ל י ם למען מדינת ישראל
ה ל י כ ו ד בראשות י ו א ל לביא
התנועה לאחוה
נאמני רמלה בראשות משה פדץ
רשימת הקידמה ו ה ש ו ו י ו ן

ז  .שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה
) ( 1מרשימת אמת מפלגת העבודה הישראלית בראשות שלמה אזולאי
<0־בני
.2
שלמה
אזולאי
.1
שמעו?
 .3ל ו י

כ״ ו

) ( 2מרשימת ב
 .1חדד

המפד״ל ח ז י ת דתית לאומית המזרחי הפוהמ״ז
אליהו

) ( 3מרשימת דף
 .1אבו ם ו י ם

אלהודא

) ( 4מרשימת י ד
הניזון
.1

רמלה ארדת בראשות מעוז ו ב י ו ו ן
משה

ג ( 5מרשימת י ם
 .1כה?

עולמי  -ע ו ל י ם למען מדינת ישראל
יגודייב
,2
אמנו?

עזרא

םלימא?

א י ם ז ק יצחק

) ( 6מרשימת מחל
לביא
.1
קור?
.3
ברוד
.5

ה ל י כ ו ד בראשות י ו א ל לביא
יואל
זהבה
דוד

.2
.4
.6

וידל
צרפתי
נינאי

אליהו
יעיש
יצחק

) ( 7מרשימת ענ
 .1אשר
 .3ר ב י

התנועה לאחוה
חיים
יורם

.2

חוגי

לטי ף

) ( 8מרשימת פ
 .1פרץ

נאמני רמלה בראשות משה פרץ
משה

) ( 9מרשימת ר
פאנום
.1

רשימת הקידמה והשוויו?
מיכאל

בחשו? תזנשנ״ד ) 10בנובמבר (1993

מרדכי ב? עזרא

)רומ (3-2150

פקיד הבחירות ל ע י ר י ת
רמלה
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הודעה

בדבר

תוצאות הבחלרוחנ לראשות

עירל!

רמלה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש ההעזות ו ס ג נ י ו וכהונתם( ,התשל ה1975-
1
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות !  .מ ז י ר ו ת  , :התשכ״ה  , 1965ו ל ס ע י ף )7ב( )(1
2
ל1זוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש ח ־ ש ו ת ו ס ג נ י ו ו כ ה ו נ ת ם (  ,ת1שלייה, 1975-נמסרת בזה
רמלה
הודעה על תוצאות הבחירות לראשות ע י ר י ת
שקויימו
ב י ו ם י ״ ח בחשו? התשנייד ) 2בנובמבר (1993־
,״

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלו:
שלמה
אזולאי
.1
חיים
 .2אשר
משה
גביןון
.3
יואל
לביא
.4
משה
 .5פרץ
ב  .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום הדשות המקן&לת

22890

ג  .המספר הכולל של הקולות הכשרים

21429

ד  .המספר הכולל של הקולות הפסולים

1461

ה .מספר

הקולות הכשרים ש נ י ת נ ו לכל אחד מהמועמדים?
שם

המועמד
שלמה
חיים
משה
יואל
משה

אז ולאי
אשר
גביזו?
לביא
פרץ

הקולות
באחוזים
במספרים
5671
3033
734
10249
1742

26.46
14.15
3.43
47.83
8.13

ו  .שמו של המועמד שנבחר לראש ת־שות
יואל

לביא
)שם המשפחה(

)השם הפרטי(

כ ״ ו בחשו? התשנ״ד ) 10בנובמבר (1993
)חמ (3-2150

מרדכי בן עזרא
פ ק י ד הבחירות ל ע י ר י ת
רמלה
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הודעה

בדבר

תוצאות

הבחירות

למועצה המקומית

אופקים

לפי חוק הרשויות המקומיות ) ב ח י ר ו ת (  ,התשכ״ה־ ־1965
ד
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות ) ב ח י ר ו ת (  ,התשבייה , 1965נמסרת בזאת
שקויימו
למועצה המקומית אופקים
הודעה על תוצאות הבחירות
ב י ו ם י״ח בחשו? התשנ״ד ) 2בנובמבר :(1993
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
־ ותיקים ועולים התקווה של אופקים
 .1א
 .2במחל  -ה ל י כ ו ד מפד״ל
 רשימה דתית אופקים .3כ?
 .4מרצ  -מרצ-ישראל הדמוקרטית-רצ  -מפס  -ש י נ ו י
 .5שיא  -אופקים אחת הרשימה המאוחדת בראשות מכאל הרמץ
ואלו הרשימות שהיו קשורות ב י נ י ה ן בהסכמי בחירות
 .1מרצ
שיא

מרצ-ישראל הדמוקרטית-רצי -מפם ־־ ש י נ ו י עם
אופקים אתת הרשימה המאוחדת בראשות מכאל הרמו

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

8339

ג  .המספר הכולל של הקולות הכשרים

8023

ד  .המספר הכולל של הקולות הפסולים

316

ה  .מספר

הקולות הכשרים ש נ י ת נ ו לבל אחת מרשימות המועמדים:

אות/יות
א
במתל
כן
מרצ
שיא

מספר
הקולות

ו כ י נ ו י הרשימה
ותיקים ו ע ו ל י ם התקןוה של אופקים
ה ל י כ ו ד מפד״ל
רשימה דתית אופקים
מרצ-ישראל הדמןקרטית-רצ ־ מ ש  -ש י נ ו י
אופקים אתת הרשימה המאוחדת בראשות מכאל הדמו

644
3022
439
714
3204

ו  .מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים
אות/יות
א
במחל
כו
מרצ
שיא

מספר
המנדטים

ו כ י נ ו י הרשימה

1
6
1
1
6

ותיקים ו ע ו ל י ם התקווה של אופקים
ה ל י כ ו ד מפד״ל
רשימה דתית אופקים
מרצ-ישראל הדמוקרטית-רצ  -מפם ־ ש י נ ו י
אופקים אתת הרשימה המאוחדת בראשות מבאל החזן

ז  .שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה
) ( 1מרשימת א
 .1חוה

ותיקים ועולים התקווה של אופקים
סולטנה

) ( 2מרשימת במוזל ה ל י כ ו ד מפד״ל
יאיר
 .1חז?
אבי
אשרף
.3
יצחק
פחי מה
.5

.2
.4
.6

סברי
רמתי
גנדלר

דניאל
סי מי
מרט

 1סייח התשכ״ר״ע״מ •248

ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

631

) ( 3מרשימת ב?
ביטון
.1

רשימה דתית אופקים
אליהו

) ( 4מרשימת מרצ
פטישו
,1

מרצ-ישראל הדנז וקדשי ת־־ת - :מ ש ״ ש י נ ו י
דוד

) ( 5מרשימת שיא
ם־מן
.1
 .3ב ן ד ו ד
דייטש
.5

אופקים אתז ה ר ע י מ ה דמאוחד?! בראשות מבאל הרם?
ךב י ב ו
.ק.
מכאל
גוזל?
י*.
עמרם
ייטון
אברהם  ¡1צ י ו ן ,6

ב״ה בחשו? התשנ״ד נ9

אברהם
סעדיה
אלי

אברהם ה ומי נ ר

בנ ובמבר 0,993

)דומ (3-2150

פקיד הבחירות למועצה המקומית
אופקים

הודעה

תוצאות

בדבר

הבחירות <ג?־אשות המנועצה המקומית

אופקים

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ו ס ג נ י ו וכהונתם( ,התשל״ה1975-
1
בהתאם לסעיף )71א( לחוק ח ־ ש ו י ו ת המקומיות ).כחירות( ,רתשכ״ה  , 1965ו ל ס ע י ף )7ב( )(1
2
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הדשות ו ס ג נ י ו ו כ ה ו נ ת ם (  ,ת1של״ה־, 1975נמסרת בזה
הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה ה מ ק ו מ י ת א ו פ ק י ם
שקויימו
ב י ו ם י״ח בחשון התשנ״ד ) 2בנובמבר (1993נ
א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
מבאל
הרם?
.1
יאיר
 .2ח ז ן
ב  .המםט־־ הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית

8332

ג  .המם©־ הכולל של הקולות הכשרים

8006

ד  .המם©־ הכולל של הקולות הפסולים

326

ה .מספר

הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד שז1וע11די:0
שם

המועמד

הרמ?
חז!

מכאל
יאיר

הקולות
באחוזים
במספרים
4206
3800

52.54
47.46

ו  .שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות
מכאל

הדמו
)שם המשפחה(
כ״ה בחשון תזשנ״ד )9
)חבל (3-2150

)השם הפרטי!

בנובמבר (1993

אברהם ה ו מ י נ ר
פקיד הבחירות למועצה המקומית
אופקים
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הודעה

בדבר

תוצאות

הבחירות למועצה המקומית

אזור

ל*£י חוק הרשויות המקומיות ) ב ח י ר ו ת (  .התשכ״ה1965-
1
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות ) ב ח י ר ו ת (  ,התשכ״ה , 1965נמסרת בזאת
שקויימו
למועצה המקומית א ז ו ר
הודעה על תוצאות הבחירות
ב י ו ם י״ח בחשו? התשנייד ) 2בנובמבר :(1993
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלו:
 .1אמת  -העבודה-מרייצ ובלתי מפלגתיים
 המפד״ל ח ז י ת דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי .2ב
 א ו ר חי .3חי
 .4יש  -למען אז ור
 .5מחל  -ל י כ ו ד
ואלו הרשימות שהיו קשורות ב י נ י ה ו בהסכמי בחירות
 .1אמת
מחל

העבודה-מר״צ ובלתי מפלגתיים עם
ליכוד

 .2חי
יש

א ו ר חי עם
למעו א ז ו ר

ב  .המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

4265

ג  .המספר הכולל של הקולות הכשרים

4023

ד  .המספר הכולל של הקולות הפסולים

242

ה  .מספר

הקולות הכשרים שניתנו לבל אתת מרשימות המועמדים:

אות/יות
אמת
ב
חי
יש
מחל

ו כ י נ ו י הרשימה

מספר
הקולות

העבודה-מד״צ ובלתי מפלגתיים
המפד״ל ח ז י ת דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
א ו ר חי
למעו א ז ו ר
ליכוד

2023
382
271
988
359

ו  .מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים
אות/יות
אמת
ב
יש
שול

מספר
המנדטים

ו כ י נ ו י הרשימה

6
1
3
1

העבודה-מר״צ ובלתי מפלגתיים
המפד״ל ח ז י ת דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
למעו א ז ו ר
ליכוד

ז  .שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה
) ( 1מרשימת אמת
 .1לד
ויטנר
.3
רזון
.5

העבודה-מר״צ ובלתי מפלגתיים
.2
אמנון
.4
ישעיהו
.6
לאה

זיילוני
חרמש
פרידמן

אפרים
דן
יעקב

 1ס״ח התשכ״^ע״מ .248

ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

633

) ( 2מרשימת ב
עיררה
.1

המפד״ל ח ז י ת דתית לאומית המדרדר הפועל הנזזרדד
זכריה

) ( 3מרשימת יש
 .1כהן
האוזן
.3

למען א ז ו ר

) ( 4מרשימת מחל
תנעמי
.1

ליכוד

ישראל

שרה
יעקב

שמואל

אוריאל
בנובמבר (1993

בי״ד בחשון התשנ״ד נ 8

רחל ד ו ד

)חמ (3-2150

פקיד הבחירות למועצה המקומית
אזור

הודעה

תוצאות

בדבר

הבחירות לראשן! המועצה המקומית

אזור

לפי חוק הרשויות המקומיות ג בחירת ראש הרשות ו ס ג נ י ו וכהונתם( ,התשל ר.־1975
1
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות )!חירותו ..התשכ״ה  , 1965ו ל ס ע י ף <7ב( )(1
2
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ו ס ג נ י ו וכהונתם( ,התשל״ר, 1975-,נמסרת בזה
הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית א ז ו ר
שקויימו
ב י ו ם יייח בחשון התשנ״ד ) 2בנובמבר :(1993
,,

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלו:
אמנון
 .1ז ד
שרה
 .2כהן
ב  .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

4283

ג  .המספר הכולל של הקולות הבשרים

3985

ד  .המםפ־־ הכולל של הקולות הפסולים

298

ה .מספר

הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
שם

המועמד
אמנון
שרה

לד
כהן

הקולות
באחוזים
במספרים
2830
1155

71.02
28.98

ו  .שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות
אמנו ן

זד
)שם המשפחה(
כ״ד בחשון תזשני״ד )8
)חמ (3-2150

)השם ת  1־ ט י (

בנובמבר (1993

רחל ד ו ד
פקיד הבחירות למועצה המקומית
אז ור
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הודעה

בדבר

תוצאות

הבחירות

למועצה המקומית

גילגיוליה

לפי חוק הרשויות המקומיות ) ב ח י ר ו ת (  ,התשכ ה1965-
1
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות ) ב ח י ר ו ת (  ,התשב״ה , 1965נמסרת בזאת
שקויימו
למועצה המקומית ג י ל ג י ו ל י ה
הודעה על תוצאות הבחירות
ב י ו ם יייח בחש ו ן התשנ״ד ) 2בנובמבר :(1993
,,

א .אושרו
 .1הק
 .2ו
 .3י ו
 .4כפ
 .5מנ
 .6נ
 .7ע
 .0עפ
 .9פק
 .10קד
 .11קף
 .12של

רשימות המועמדים בלהלו:
 הנאמנות חד״ש םולדריות־ אליכאא
 האמונה־ האור
־ מפלגה דמוקרטית ערבית
־ רשימת הפועלים והחקלאים
־ אלופאק
 חומי ודמוקרטיה אבו *אלעו? -השלום

ב  .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

2495

ג  .המספר הכולל של הקולות הכשרים

2471

ד  .המספד הכולל של הקולות הפסולים

24

ה .מספר
אות/יות
הק
ו
יו
כפ
מנ
נ
ע
עפ
פק
קד
קף
של

הקולות הכשרים ש נ י ת נ ו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ו כ י נ ו י הרשימה
הנאמנות
חדי״ש
םולדריות
אליכאא
האמונה
האור
מפלגה דמוקרטית ערבית
רשימת הפועלים והחקלאים
אלופאק
חופש ודמוקרטיה
אבו אלעוו
השלום

ו  .מספר המנדטים שבהם זכתה בל אחת מרשימות המועמדים
אות/יות
הק
יו
כפ
נ
ע
עפ
קד
של

ו כ י נ ו י הרשימה

_
מספר
הקולות
224
184
241
236
2
259
338
263
195
270
5
254
מספר
המנדטים

הנאמנות
םולדריות
אליכאא
האור
מפלגה דמוקרטית ערבית
רשימת הפועלים והחקלאים
תופש ודמוקרטיה
השלום

ז  .שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה
) ( 1מרשימת הק
צאלח
.1

הנאמנות
תופיק
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) ( 2מרשימת י ו
עודה
.1

םולדריות

) ( 3מרשימת כפ
אבו-חגילה
.1

אליכאא

) ( 4מרשימת נ
אבו ד י ב
.1

האור

פאיק
עבד אל ראו ק
עבדול לשיף

מפלגה דמוקרטית ערבית
) ( 5מרשימת ע
האשם
ש ו ואהבה
.1
) ( 6מרשימת עפ
עודה
.1

רשימת הפועלים והחקלאים
עמר

) ( 7מרשימת קד
ראבי
.1

חופש ודמוקרטיה
טלאל

) 1 8מרשימת של
חרוב
.1

השלום

חמ

פי ומי

פהמי

כ״ בחשו? התשנ״יד )4
־
<
2 1 5 0

.2

מ ו ע י ן חאג׳ יחיא
פקיד הבחירות למועצה המקומית
גילג״וליה

בנובמבר (1993

( 3

הודעה

בדבר

ראמי

תוצאות

הבחירות לראשו!

המועצה המקומית

גילג״וליה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ו ס ג נ י ו וכהונתם( ,התשל״ה־1975
1
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות ).כחירות( ,הונשכ״ה  , 1965ו ל ס ע י ף )7ב( )(1
2
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ו ס ג נ י ו וכהונתם( ,התשל״ה־־, 1975נמסרת בזה
שקויימו
הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית ג י ל ג י וליה
ב י ו ם י״ח בחשו? התשנ״ד ) 2בנובמבר :(1993
א .אושרו הצעות המועמדים כלהלו:
טופיק
בטיב
.1
עמר
עודה
.2
חם?
ראבי
.3
שלאל
ראבי
.4
ב  .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום חדעוות המקומית

2492

ג  .המספר הכולל של הקולות הכשרים

2457

ד  .המספר הכולל של הקולות הפסולים

35

ה .מספר

הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
שם

המועמד
טופיק
עמר
חם?
טלאל

כטיב
עודה
ראבי
ראבי

הקולות
באחוזים
במספרים
1480

60.24

977

39.76
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ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

ו  .שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות
טופיק

בטיב
)שם המשפחה(
כי בחשו? התשנ״ד )4

)השם הפרטי(

בנובמבר (1993

)רובל (3-2150

מועי? ח א ג יחיא
,

פקיד הבחירות למועצה המקומית
ג״לגיוליה
הודעה

בדבר

תוצאות

הבחירות למועצה המקומית

יפיע

לפי חוק הרשויות המקומיות ) ב ח י ר ו ת (  ,התשב ה1965-
1
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות ) ב ח י ר ו ת (  ,התשב״ה , 1965נמסרת בזאת
שקויימו
למועצה המקומית י פ י ע
הודעה על תוצאות הבחירות
ב י ו ם י״ח בחשו? התשנ״ד ) 2בנובמבר :(1993
״,

א .אושרו רשימות המועמדים בלהלו:
רשימת ב נ י י פ י ע
 .1אי
ח ז י ת איחוד י פ י ע הדימוקרטית
 .2ג ד
הקידמה ו ה ב י נ ו י
 .3י פ
רשימת הריפורמה
 .4בז
הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית
 .5למ
מרצ  -ישראל הדמוקרטית  -ר צ  ,מפם ,ש י נ ו י
 .6מרצ
השלום והשוויו?
 .7ם
הרשימה המאוחדת
 .8פ?
סיעת האחווה
 .9ק

--

ב  .המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

4756

ג  .המספר הבולל של הקולות הבשרים

4661

ד  .המספר הבולל של הקולות הפסולים

95

ה .מספר
אות/יות
אי
גד
יפ
כז
למ
מרצ
ס
פו
ק

הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ו כ י נ ו י הרשימה
רשימת ב נ י י פ י ע
ח ז י ת איחוד י פ י ע הדימוקרטית
הקידמה ו ה ב י נ ו י
רשימת הריפורמה
הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית
מרצ  -ישראל הדמוקרטית ־ ר צ  ,מפם ,ש י נ ו י
השלום ו ה ש ו ו י ו ו
הרשימה המאוחדת
סיעת האחווה

ו  .מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים
אות/יות
אי
גד
יפ
למ
פו
ק

ו כ י נ ו י הרשימה
רשימת ב נ י י פ י ע
ח ז י ת איחוד י פ י ע הדימוקרטלת
הקידמה ו ה ב י נ ו י
הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית
הרשימה המאוחדת
סיעת האחווה

מספר
הקולות
314
1681
607
219
615
62
776
387
מספר
המנדטים
1
5
2
2
2
1

 1סייח התשכ״^ע״מ .248
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ז  .שמות האנשים שנבחרו תברי מועצה מכל רשימה ורשימה
) ( 1מרשימת אי
אשקך
.1

רשימת ב נ י י פ י ע
בשיר

) ( 2מרשימת ג ד
לואבנה
.1
בשאראת
.3
ג ומעה
.5

ח ז י ת איחוד י פ י ע הדימודרשית
.2
נאדר
.4
ח״ליל
פא ו ז י

) ( 3מרשימת י פ
מסעד
.1

הקידמה ו ה ב י נ ו י
ניקולא

) ( 4מרשימת למ
םראחנה
.1

הרשימה ה נ י ט ר ל י ת והבלתי מפלגתית
 .2עלי סאלח
עאטף

,

הרשימה המאוחדת
) ( 5מרשימת פן
כאזם
חיליליה
.1
) ( 6מרשימת ק
כילאני
.1

חיליליה
סירחא?

.2

וליד
נואף

פואד

מדג יה
5

.2

םאלח
כרים

?עאתדה

םיעת האחווה
זייד

כ״ בחשו? התשני״ד )4

ג י מיל גידעו?

בנובמבר (1993

)חמ (3-2150

פקיד הבחירות למועצה המקומית
יפיע

הודעה

בדבר

תוצאות

הבחירות לראשות

המועצה המקומית

יפי ע

לפי ח ו ק הרשויות המקומיות ג בחירת ראש הרשות ו ס ג נ י ו ו כ ה ו נ ת ם (  ,ת1של״ה1975-
1
בהתאם לסעיף  ) 7 1א ( לחוק הרשויות המקומיות ) ב ח י ר ו ת (  ,התשכ״ה  , 1965ו ל ס ע י ף  7ג ב ( )(1
2
לחזק הרשויות המקומיות )בחירת ראש ת־שות ו ס ג נ י ו ו כ ה ו נ ת ם (  ,התשלי״ה, 1975-נמסרת בזה
שקויימו
הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית י פ י ע
ב י ו ם י ״ ח בחשו? התשנ״ד < 2בנובמבר :(1993
א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
שאוקי
חיטי ב
.1
כאזם
חיליליה
.2
עאטף
םראחנה
.3
ב  .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקונ1לת

4754

ג  .המספר הכולל של הקולות הבשרים

4526

ד  .המספר הכולל של הקולות הפסולים

228

ה .מספר

הקולות הכשרים ש נ י ת נ ו לכל אחד מהמועמדים:
שם

הקולות
באחוזים
במספרים

המועמד

חיטיב
ח״ליליה
סראחנה

שאוקי
כאזם
עאטף

2745
1156
625

60.65
25.54
13.81
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ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

ו .שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות
שאוקי

ח״טיב
)שם המשפחה(
כ בחשו? התשנ״ד )4
)חמ (3-2150
,

הודעה

)השם הפרטי(

בנובמבר

בדבר

(1993

תוצאות

* מ י ל * דעו?
פקיד הבחירות למועצה המקומית
יפיע
8

ה ב י ר ו ת למועצה המקומית

1

כפר ברא

לפי חוק הרשויות המקומיות ) ב ח י ר ו ת (  ,התשב״ה1965-
1

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות ) ב ח י ר ו ת (  ,התשכ״ה , 1965נמסרת בזאת
שקויימו
למועצה המקומית כפר ברא
הודעה על תוצאות הבחירות
ב י ו ם י״ח בחשו? התשנ״ד ) 2בנובמבר :(1993
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלו־
 סולידריות .1בר
 .2דק  -ק י ד ו ם ו ש י נ ו י
־ שינויים
וד
.3
 העתיד .4י ד
 פרח .5מע
־ הקדמה
 .6נא
 הזריחה .7סע
 האור .8על
השלום
 .9פמ
 .10תמ ־־ ההבנה
765
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית
ג  .המספר הבולל של הקולות הכשרים

763

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

2

ה .מספר

הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ו כ י נ ו י הרשימה
אות/יות
סולידריות
בר
קידום ושינוי
דק
שינויים
וד
העתיד
יד
פרח
מע
הקדמה
נא
הזריחה
סע
האור
על
השלום
פמ
ההבנה
תמ
ו  .מספד המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים
אות/יות
בר
וד
מע
נא
סע
על
תמ

ו כ י נ ו י הרשימו?
סולידריות
שינויים
פרח
הקדמה
הזריחה
האור
ההבנה

מספר
הקולות
83
1
88
78
82
102
106
109
114
מספר
המנדטים

 1סייח התשכ״ר״ע״מ .248
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ז  .שמות האנשים שנבחר! חברי מועצה מכל תעל נמת ורשימה
) ( 1מרשימת בר
עאצי

סולידריות

)2

מרשימת וד
עאםי

שינויים

)3

מרשימת מע
די אן

פרח

)4

מרשימת נא
עאצי

הקדמה

)5

מרשימת סע
עאםי

הזריחה

)6

מרשימת על
עאסי

האור

)7

מרשימת תמ
ריאן
.

ההבנה

עארף
יוסף
עבד אל כרים
המאם
אחמד
רפעת
מוחמד
ו/אזי אבו שאח

כ ״ ו בחשון התשנ״ד ) 10בנובמבר (1993
)ד!מ (3-2150

פקיד הבחירות למועצה המקומית
כפר ברא

הודעה

בדבר

תוצאות

הבחירות לראשות

המועצה המקומית

בפר ברא

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ו ס ג נ י ו וכהונתם( ,התשל״ה־1975
1
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות ),םקירות( ,התשב״ה  , 1965ו ל ס ע י ף )7ב( )(1
2
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש ת־שות ו ס ג נ י ו וכהונתם( ,ת1של״ה, 1975-נמסרת בזה
הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית ב ם ־ ברא
שקויימו
ב י ו ם י״ח בחשון התשנ״ד ) 2בנובמבר :(1993
א .אושרו הצעות המועמדים כלהלו:
חוםאם
עאסי
.1
כאמל
ריאן
.2
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקוהלת

765

ג  .המספר הבולל של הקולות הבשרים

764

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

1

ה .מספר

הקולות הכשרים ש נ י ת נ ו לכל אחד מהמועמדים:
שם

הקולות
באחוזים
במספרים

המועמד

עאםי
די אן

חוםאם
כאמל

317
447

41.49
56.51

 1ם״ח התשכ״ה,ע״מ .248
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ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

ו  .שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות
כאמל

ריאן
)שם המשפחה(

גהשם הפרטי(
גאז י אבו שאח

כ ״ ו בחשו? התשנ״יד ) 10בנובמבר (1993
)חמ (3-2150

פקיד הבחירות למועצה המקומית
כפר ברא

הודעה לפי סעיפים  5ו7-
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתבנית מם׳  ,2317שינוי
מם׳  19/83לתכנית מיתאר מקומית לירושלים ושינוי מם׳
 1/83לתכניות מס׳  2506 ,1718 ,920ו־ ,3183שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3818התשנ״א ,עמ׳ 595
)להלן  -התכנית( ,והודעת תיקון לגביה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3828התשנ״א ,עבר  ,872מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים )להלן  -הועדה( הודעה,
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
י

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

י״ג באלול התשנ״ג ) 30באוגוסט (1993
)

ח

מ2

־

טדי קולק
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

( 3

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ , 1965ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
 - 1647הרחבת רח׳ בצלאל ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1747התשל״א ,עמ׳  ,2467והודעה בדבר
הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1673התשל״א ,עמ׳
י

ר א י ו ת לחיזוק ת ב י ע ת ו שיכללו א ת פרטי הרישום ־ א ם ישנו

) 278להלן ־ התכנית( ,מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון

 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

ולבניה ירושלים )להלן  -הועדה( הודעה ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי
הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

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

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

תוספת
גוש  ,30296ח״ח  ;1גוש  ,30282ח״ח  ,12כמםומן בצבעים
חול ,ירוק ,אדום וירוק עם אדום לםרוגין ,בתשריט התכנית
המאושרת.

בתשריט

העתק תשריט התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
ירושלים ,ובל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

ירושלים ,תחומי השכונות בית צפפא ושרפת ,שטח
התחום מצפון בשכונות פת וגונן ,בדרום מערב בשכונת
גילה ,במזרח בדרך חברון ,בצפון מזרח באזור התעשיה
תלפיות ,מוסך אגד וקרית איתרי ,ובצפון מערב בתבנית
מרכז מנחת ,שטח בין קואורדינטות אורך 167.770-170.500
ובין קואורדינטות רוחב ) 126.550-128.700שטח המסומן
,
C
ה
ע
ק
פ
ה
ה
ירוק ,אדום וירוק עם אדום לםרוגין בתשריט התכנית
המאושרת.
ס״ח התשב״ה ,עבר .307
ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימםור מיד את החזקה
בה.
תוספת
רחוב בצלאל ,ח״ח  32 ,2בגוש  ,30108כמסומן בצבעים
חול ואדום בתשריט התכנית המאושרת.

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
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העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
ירושלים ,וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״ז באב התשנ״ג ) 4באוגוסט (1993
)

ח

־

מ2

טדי קולק
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

( 3

הודעה לפי סעיף!  9ו
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ , 1965ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
שד/במ10/1002/א )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4037התשנ״ב ,עמ׳ ,4476
מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון
)להלן ־ הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן ־ הפקודה( ,כי
המקרקעין המתוארים בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,4129
התשנ״ג ,עמ׳  ,3611יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה האזורית דרום השרון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
י

2

הודעה לפי סעיפים  5ו־־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה־1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתבנית שינוי מפורטת
רח) 1/225/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2447התשל״ח ,עמ׳  ,2081מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן ־
הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי אין הועדה חייבת
בתשלום פיצויים בשל רכישת המקרקעין האמורים.
י

כל אדם הטוען שיש לו זכות או טובת הנאה בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,בין מכוח זכות ובין
מכוח נימוק שייגרם סבל א ם לא ישולמו פיצויים או
פיצויים מופחתים ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך חודשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת
ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק
תביעתו שיכללו א ת פרטי הרישום ־ אם ישנו ־ בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף ,ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם
לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים ־ ראיות התומכות
בטענה כי ייגרם סבל.
כן נמסרת 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 מיד את
החזקה,
תוספת
גוש  ,3704ח״ח .513
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,וכל המעוניין
בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ז בתשרי התשנ״ד ) 12באוקטובר (1993
< ח מ2

־

ג (

מיהאל לפידות
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
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תוספת
 ( 1ג ו ש  ,7577ח״ח ,T2 ,24 ,23 ,40 ,39 ,41 ,15 ,16 ,37 ,38 ,43
) 10 ,11 ,3מגרשים ,6006 ,6005 ,6004 ,6003 ,6002 ,6001
 ;(6009 ,6008 ,6007גוש  ,7576ח״ח  ,16בשטח של כ־57
דונם המסומנים בצבע חום בהיר מותחם בחום כהה
בתשריט התכנית.
 (2גוש  ,7577ח״ח ,41 ,42 ,2 ,3 ,11 ,13 ,14 ,17 ,18 ,15 ,16
) 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,33 ,38 ,43 ,37 ,39 ,40מגרשים
,8011 ,8009 ,8001 ,8002 ,8003 ,8004 ,8005 ,8006 ,8007
 ;(8018 ,8016 ,8015 ,8013 ,8012גוש  ,8906ח״ח ) 6מגרש
 ;(8010גוש  ,7576ח״ח ) 16מגרש  ;(8014גוש  ,8910ח״ח ,2
) 1חלק ממגרש  ;(8018גוש  ,7576ח״ח  ,16בשטח של כ ־
 139דונם ,המסומנים בצבע ירוק בתשריט התכנית.
 (3גוש  ,7577ח״ח ) 23 ,24 ,40מגרש  ,(7001בשטח של כ־24
דונם ,המסומן בצבע ירוק מותחם בחום כהה בתשריט
התכנית.
 (4גוש  ,7576ח״ח  ;11 ,12 ,16 ,17 ,18 ,29 ,41גוש ,7577
חלקות ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,20 ,21 ,22 ,23 ,26 ,41 ,42
 ,7 ,10ח״ח ,25 ,27 ,28 ,33 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,44 ,43
 ;1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,17 ,18 ,19 ,24גוש  ,8906ח״ח ;6
גוש  ,8910ח״ח  ,2 ,1דרכים משולבות בשטח של כ~118
דונם ,המסומנות בצבע חום או אדום ואלכסונים בירוק
בתשריט התכנית.
 (5גוש  ,7576ח״ח  ;11 ,12 ,16 ,17 ,18 ,29 ,41גוש ,7577
חלקות ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,20 ,21 ,22 ,23 ,26 ,41 ,42
 ,7 ,10ח״ח ,25 ,27 ,28 ,33 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,44 ,43
 ;1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,17 ,18 ,19 ,24גוש  ,8906ח״ח ;6
גוש  ,8910ח״ח  1ו־ ,2דרכים בשטח של כ־ 139דונם,
המסומנות בצבע חום בהיר או ורוד בתשריט
התכנית.

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32

ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה במועצה
האזורית דרום השרון ,כפר מל״ל ,ובל המעונין רשאי לעיין
בו בשעות קבלת קהל.

 ;31 ,30גוש  ,7632ח״ח  ;55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,48 ,19גוש
 ,7640ח״ח  ;6 ,5גוש  ,7634ח״ח  ;7 ,3גוש  ,7636ח״ח ,17
 ,18בשטח של כ־ 123דונם ,דרכים ודרכים משולבות
המסומנות בצבע חום או ורוד או בפסים אלכסוניים
בירוק ובורוד בתשריט התבנית.

י״ד בתשרי התשנ״ד ) 29בספטמבר (1993
׳

־

ח מ4

אברהם לזר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון

( 3

הודעה לפי סעי^  9ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה־965ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
שד/במ) 9/104/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3962התשנ״ב ,עמ׳ ,1396
ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית שד04/ו/9/א )להלן ־
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4030התשנ״ב ,עמ׳  ,4150מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
) 1943להלן  -הפקודה( ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת,
ואשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4129התשנ״ג ,עבר  ,3611יהיו
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית דרום השרון
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה במועצה
האזורית דרום השרון ,כפר מל״ל ,וכל המעונין רשאי לעיין
בו בשעות קבלת קהל.
י״ד בתשרי התשנ״ד ) 29בספטמבר (1993
,
)חמ (3-4
אברהם לזר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד

י

2

תוספת
 (1גוש  ,7638ח״ח ) 11 ,9 ,7 ,6מגרש  2002וחלק ממגרש
 ;(2018גוש  ,7639ח״ח ) 14 ,13 ,12 ,10 ,7 ,5 ,4 ,2חלק
ממגרש  2018ומגרשים ,(2046-2043 ,2028 ,2026 ,2024
בשטח של כ־ 26דונם ,המסומנים בצבע חום בהיר
מותחם בחום כהה בתשריט התכנית.

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה־1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ , 1965ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר ש/
215ג /שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4136התשנ״ג ,עמ׳  ,4043מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון)להלן ־ הועדה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי
הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
י

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הודעה על
זכותו או טובת הנאה שלו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו א ת פרטי הרישום ־ אם ישנו -
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.

 (2גוש  ,7638ח״ח 17 ,16 ,15 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7
)מגרשים  2009-2003 ,2001 ,2000וחלק ממגרש ;(2027
גוש  ,7639ח״ח ,30 ,29 ,26 ,15 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1
) 41 ,39 ,38 ,31מגרשים ,2025 ,2021 ,2020 ,2017-2010
 ,2034 ,2032-2029חלק ממגרש ,2042-2040 ,2038 ,2037
 2075-2070וחלק ממגרש  ;(2076גוש  ,7632ח״ח ,48 ,19
) 55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50מגרשים  ,2036 ,2035חלק ממגרש
 2037וחלק ממגרש  ;(2076גוש  ,7640ח״ח ) 3חלק ממגרש
 ;6 ,5 ,4 ,(2027גוש  ,7634ח״ח ) 7 ,3חלק ממגרש ;(2037
גוש  ,7636ח״ח ) 19 ,18 ,17חלק ממגרש  ,(2037בשטח של
ב־ 74דונם ,המסומנים בצבע ירוק בתשריט התכנית.

חטיבות הקרקע בזברוךיעקב ששטחן הכולל הוא
 89,903בדר ,המהוות חלקות רשומות  26 ,25בגוש ;11321
ח״ח  12 ,7 ,6בגוש  ;10195ח״ח  49,41 ,38 ,37 ,33 ,32 ,31ו־50
בגוש  ;11276ח״ח  1בגוש  ;11287ח״ח ,23 ,21 ,20 ,19 ,18 ,16
 24בגוש  ;11300ח״ח  230 ,30 ,29 ,23 ,3 ,2 ,1בגוש ,11321
כמסומן בתשריט ) 03-0(173הערוך בקנה מידה .1:2500

 (3גוש  ,7638ח״ח  ;17 ,7גוש  ,7639ח״ח 29 ,15 ,14 ,13 ,10
)מגרש  ,(2019בשטח של כ־ 12דונם ,המסומן בצבע ירוק
מותחם בחום כהה בתשריט התכנית.

העתק התשריט האמור מופקד במשרדי הועדה
המקומית וכל המעונין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

 (4גוש  ,7638ח״ח  ;17 ,16 ,15 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6גוש
 ,7639ח״ח ,29 ,26 ,15 ,13 ,12 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

י׳ בחשון התשנ״ד ) 25באוקטובר (1993

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עבר .32
ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

תוספת

)

ח

יוד לוין
־
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון
ס״ח התשכ״ה ,עבר .307
מ ג

ג (
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הודעות לפי חוק הליכי תכנון וגניה )הוראת שעה( ,התש׳'ן990-ד
ולפי חוק התכנון והנמה .התשנ'׳ה~1965

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מקומית

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

מחוז ירושלים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (3)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף 89
לחוק ההכנון והבניה ,התשכ״ה־ ,1965כי במשרדי הועדה
לבניה למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מם׳ בת ,4734/שינוי
לתכנית המיתאר המקומית לירושלים מס׳  62ושינוי
לתכניות מיתאר מקומיות מס׳ 2787 ,2787א ו־ ,3760ולתכנית
המיתאר המקומית מטה יהודה מס׳ מי200/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שטח
ממערב ומצפון מערב לאזור התעשיה הר חוצבים ,בין שד׳
גולדה מאיר לשד׳ יגאל ידין; מגרשים מם׳ ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,31
 ,1חלק ממגרשים מס׳  ,27 ,32עפ״י תבנית  ;3760חלק
ממגרשים  ,6 ,17 ,18שעפ״י תכנית 2787א׳ ,שטח בין
קואורדינטות אורך  170.125-169.500ובין קואורדינטות רוחב
 134.475־ ,134.875הכל עפ״י הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול ־ גוש  ,30242ח״ח  ;27 ,25 ,13 ,12 ,11גוש ,30243
חלקות  ,41 ,31 ,4 ,3ח״ח  ;63 ,45 ,43 ,30 ,28 ,9 ,7 ,2 ,1גוש
 ,30247ח״ח ,2
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות בדבר
הרחבת אזור התעשיה הר חוצבים; ב( שינוי יעוד משטח
לשמורת טבע ,משטח פתוח ציבורי מיוחד ,משטח פתוח
ציבורי ,משטח לדרך ו/או טיפול נופי ומדרך לאזור תעשיה־,
ג( שינוי יעוד שטח מאזור תעשיה ומשמורת טבע לדרך; ד(
שינוי יעוד משטח לשמורת טבע לשטח פתוח ציבורי; ה(
קביעת הוראה בדבר אישור תכנית מפורטת ,הכוללת
הנחיות ומסקנות תסקיר השפעה על הסביבה ,כתנאי למתן
היתרי בניה בשטח; ו( קביעת הוראות בדבר פקיעת תוקף
התבנית; ז( הרחבת דרבים וביטול קטעי דרכים קיימות
מאושרות; ח( איחוד וחלוקה חדשה.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,כל מעונין בקרקע,
בבנין,או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שלושים ימים מיום פרסומה של
הודעה זו בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלכה  ,1ירושלים,
טל׳ .02-290222
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הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
דוו לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור
תכנית המהווה שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת:
״תכנית מם׳ מי/במ ,660/שינוי לתכנית המיתאר המקומית
מי200/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת יערים,
בתחום המועצה האזורית מטה יהודה ,ממערב לירושלים,
שטח בין קואורדינטות אורך  159.800-158.000ובין
קואורדינטות רוחב  ,133.200-132.300הכל עפ״י הגבולות
המסומנים בתשריט גבעת יערים בקו כחול ־ גושים ,29852
 ;29853חלקי גושים .29851 ,29849 ,29848 ,29847
עיקרי הוראות התכנית (1 :הגדלת תחום שטח הפיתוח
של מושב גבעת יערים וקביעת הוראות ומגבלות בניה
חדשות בתחום יעודי המקרקעין עפ״י התכנית;  (2שינוי
תכנית המיתאר המקומית מי 200/במפורט להלן :א( ביטול
ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים
ופיתוח השטח בעתיד; שינוי יעוד מאיזור חקלאי א׳ לאזור
חקלאי א׳ מיוחדי ,ב( שינוי יעוד מאזור חקלאי א׳ מיוחד
לאזור חקלאי ב׳; ג( שינוי יעוד מאזור חקלאי ב׳ לאזור
חקלאי ב׳ מיוחד; ד( שינוי יעוד מאחור חקלאי א׳ ואיזור
חקלאי ב׳ לאזור מגורים ב /ע״י הוספת  105מגרשי בניה
למגורים וקביעת הוראות הבניה בהם; ה( שינוי יעוד שטח
מאזור חקלאי א׳ לאזור למלאכה ושירותים משקיים; ו( שינוי
יעוד שטח מאיזור חקלאי א לשטח לבית קברות; ז( קביעת
שטח למבני ציבור; ח( שינוי יעוד משטח חקלאי א׳ לשטח
ציבורי פתוח; ט( התווית דרכים חדשות ,שינוי וביטול
דרכים קיימות מאושרות.
,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 6.12.1992ובילקוט׳ הפרסומים  ,4069התשנ״ג ,עמי .821
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מטה יהודה ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י׳ בחשון התשנ״ד ) 25באוקטובר (1993
אליהו סויסה
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14,11.1993 ,

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש׳'ן־990ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה965-ו
מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאד מקומית

שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מם מכ/במ/
 ,362שכונת בנה ביתך ומרכז אזרחי ־ צפון עתלית ,שינוי
לתכניות מס׳ ג ,555/ג ,289/ג054/ו ,מכ201/״ ,שהודעה על
הפקדתה פורסמה בעתונות ביום  992ו 2.8.ובילקוט
הפרסומים  ,4030התשנ״ב ,עמ׳ .4151
,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עתלית ,צפון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לםעיף  (3)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן־ ,1990ובהתאם לסעיף  89עתלית ,בין פסי הרכבת במערב לדרך הכניסה לישוב במזרח
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה ־ גוש  ,10528ח״ח  ;2גוש  ,10534חלקה  ,7ח״ח ,22 ,12 ,11 ,6
לבניה למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון  ;55 ,24גוש  ,10535חלקה  ,1ח״ח  ;23 ,5גוש  ,10539ח״ח ,2 ,1
ולבניה מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון  ;22 ,18 ,17גוש  ,10540ח״ח .22
ולבניה הרצליה ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
עיקרי הוראות התכנית :יעוד שטח לשכונת מגורים
מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מס׳ הר/במ7-א1828-א ,הכוללת מגורים א׳ ומגורים א׳ מיוחד ,שטח למרכז אזרחי,
שינוי לתכנית מס׳ הר/במ־7־1828״.
אב״צ משולב בשצ״פ ,התווית מערכת דרכים ,שצ״פ ובתוכו
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,רחובות אתרים ארכיאולוגים.
פורצי הדרך ,צעירי ציון ,בורוכוב  -גוש  ,6550חלקות ,40-30
שטח התכנית 331 :דונם.
 ,760ח״ח  ;652 ,172 ,170גוש  ,6557חלקה  ,140ח״ח  ;152גוש
יחידות דיור.329 :
 ,6558חלקות  ,675 ,674 ,668ח״ח  ;290גוש  ,6559חלקה ,2
י׳ בחשון התשנ״ד ) 25באוקטובר (1993
ח״ח  ;1גוש  ,6560חלקה  ,6ח״ח .4
חיים קופלמן
עיקרי הוראות התכנית :א( ביטול דרכים קיימות; ב(
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
התווית דרכים משולבות חדשות; ג( שינוי מיקום שטחים
ולתעשיה מחוז חיפה
לצרכי ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים; ד( שינוי בינוי
באזור הצפוני; ה( קביעת הוראות בניה בדבר פיתוח,
תשתיות ,וקווי בנין;  0רישום התכנית כחלוקה חדשה יעשה
עד לפני גמר הבניה.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שלושים ימים מיום פרסומה של
הודעה זו בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז תל־אביב ,רח׳ אחד העם  ,9מגדל שלום,
תל־אביב  ,61290טל׳ .03-5193333
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י׳ בחשון התשנ״ד ) 25באוקטובר (1993
שמואל לסקר
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז תל־אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר ביטול הפקדת תבנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (3)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה החליטה לבטל הפקדת תכנית המהווה
ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי קרית־גת

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן־ ,1990ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה־ ,1965בדבר אישור
תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מם׳
/9במ ,2/33/שינוי לתכנית מס׳ /9במ33/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קרית־גת ,שכונה
מערבית ־ גוש  ,1565מגרש .A
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטח המגרש המיועד
למבני ציבור )בית ספר מקיף ־ מגרש  ,(Aע״י ביטול מגרש
המיועד למגורים ג׳)מגרש מס׳  (30וקביעת הנחיות בניה.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 18.4.1993ובילקוט הפרסומים  ,4092התשנ״ג ,עמ׳ .1961
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרית־גת ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט׳ בחשון התשנ״ד ) 24באוקטובר (1993
שלום דנינו
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז הדרום

645

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה965-ו
מחוז תל״אביב
מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה תל־אביב־יפו ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מפורטת הנקראת :״תכנית מם׳ תא1983/ד׳ ,שינוי מם׳ 1
לשנת  1992לתכנית מפורטת מם  1983ולתכנית מם׳ 44
)תכנית מאוחדת לקביעת איזורים  -תיקון .(1941
,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב־יפו ־
גוש  ,6941חלקה .168
עיקרי הוראות התכנית :להתיר תוספת שימושים
מסחריים בקומת גג חלקית כמפורט בתשריט ולשנות
בהתאם לכך א ת התכנית ,על שינוייה ,אשר הודעה בדבר
מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים  2541ביום
.28.6.1979

זכויות בניה לאזור לבניני ציבור ולאזור מגורים  IIא׳ ,לקבוע
שימושים לאזור לבניני ציבור ולמגרש בעל אופי ציבורי,
ולשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת מס׳  ,221אשר.
הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 254
מיום  ,9.10.1952את התכנית המפורטת מס׳  ,691אשר הודעה
בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים  1439מיום
 ,28.3.1968ואת התכנית המפורטת מס׳  ,87אשר ההודעה
בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי״פ  184מיום  23.8.1951על
תיקוניהן.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,3847
התשנ״א ,עמ׳ .1324
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
תל־אביב ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תל־
אביב־יפו ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

תיקון טעות

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז תל־אביב ,רח׳ אחד העם  ,9מגדל שלום ,תל־אביב
 ,61290טל  .03-5193333המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית תל־אביב־יפו ,שד׳ בךגוריון ,68
תל־אביב  ,64514טל׳ .03-5217162

בהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס׳ תא,2578/
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,4138התשנ״ג ,עמ׳ ,4093
בסעיף השטחים הכלולים בתכנית ומקומם ,במקום :״תל־
אביב־יפו ,בצפון :תוואי מסילת הרכבת ליפו ,סמטת שלוש׳,
בדרום :רחוב אילת )דרך יפו ־ תל-אביב(; במזרח :גבול
חלקה  2בגוש  ;7012במערב :גבול חלקות  48ו־  51בגוש 7041
־ גוש  7012חלקה  ,1ח״ח  ;21גוש  ,7041חלקות 50 ,49״ צריך
להיות :״תל־אביב־יפו ,רח׳ שלוש פינת רח׳ אילת ־ גוש
 ,7012חלקה  ,1ח״ח  ;21גוש  ,7041חלקות 50 ,49״.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא א ם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי אור־יהודה־אזור

,

מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תםנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לםעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מם׳ תא ,2405/שינוי מס׳ 1
לשנת  1986של תכנית מפורטת מס׳ תא ,221/של תכנית
מפורטת מם׳ תא 691/ושל תכנית מפורטת מם׳ תא87/״.

הודעה ברבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק י התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה' אור־יהודה־אזור ,מופקדת תכנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מס׳ מאא,163/
שינוי לתכנית מיתאר מאא ,134/לתרש״צ  ,3/55/2ולמאא/
9א׳״.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור־יהודה ,קטעי
רחובות :ההגנה ,קפלן ,אסירי ציון ־ גוש  ,6228חלקות ,13 ,10
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :תל־אביב־יפו  ;32 ,14 -גוש  ,7214חלקות  ,76 ,72 ,71 ,70 ,69ח״ח ,15 ,14 ,13
גוש  ,6150חלקות  ;546 ,545גוש  ,7068חלקה  ;42גוש  ;77 ,75 ,7097גוש  ,7215ח״ח .48
חלקות  ,143 ,142 ,127 ,1ח״ח .144
עיקרי הוראות התכנית :א( תכנון והתווית דרכים
עיקרי הוראות התכנית :לשנות יעוד הקרקע מאזור
מגורים ) IIבתכנית מפורטת מס׳  ,(221מאזור מגורים א׳ IV
ומאזור מיוחד )בתבנית מפורטת מם׳  (691לאזור לבניני
ציבור ,שטח ציבורי פתוח ולמגרש בעל אופי ציבורי וכן
לשנות ממגרש לבנין ציבורי לאזור מגורים  IIא׳ :לקבוע
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וחניות ותוספת חניה עפ״י תכנון מפורט; ב( קביעת זכויות
הבניה במגרשים המיועדים למבני ציבור כדלקמן :מגרש
3זס׳ ד :לבית ספר הדרים ,שטח קיים  ,2,800 -שטח מוצע ־
 ,1,200םה״כ ־  ;4000מספר קומות  ;2מגרש מס׳  :2לבית
מורשת יהדות בבל ,שטח קיים ־  ,1,170שטח מוצע ־ ,2,200
ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳'ה965-ו
סה״ב ־  ;3,370מספר קומות  + 3מרתף׳ ,מגרש מס׳  :3לבית
ספר מיוחד ,שטח מוצע  ,2,000 -םה״כ  ;2,000 -מספר קומות
־  ;2ג( איחוד וחלוקה בהתאם לסימן ז׳ בחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ־.1965

תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מם׳ גז ,21/525/שינוי
לתכנית מס׳ גז12/525/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר חב״ד  -גוש
 ,6261חלקות .28 ,7 ,6

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי םעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז תל־אביב ,רח׳ אחד העם  ,9מגדל שלום ,תל־אביב
 ,61290טל׳  .03-5193333המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית אור־יהודה-אזור ,רח׳ ההגנה ,100
אור־יהודה ,טל׳ .03-354111

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה לודים,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות׳ שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי המרכז

י״ז בחשון התשנ״ד ) 1בנובמבר (1993

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ ,1965בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מם׳ ממ,2/2001/
שינוי לתכנית מם׳ ממ1/2001/״.

מחוז המרכז

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית דגן ,מגרשים
 60-76־ גושים .6103 ,6076 ,6075

מרחב תכנון מקומי ראשון־לציון

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מס׳ רצ/8/176/א ,1/שינוי
לתכנית מם׳ רצ8/176/א״.
,

עיקרי הוראות התכנית :ו( לשנות יעוד קומה ח׳
ממסעדה ,עפ״י תכנית רצ8/176/א ,לקומת משרדים מלאה׳,
 (2קביעת זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4106
התשנ״ג ,עמ׳ .2461
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון־
לציון ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי לודים

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4103
התשנ״ג ,עמ׳ .2358

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מיתאד מקומית

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון־לציון ,רח
תרמ״ב  -עין הקורא ־ גוש  ,3933חלקה .4

עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד קרקע מאזור פרטי
פתוח ודרך לאזור בניני ציבור לבניית מעון יום לילדי
הישוב.

עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת חדרים על גגות
בניני מגורים; ב( קרוי מרפסות גן; ג( שינוי סעיף 20.2
בתכנית ממ 1/2001/כדלקמן :אישור הבינוי יהיה בסמכות
הועדה המקומית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4100
התשנ״ג ,עמ׳ .2280
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה המרכז,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מס ק ,3001/שינוי לתכנית
מס׳ אפ1/702/״.
,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר־קאסם  -גוש
 ,8861חלקה .67
עיקרי הוראות התכנית (1 :קביעת  3בנינים נפרדים על
המגרש;  (2קווי בנין לפי המצב הקיים ולפי קונטור בניה
מוצעת;  (3קביעת הוראות בניה;  (4קביעת חזית מסחרית.
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ"ה965-ו
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ ,4127
התשנ״ג ,עמ׳ .3549
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קסם,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מס׳ ק ,3009/שינוי
לתכנית מס׳ אפ1/702/״.

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מקומית
גמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה־ 1965בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מס הצ,97/1/2/
שינוי לתכנית מס׳ הצ150/״.
/

,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר־יונה ־ גוש
 ,8152חלקות  ,75-73 ,71 ,67 ,55-45ח״ח ,70 ,66 ,32
עיקרי הוראות התכנית (1 :איחוד וחלוקה מחדש עפ״י
פרק ג׳ סימן ז׳ לחוק ,ללא הסכמת בעלים;  (2קביעת יעוד
למגרשי מגורים א׳ ,שפ״פ ,שצ״פ ודרך משולבת׳ (3 ,התווית
דרכים חדשות וביטול דרכים;  (4שינוי יעוד מדרך ומשצ״פ
למגורים א׳ וצירופם למגרש המגורים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר־קאסם ־ גוש
 ,8875חלקה .97

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4104
ה תש נ ״ג ,ע מ׳ .2394

עיקרי הוראות התכנית (1 :הפיכת חלק משטח ציבורי
פתוח לאזור מגורים ג׳;  (2הפיכת שטח מגורים ד׳ למגורים ג׳
ולשטח ציבורי פתוח?  (3ביטול חלק מדרך קיימת והפיכתה
למגורים ג׳׳ (4 ,קביעת חזית מסחרית לאורך מסומן בתכנית;
 (5קביעת הוראות בניה׳ (6 ,הפיכת חלק משטח ציבורי פתוח
לדרך.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4119
התשנ״ג ,עמ׳ .3207

מרחב תכנון מקומי שרונים

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קסם,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר ביטול הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז המרכז החליטה לבטל הפקדת תכנית מפורטת
הנקראת :״תכנית מס׳ ק/ק22/״ ,שהודעה עליה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4096התשנ״ג ,עמ׳ .2086
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר־קאסם ־ גוש
 ,8869ח״ח .102 ,94
עיקרי הוראות התכנית (1 :שינוי יעוד קרקע מאזור
מגורים ג׳ לאזור מגורים ג׳ עם חזית מסחרית;  (2שינוי יעוד
קרקע מאזור מגורים ג׳ לדרך לשימוש למדרכה;  (3קביעת
גודל מגרש מינימלי לפי המצב הקיים;  (4קביעת הוראות
בניה.
כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תבנית מפורטת הנקראת :״תבנית מם׳ הצ ,119/1/4/שינוי
לתכנית מס׳ הצ49/1/4/א״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימה  -גוש
 ,8036חלקה .96
עיקרי הוראות התכנית :ו( שינוי יעוד ממגורים ב׳
ושצ״פ לאזור מגורים א׳ מיוחד;  (2הקטנת צפיפות דיור )4
יח״ד במקום  6יח״ד( ,עפ״י נםפח בינוי מצורף;  (3קביעת
הוראות בניה ובינוי מחייב ,עפ״י נםפח מצורף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4047
התשנ״ג ,עמ׳ .61
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י׳ בחשון התשנ״ד ) 25באוקטובר (1993
דב שיש
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 965-ו
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

עיקר ־ הוראות התכנית :יעוד שטח למתקני טיפול קדם
למערכת הביוב של אום אל־פחם והתווית דרך גישה
למתקנים.
5

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ
התשמ״ט ,עמי .3985

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
מורדות הכרמל ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מם׳ מכ 199/־ שכונת
בולני עתלית ,המהווה שינוי לתכניות מס׳ ג 555/־ תכנית
מיתאר עתלית; ג - 304/תבנית שינוי לתבנית עתלית ב׳,
ומשפיעה על התכנית מם׳ ג 945/־ עתלית ,שבתת וילות
מערבית״.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
חיפה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה עירון,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עתלית ,בחלק
הדרומי מערבי של עתלית ־ גוש  ,10541חלקות ,30 ,18 ,11-1
 ,35 ,34 ,32ח״ת  ,22ד ;29 ,28 ,2גוש  ,10545חלקות .8-1
עיקרי הוראות התכנית :הגדרה ותכנון תנאי הבניה
ליחידות דיור; שינוי יעוד חלקות ממשקי עזר לאזור מגורים
א׳; הסדרת מעבר מעל מסילת הברזל חיפה־תל־אביב;
הגדרה ותכנון תנאי הבניה והשימוש בשטחים לבניני ציבור,
שטחים ציבוריים פתוחים ,מעבר להולכי רגל ,דרכים ושטחי
חניה; ביטול חלוקה וחלוקה מחדש.

,3691

מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מלתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה־ ,1965בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מם׳ ק2/ד ,3שינוי
יעוד ממגורים לאב״צ קרית־ביאליק ,המהווה שינוי לתכניות
מס׳ ק30/ו  -תכנית מיתאר קרית־ביאליק; ק23/ו ־ קרית
שמריהו :ק 196/־ שינוי יעוד חלקות בקרית ביאליק; ק3/ו- 2
תבנית חנויות ברח׳ קרן היסוד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית ביאליק ,רח׳
קרן היסוד פינת רח׳ אפרים  -גוש  ,11535חלקות ,110 ,108
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות .113 ,112 ,111
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד השטח ממגורים
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על לאתר לבנין ציבורי; איחוד החלקות לחטיבת קרקע אחת.
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4094
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה התשנ״ג ,עמ׳ .2033
מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,11חיפה  ,31048טל׳ .04-616222
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית חיפה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות,
מורדות הכרמל ,מגדל הנביאים ,קומה ד ,חיפה  ,33093טל׳ וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
6296ד6־.04
האמורים פתוחים לקהל.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
מרחב תכנון מקומי קרית טבעון
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף ד  11לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מס׳ ענ/ד,20
מתקנים הנדסיים ־ אום אל־־פחם ,שינוי לתכנית מם׳ ג400/
־ תכנית מיתאר גלילית למחוז חיפה״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל־פחם ־
גוש  ,20336ח״ח  ;19 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2גוש ד ,2033חלקה  ,51ח״ח
 ;43 ,41 ,38 ,15 ,13גוש  ,20424ח״ח .39 ,34

ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
קרית־טבעון ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מיתאר
מקומית הנקראת :״תכנית מם׳ טב ,150/שינוי יעוד ממגרש
לבניה מסחרית למגרש בניה למגורים ,שינוי לתכנית טב66/
־ תכנית מיתאר אלרואי״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית־טבעון,
אלרואי  -גוש  ,11388ח״ח .106 ,44
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד ממגרש לבניה
מסחרית למגרש בניה למגורים.
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,ה ת ש כ " ה  9 6 5 -ו
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,11חיפה  ,31048טל׳ ,04-616222
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
קרית־טבעון ,ת״ד  ,1060קרית־־טבעון  ,36100טל׳ .04-831921
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי קרית־טבעון

הודעה בדבר אישור תכניות המהוות שינויי תכניות
מפורטות

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
טבריה ,מופקדת תבנית המהווה שינוי תבנית מיתאר
מקומית הנקראת :״תכנית מם׳ ג ,7480/שינוי לתבניות מס
ג 287/וג2968/״.
,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש
5026ו ,ח״ח ו.
עיקרי הוראות התכנית :הקצאת שטח למסחר.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית טבעון,
שכונת האגם  -גוש  ,10477ח״ח ,6 ,1

בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי םעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת־עילית  ,17000טל׳
 .06-508508המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית טבריה ,עירית טבריה ,טבריה  ,14105טל׳
.06-791911

עיקרי הוראות התכנית :הקצאת שטחים לדרכים
שיובילו לחלקות אחוריות בשכונת האגם ולמבני
ציבור.

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

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות המהוות
שינויי תכניות מפורטות אלה:
). (1״תבנית מם׳ טב ,138/דרכי גישה לשכונת האגס ,קרית־
טבעון ,שינוי לתכנית מם׳ טב - 50/רמת טבעון״.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,3988
התשנ״ב ,עמ׳ .2622
) (2״תכנית מס׳ טב ,124/שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור
מסחרי משולב ,קרית־טבעון ,שינוי לתכניות מס׳ ג,437/
ג 405/וג549/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית־טבעון,
המרכז ,גובל ברח׳ רקפות ואלונים  -גוש  ,10607חלקות
 ,451 ,145 ,143ח״ח .155
עיקרי הוראות התכנית :מתן הוראות בניה בשטח
התכנית לשינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מסחרי
משולב; אפשרות תוספת קומה א׳ על בנין קיים; הסדרת
השימוש בדרכים ובשטחים פתוחים לצרכי ציבור.

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
עפולה ,מופקדת תבנית מפורטת הנקראת :״תבנית מס׳ ג/
7979״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה  -גוש
 ,16665חלקות 6־ ,27-22 ,20-16 ,9ח״ח -28 ,21 ,15-14 ,11-10
.29

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
חיפה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית־
טבעון ,וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :לשנות א ת יעוד השטח
מחקלאי לשטח לצרכי ציבור לצורך מתקנים הנדסיים ,שבו
יבנו מכון טיהור לשפכים ,מאגר קולחים ,תחנת שאיבה,
צנרת ומתקני עזר; מתקנים אלה נועדו לטיפול בשפכי העיר
עפולה ,איגומם והכשרתם להשקיה חקלאית עפ״י הנחיות
והיתרי משרד הבריאות; חלקי השטח בהם לא ייבנו מתקנים
הנדסיים ימשיכו לשמש כשטח חקלאי.

חילם קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז חיפה

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

.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,3957
התשנ״ב ,עמ׳ .1288
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ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה־965ו
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳
 .06-508508המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית עפולה ,עירית עפולה ,עפולה  ,18100טל׳
.06-594040
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בקעת בית־שאן

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,3503
התשמ״ח ,עמ׳ .352
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בקעת
בית־שאן ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תבנית מיתאר מקומית הנקראת :״תבנית מם׳ ג ,7460/שינוי
לתכנית מס׳ ג668/״.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :םח׳נין ־ גוש
ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה  ,19315ח״ח .150-149 ,116-115
בקעת בית־שאן ,מופקדת תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית
עיקרי הוראות התכנית :הזזת תוואי כביש מם׳ .33
מם׳ ג6917/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בקעת בית שאן -
גוש  ,22903ח״ח  ;93 ,40 ,24-20 ,7-5גוש  ,22904ח״ח -53
.56
עיקרי הוראות התכנית :הקצאת שטח למבנה ציבור
במרכז האזורי.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת־עילית  ,17000טל׳
 ,06-508508המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית בקעת בית־שאן ,מועצה אזורית בקעת
בית־שאן  ,10900טל׳ .06-580851
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת,

מרחב תכנון מקומי בקעת בית־שאן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
הנקראת :״תכנית מס׳ ג4004/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחצבת גבם ,דושן
 גוש  ,22751חלקה  ;8גוש  ,22752חלקה .1עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד הקרקע מחקלאות
להציבה.

ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4045
התשנ״ב ,עמ׳ .12
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
המרכזי ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
הגליל המרכזי ,מופקדת תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית
מם׳ ג7223/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראמה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד חניון ציבורי
למגורים.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת־עילית  ,17000טל׳
 .06-508508המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית הגליל המרכזי ,ת״ד  ,3220עכו  ,24314טל׳
.04-919339
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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הודעות לפי חוק התכנון והבמה ,התשכ"ה965-ו
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שיגול תכנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
יזרעאלים ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת
הנקראת :״תכנית מס׳ ג ,7996/שינוי לתכניות מם׳ ג 5347/ו־
ג6689/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הזורע  -גוש
 ,11105ח״ח .2
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד מאזור חקלאי
לשירותי דרך ,שטח מסחרי ,שפ״פ ודרכים.
בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳
.06-508508
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה
המקומית יזרעאלים ,ד״נ יזרעאל ,תל־עדשים  ,19315סל׳
.06-591588
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תבניות המהוות שיהויי תפניות
מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תבניות המהוות
שינויי תכניות מפורטות אלה:

) (2״תכנית מס׳ ג 6879/שינוי לתכנית מם׳ ג4461/״.
׳

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושרייפה  -גוש
 ,20346חלקות  8 ,7 ,5ח״ח  ;9גוש  ,20431חלקה  ;19גוש
 ,20647חלקה  ,11ח״ח .18 ,10 ,9
׳

עיקרי הוראות התבנית :א( הרחבת תחום הבניה בכפר
מושרייפה ע״י יעוד שטחים למגורים; ב( מתן הנחיות
לחלוקת החלקות הקיימות למגרשים ,בהתאם לתכנית
זו,
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4045
התשנ״ב ,עמ׳ .13
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
יזרעאלים ,וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מטה-אשר

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מס׳ ג ,7290/שינוי לתכנית
מפויסת מם׳ ג3326/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גשר הזיו  -חלקי
גושים .19010 ,19009
עיקרי הוראות התכנית :תיחום שטח של גשר הזיו;
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים השונים; התווית
רשת הדרכים למיניהן וסיווגן; קביעת הוראות בנייה שונות
המסדירות מגורים ,מבני ציבור ,מבני משק ותעשיה; קביעת
הותווה לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים
ציבוריים אחרים; קביעת תנאים ,הנחיות ושלבי פיתוח ,אשר
יחייבו א ת מבצעי התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4080
התשג״ג ,עמ׳ .1373

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה
) (1״תכנית מס׳ ג ,5519/שינוי לתכנית מפורטת מם׳ ג /אשר ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
4084״.
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלונים ־ חלקי
גושים .12312 ,12311
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל
קרקע
ועתודות
אזורים
קביעת
התכנית:
עיקרי הוראות
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
לשימושים שונים; קביעת הוראות בניה שונות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
המסדירות מגורים ,מבני ציבור ,שירותים ומבני משק
ותעשיה באזורים שבהם מותרת הבניה׳ ,התווית רשת והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר
כבישים ודרכים למיניהם וסיווגם; קביעת תנאים ,הנקראת :״תכנית מס׳ ג5956/״.
הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו את מבצעי התכנית;
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רייחאניה ־ גוש
ביטול ואיחוד חלקות וגושים קיימים.
 ;14176חלקי גושים ,14310 ,14177 ,14175 ,14173
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ ,5922
עיקרי הוראות התכנית :הכנת תוכנית מיתאר ומתן
התשנ״ב ,עמ׳ .45
הנהיות פיתוח ותיחום הישוב.
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ילקוט •הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה-־965ו
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,3724
התש״ן ,עמ׳ .999

הנקראת :״תכנית מם׳  ,24/103/03/5שינוי לתכנית מס /03/5
19/103״.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מרום
הגליל ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר־־שבע ,מרכז
אזרחי  -חלקי גוש .38018
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת שטח לחנייה.

ט׳ בחשון התשנ״ד ) 24באוקטובר (1993
אפרים קריצלר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר־שבע

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה באר־שבע ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מפורטת הנקראת :״תבנית מם׳  ,18/169/03/5שינוי לתכנית
מס׳ 10/169/03/5״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר־שבע ,שבונה
ב׳  -גוש  ,38071ח״ח .115
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנוניה להקמת
אזור משולב )מגורים ־ 4מסחר( על ידי שינויים ביעודי
הקרקע וקביעת מגבלות והנחיות בניה.
י כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הדרום ,רח׳ הנשיאים ,ת״ד  ,68באר־שבע  ,84100טל׳
 .07-231704המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית באר־שבע ,ת״ד  ,15באר־שבע  ,84100טל׳
.07-463666
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי באר־שבע

הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הדרום; ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
באר־שבע ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת
ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

,

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הדרום ,רח׳ הנשיאים ,ת״ד  ,68באר־שבע  ,84100טל׳
 .07-231704המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית באר־שבע ,ת״ד  ,15באר־שבע  ,84100טל׳
.07-463666
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תמר-רמת־נגב-ערבה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
תמר-רמת־נגב-ערבה ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מפורטת הנקראת :״תכנית מם׳  ,4/130/03/10שינוי לתכנית
מס׳ 1/130/03/10א״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משאבי שדה.
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
אזור מלונאות ונופש על ידי שינויים ביעודי 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 א ת עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הדרום ,רח׳ הנשיאים ,ת״ד  ,68באר־שבע  ,84100טל׳
 .07-231704המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית תמר-רמת־נגב-ערבה ,המועצה האזורית
תמר ,נוה זוהר ,סדום  ,86910טל׳ .07-584181
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ט׳ בחשון התשנ״ד ) 24באוקטובר (1993
שלום דנינו
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הדרום
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בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
מס׳ התיק שם המנוח

הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות ;<ו מינוי
מנהלי עזבון
7134/93
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן
הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה
או למינוי מנהל עזבון.
מם׳ התיק שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

ירושות
7072/93

טורבטי אזתולה

27.2,90

7074/93
7075/93
7076/93
7077/93
7078/93
7082/93
7084/93
7085/93
7086/93
7087/93

רתה בראונשטיין
יוסף אלוני
פרנד פסל
לאה לוין
מנדל לוין
באר גוטווטר
אליהו שיראזי
גוליה שיחי
יוסף פול
חכימיאן אסנת

11.11.87
11.2.93
149.93
1aa93
12.7.82
21.1.88
237.78
30.11.89
2za93
21A93

7088/93
7090/93
7091/93
7092/93
7096/93

בפרי דניאל
זילברשטיץ
אסתר
גלברט יעקב
פקל מוניה
מולדובן זאב

a76
4a93
249.93
19.2.92
a1a91

7099/93
7100/93
7101/93
7105/93
7106/93
7107/93
7111/93
6487/93
7112/93
7114/93

 .שטרן ראובן ק
פנינה פפרמן
ארדן נחמן
בנדור שרה
עמוס רבקה
אמיל ק עטר
צדקה טובה
פיפמן יצחק
צדקה שלמה
מסארוה זכיה

16493
15.7.93
29.9.93
26693
23493
273
2a1.93
9.12.92
7.7.85
9.70

7116/93
7117/93
7119/93
7120/93
7125/93
7128/93
7130/93
7131/93
7132/93
7133/93

קונם רנה
דוד קונם
דוילה גמלה
אאוגן דוילה
יוסף מלכה
מדים קרייז
שמעה יצחק
בולסלב צ׳רנו
סרוסי כמום
בנבנישתי ויטה

267.93
22.91
11.69
24479
15.7.93
7.a93
149.92
149.93
5.11.91
410.93
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טודבטי כהן
איק
פאני פרידברג
חיותה אלוני
מאיר פרנד
מיכאל לוין
מיכאל לוין
נתן גוטווטר
שמעון שיראזי
שמעון שיראזי
שושנה פרל
אילנה )לולוי(
חכימיאן
בפרי מרדכי
זילברשטיין
איתן
רחל שקד
סופיה אברמוב
מור אברהם
בנימין
בילהה שסק
יששכר פכרמן
ארדן קלרה
בנדור משה
עמום חנניה
סימק בן עטר
צדקה פואד
פיפמן סופיה
פיפמן סופיה
שחדה חסן
מסארואה
קונס אילן
קונס אילן
מריה אנה דגני
מריה אנה דגני
מרים מלכה
אורנה בילדנר
נעמי לוי
ידוויגה צדנו
סלקטר שירה
אברהם בנבנישתי

תאריך
הפטירה

שם המבקש

היאטו חגג
מישאל יעקב גאן
אוק אסתר
זאב נאוי
ורדה פיתי
לדאנו לסלו
חנה קלנר
לדאנו אדית
מלי רק
עשרי נדרה
מרים סלובטים
דנון מטילדה
דנון יעקב
שידלובסקי רבקה
אברהם רוזנפלד
תקוזז אבן חן
פרידה ויידנבאום
אוזני פאעור
פוריס גרשץ
שמילוביץ
איזידוד
הסקי רפאל
מלכה תורא
נתן נתנאל

25.12.92
23,492
73.93
a493

7182/93

זאב שפריי

106.88

7184/93
7186/93
7187/93
7103/93
7191/93
7192/93
7193/93

בניש קמינסקי
בכר אליהו אלי
אהרק ששץ
גורגיה ששון
יעקב מגסוריאן
לטיפה עזיזו
וולף הרש
דוידוביץ
חמוי יעקב
ביטק שולמית
מרדכי ריפסמן
ברונקה דיפסמן
לוי רחי
גוטמן ישראל
גוטמן שרה
גוטמן גולדה
אסתר ביגלמן
סעדון יהושע
צוקרמן מרדכי
אשר פרידמן
מייטק יעקב
יוסף גליננסקי

aa93
9A93
12.70
27.7.89
11.1.92
10.74

שמילוביץ אידה
חסקי נוהד
אילן שלגי
צפורה נעמת
ע׳את
אברהם אליהו
שפריי
צפורה קמינסקי
בכר יוסף
ציץ ששס
ציון ששון ואח׳
רחל מנסוריאן
גרסיה צדקה

16481
10.10.93
2515.85
11.10.93
517.90
2aa93
1.67
1.74
13.1.89
11.86
73.88
22381
aa77
2a7.93
14492

דוידוביץ אברהם
יהודה חמוי
ביטון מיכאל
אלחנן רשף
אלחנן רשף
לוי חיים
אליעזר ינאי
אליעזר ינאי
אליעזר ינאי
יאיר ביגלמן
סעדון רחל
צוקרמן אברהם
רכניץ חוה
יהודית חיימסון
בילה שיטה

7136/93
7137/93
7141/93
7146/93
7151/93
7152/93
7153/93
7154/93
7156/93
7157/93
7158/93
7159/93
7163/93
7165/93
7167/93
7163/93
7172/93
7174/93
7170/93
7179/93
3252/93
7180/93

7194/93
7196/93
7197/93
7198/93
7199/93
7200/93
7201/93
7202/93
7203/93
7205/93
7206/93
7208/93
7211/93
4546/92

3.12.72
1015.84
137.93
12.10.93
17.93

a1.92
85.89
1411.92
12^93
24.3.92
27.9.93
1.2.93
23.2.93
9^93
159.93
9.1.92
1aa93
6490
1^90

חגג גסים
גילה קוגאמן
אוח יונה
שחר נאוי
מרדכי ביתי
חוה דורי
אביגדור קלנר
חוה דורי
ששק רק
עשרי נעמי
אביבה ליברמן
מוחץ דנון
מוחץ דנון
יוסף שידלובסקי
אסתר רחנפלד
אבן חן חיים
שושנה גרוס
פאעור משה
פודיס הניה

ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

ג ק ש ו ת לפירוק ת ג ר ו ת ע ל ידי ב י ת ה מ ש פ ט
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
תיק אזרחי 476/93
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת מצבעת קורין את עדי בע׳׳מ,
והמבקשת :לוגה כימיקלים בע״מ ,ע״י ב״כ עו״ד חניתה
מיטלס ,ככר מלכי ישראל וו ,תל־אביב 63ו.64
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23בספטמבר  1993הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק א ת החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  17בינואר  1994בשעה .09.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום  12בינואר .1994
לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חניתה מיטלס ,עו״ד
באת־כוח המבקשת

ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן .על כל אדם הרוצה
להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי ,במשרדו
בירושלים ,ת״ד  ,35258כתב התנגדות בשני עותקים הנתמך
בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו ונימוקיו בתוך שבועיים
מיום פרסום הודעה זו.
נכסי נעדרים שזהותם ידועה:
שם הנעדר
 .1כהן מורים
 .2אפרת )אפרה( יהודה
 .3הורביץ בת־שבע
 .4פנטון מ׳
שם הנפטר
ו .רוזנצוויט מרדכי ,בן אלכסנדר ,ת״ז ;0-760842-5
 .2לויצקי חיים ,ת״ז .0-3090840-4
נכסי יורשים בלתי ידועים:
שם המורישה :סופיה ינקילב ,ת״ז .6474458-4
מקום מגוריה האחרון :ירושלים.
תאריך צו הירושה.14.2.1993 :
הצו ניתן בבית המשפט :ירושלים.
מס׳ תיק :עז׳ .848/91
ב׳ בחשון התשנ״ד ) 17באוקטובר (1993
י׳ יצוריאלי
משנה לאפוטרופוס הכללי

הודעות לפי פקודת האגודות השיווקיות

הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס האגודות
השיתופיות

לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ח1978-

אני מודיע בזה ,שלאחר שלושה חודשים מיום פרסום
הודעה זו יימחק שמה של האגודה הנזכרת מטה מפנקס
רישום האגודות השיתופיות והאגודה תבוטל ,אלא אם כן
יראו לי תוך המועד הנ״ל סיבות המחייבות אחרת:
מם׳ האגודה.57-003137-7 :
שם האגודה :ביםאן ־ אגודה שיתופית לשיכון בע״מ.
ה׳ בחשון התשנ״ד ) 20באוקטובר (1993
אודי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי
דין וביצוע( ,התשל״ח ,1978-ניתנת בזה הודעה כי בכוונת
האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו
ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן .על כל אדם הרוצה
להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי ,במשרדו
ברח׳ חסן שוקרי  ,2חיפה ,כתב התנגדות בשני עותקים
הנתמך בתצהיר ומפרט א ת נושא התנגדותו ונימוקיו ,תוך
שבועיים מיום פרסום הודעה זו.
נכסי עזבונות:
ו .המנוח הייטלר אדלברט בן מוריס ,ת״ז ;0-6981505-8
 .2המנוחה גרשטנהבר רוזה בת סמואל ,ת״ז ;01682020
 .3המנוחה הופמן רבקה בת יעקב ,ת״ז ;0-0645573-7
 .4רינג מרים בת בריל ,ת״ז ;0-0599521-2

הודעה מ א ת האפוטרופוס הכללי

הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ח1978-
בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי
דין וביצוע( ,התשל״ח ,1978-ניתנת בזה הודעה כי בכוונת
האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו

ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,

נכסי נעדרים שזהותם ידועה:
 .1זיגי נבנצאל;
 .2יורשים בלתי ידועים )יורשי אם אבי המנוח( בעזבון
המנוח עמוד נבנצאל ,ת״ז .0613654
ה׳ בחשון התשנ״ד ) 20באוקטובר (1993
לבנה בר־עוז
סגן האפוטרופוס הכללי
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הודעות אלה מתפרסמות כאחריות המודיעיפ ומין 53רהדמן משום מתן תעודה על נכונותן
חברת ח ל ק ה  96בגוש  6213ב ע ״ מ
)בפירוק מרצון(

חלקה  220גוש  6669בע״מ
)ח״פ (51-031374-5
הודעה על אסיפה סופית

)ח״פ (51-021662-5

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף )338ב( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה כללית
אחרונה של חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום ,51.12.1993
בשעה  ,10.00במשרד המפרקת מיריי הרשפט ,רח׳ גלי תכלת
 ,35הרצליה ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה
כיצד התנהל הפירוק של העסקים ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,31.12.1993בשעה  ,10.00ברח׳
ועידת קטוביץ  ,4תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח המפרק
המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
החברה ,ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

מידיי הרשפט ,המפרקת

דוד פרנק ,המפרק

ד א ו ב ר א ד ר י כ ל י ם בע״מ

תיקון טעות

)בפירוק מרצון(
)ח״פ (51-025448-5
הודעה על אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה על אסיפה כללית סופית של חברת
דאובר אדריכלים בע״מ )בפירוק מרצון( שתתקיים ביום
 ,28.12.1993בשעה  ,12.00ברח׳ בירון  ,12תל־אביב.
על סדר היום .1 :הסבר של המפרק על ניהול הפירוק
מתחילתו ביום  .2 ;4.12.1990הגשה והסבר של דו״ח סופי
של המפרק על ניהול הפירוק ועל הנעשה בנכסי החברה,
לפי סעיף  338לפקודת החברות.
עדו דאובר ,המפרק
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בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( ,1943 ,במרחב תכנון מקומי זמורה ,לענין
תכנית מס׳ זמ ,66/598/שפורסמה בילקוט הפרסומים ,4104
התשנ״ג ,עמ׳  ,2383בתוספת -
 (1במקום ״חלקות ) 3 ,22קטע דרך(״ צ״ל ״חלקי חלקות ,22
) 3קטע דרך(״;
 (2במקום ״חלקות ) 3קטע דרך(111 ,110 ,107 ,״ צ״ל ״חלקי
חלקות  3וקטע דרך(111 ,110 ,107 ,״;
 (3כמקום ״חלקות 215 ,207 ,176 ,86-32״ צ״ל ״חלקי חלקות
215 ,207 ,176 ,86-32״.
)חבל (3-4

ילקוט הפרסומים  ,4162ל׳ בחשון התשנ״ד14.11.1993 ,
0334-2980
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