רשומות

ילקוט הפרסומים
כ״ג בכסלו התשנ״ד

ד ב ד צ מ ב ר 1993

4174

עמוד

עמוד

הודעה על שובו של ראש הממשלה לארץ

 118ו

לראשות המועצה המקומית אבן יהודה

הודעות על קביעת ממלאי מקומם של שרים

1118

למועצת עירית רחובות

1118

לראשות עירית רחובות

 25ו ו

למועצה המקומית שבי ציון

1126

לראשות המועצה המקומית שבי ציון

1127

הודעה על שובם של שרים לארץ
הודעה על מינוי יושב ראש מועצת רשות הנמלים
והרכבות
הורעה על מינוי שופט
הודעות על מינוי סגן נשיא של בית משפט

1118
1118
1118

מינוי סגן לאפוטרופוס הכללי וסגן לכונס הרשמי
למחוז ירושלים
אצילת סמכות לפי חוק־יסוד .-הממשלה

1119
9ויו

1122 , . . . .
1123

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט )1126 .. (3
הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידי מכם רשויים,
מקומן ומועדיהן
הודעה בדבר שינויים בתקנים
הורעה ברבר קביעת תקנים

B112
1128
 29ל ל

הודעה על מינוי חבר למועצת הרשות לפיתוח הגליל 1119 .

אברזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

1130

הסמכת שירות רפואי מוסמך לפי תקנות הבטיחות

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרבי ציבןר

30זז

הודעה על בקשה לרישום ראשון של מקרקעין

1136

בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
בהומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים
וקרבמטים

1119

הודעות על הסמכת שירות רפואי מוסמך לפי
תקנות הבטיחות בעבודה
הרשאת רופא לפי תקנות הבטיחות בעבודה

1119
 20נ ו

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקות על
העבודה

1120

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( 1120 . . .
תוצאות הבחירות -
למועצה המקומית אבן יהודה

ו112

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות של מקרקעין 1136 .
הודעת הסדר במקרקעין
הודעה בדבר תכנית מיתאר ארצית לפי חוק התכנון
והבניה
הודעות לפי תוק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה(
ולפי חוק התכנון והבניה
הודעות בתי הדין הרבניים
הודעות מאת הציבור

1136

ה ו ד ע ה על שו^ו ש ל ר א ש ה מ מ ש ל ה ל א ר ץ
לפי חוק־יסור :הממשלה
מודיעים,בזה ,לענין סעיף 9ו לחוק־יסוד :הממשלה' ,כי
ראש הממשלה ושר הבטחון שב ארצה ביום ז• בכסלו
ההשנ״ד )ו 2בנובמבר .(1993

)(3

שר התיירות שב ארעה ביום ו׳ בכסלו התשנ״ד )20
בנובמבר .(1993

ז׳ בכסלו התשנ׳׳ד )ז 2בנובמבר (1993
)חמ (3-57
אליקיס רובינשטיין
מזכיר הממשלה

י׳ בכסלו התשנ-ד ) 24בנובמבר (1993
5 7

) ח מ

"

אליקים רובינשטיין

! 5

מזכיר הממשלה
ה ו ד ע ה ע ל ק ב י ע ת מ מ ל א י מקומם ש ל שרים
לפי חוקייםוד :הממשלה
לחוק־יסוד :הממשלה',
לסעיף )41ב^(
בהתאם
מודיעים בזה בי ,לפי סעיף  10לחוק האמור ,קבעה הממשלה
כי -
)(1

שר החינוך והתרבות יכהן כממלא מקום שר המשטרה
ושר האנרגיה והתשתית מיום ג בכסלו התשנ״ד )ל1
בנובמבר  (1993עד שובו של שר המשטרה ושר
האנרגיה והתשתית לארץ.

)(2

שר החקלאות יכהן כממלא מקום שר הבריאות מיום ג•
בכסלו התשנ״ד ) 17בנובמבר  (1993עד שובו של שר
הבריאות לארץ.

ה ו ד ע ה על מינוי י ו ש ב ־ ר א ש מוע־צת ר ש ו ת ה נ מ ל י ם
והרבבות
לפי חוק רשות הנמלים והרכבות ,התשכ״א-ו96ו
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  6לחוק רשות הנמלים
והרכבות ,התשכ״א ,'1961-החליטה הממשלה למנות את
ארתור ישראלוביץ ליושב־ראש מועצת רשות הנמלים
והרכבות.
ז׳ בכסלו התשנ״ד ) 21בנובמבר (1993
)תמ (3-1083

אליקים רובינשטיין

,

ד׳ בכסלו התשנ״ד )8ו בנובמבר (1993
)

ח

ד 5

מ

"

אליקים רובינשטיין

( 5

מזכיר הממשלה
ה ו ד ע ה על ק ב י ע ה מ מ ל א מקום ש ל ש ר
לפי חוק־יםוד :הממשלה
לסעיף ^41בxד( לחוק־יםוד :הממשלה',
בהתאם
מודיעים בזה כי ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,קבעה הממשלה
כי ראש הממשלה יכהן כממלא מקום שר החוץ מיום ט׳
בכסלו התשנ״ד ) 23בנובמבר  (1993עד שובו של שר החוץ
לארץ.
י• בכסלו התשנ״ד ) 24בנובמבר (1993
נ ח מ

ל 5

"

י

סייח התשבי׳א ,עמי 45ז.

מזכיר הממשלה

ה ו ד ע ה על מינוי ש ו פ ט
לפי תוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ׳׳ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ ד984-ד  ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף סו
לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,מיניתי
את אהרן אמיניף ,שופט של בית משפט שלום ורשם בית
המשפט המחוזי בנצרת ,בהסכמתו ,לכהונה בפועל כשופט
בית המשפט המחוזי בנצרת ,מיום ט׳ ׳בכסלו התשנ״ד )23
בנובמבר  (1993עד יום י״ט בכסלו התשנ״ה ) 22בנובמבר
.(1994
״

י

ט׳ בכסלו התשנ״ד ) 23בנובמבר (1993
)חמ (3-60
ס״ח התשמ״ד ,עמי ,199

דוד ליבאי
שר המשפטים

אליקים רובינשטיין

( 3

מזכיר הממשלה

ה ו ד ע ה על מינוי ס ג ן נ ש י א
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד994-ו

ה ו ד ע ה ע ל שובם ש ל ש ר י ם ל א ר ץ

מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוקייסוד :הממשלה',

)(1

שר האוצר שב ארצה ביום ג׳ בכסלו התשנ״ד )17
בנובמבר .(1993

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו' ,אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
לחוק האמור ,ובהסכמת נשיא ביה המשפט העליון ,מיניתי
את חיה חפץ ,שופטת של בית משפט שלום ,להיות סגן
נשיא של בית משפט שלום .מיום ט׳ בכסלו התשנ״ו )23
בנובמבר  (1993עד יום כ׳׳ב בחשון התשנ־׳ח ) 22בנובמבר
.(1997

)(2

שר האנרגיה והתשתית ושר המשטרה שב ארעה ביום
ד׳ בכסלו התשנ״ר ) 18בנובמבר .(1993

ט׳ בכסלו התשנ״ד ) 23בנובמבר (1993
)חמ 13-60

לפי חוק־יסוד :הממשלה
בי ־

י

ם״ח התשכ״ח ,עמי .226

1118

דוד ליבאי
שר המשפטים

ס״ח התשמ״ד ,עמ׳ .198
ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשב״ד7.12.1993 ,

ה ו ד ע ה ע ל מינוי סגן נ ש י א
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו' ,אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
לחוק האמור ,ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,מיניתי
את עודד גרשון ,שופט של בית משפט שלום ,להיות סגן
נשיא של בית משפט שלום ,מיום ט׳ בכסלו התשנ״ד )23
בנובמבר  0993עד יום כ״ב בחשון התשנ״ח ) 22בנובמבר
 997ו(.
ט׳ בכסלו החשני׳ד ) 23בנובמבר (1993
)תמ (3-60

כולן או מקצתן ,תמורת תשלום עמלה בפי שנקבע בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ברקן( ,התשנ״ג , 1993-לעובדי
הציבור המנויים להלן :החשב הכללי או סגן החשב הכללי
ביחד עם מנהל רשות החברות הממשלתיות או המשנה
למנהל רשות החברות הממשלתיות או סגן מנהל רשות
החברות הממשלתיות.
ג

ל׳ בחשון התשנ׳׳ד ) 4י בנובמבר !1993
)חמ (3-17
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
ק״ת התשנ״ג ,עמי .895

דוד ליבאי
שר המשפטים

ה ו ד ע ה ע ל מינוי ח ב ר ל מ ו ע ע ת ה ד ש ו ת
'לפיתוח הגליל

ס״ח התשמ״ד ,עמי .198
מינוי

לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל ,התשנ״ג993-ז

ס ג ן ל א פ ו ט ר ו פ ו ס ה כ ל ל י ו ס נ ן לכונס ה ר ש מ י ,
למחוז ירושלים
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ח,1978-
פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התש־ם980-ל,
פקודת החברות ]נוסת חדש[ ,התשמ״ג*1983

בתוקף סמבויותי לפי סעיף <2א( לחוק האפוטרופוס
הכללי ,התשל״ח978-ו' ,סעיף )138ד( לפקודת פשיטת הרגל
]נוסח חרש[ ,התש״ם980-ו  ,וסעיף  1לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ־ג , 1983-אני ממנה בזה את שלמה
אוקסנהנדלר ,עורך דין ,להיות סגן האפוטרופוס הכללי וסגן
הכונס הרשמי ,למחוז ירושלים.

אני מודיעה בי בהתאם לסעיף )9א^( לחוק הרשות
לפיתוח הגליל ,התשנ״ג993-ו' ,מיניתי את ד׳׳ר שמעון עמר
כחבר מועצת הרשות לפיתוח הגליל.
א׳ בכסלו התשנ״ד ) 15בנובמבר (1993
)חמ (3-2476
ס״ח התשנ״ג ,עמי .138

אורה נמיר

שרת העבודה והרווחה

ג

הודעה על הסמכת שירות רפואי מוסמך

1

תוקף המינוי מיום א׳ בכסלו התשנ״ד ) 15בנובמבר
 (1993עד יום י״ט בשבט התשנ״ד ) 31בינואר .0994
מינויו של יצחק צוריאלי לסגן האפוטרופוס הכללי
ולסגן הכונס הרשמי ,שפורסם בילקוט הפרסומים ,1956
התשל׳ד ,עמי  - 133בטל.
א׳ בכסלו התשנ״ד ) 15בנובמבר 0993
)חמ (3-667

דוד ליבאי
שר המשפטים

ס״ת התשל׳׳ח ,עמי ו.6
דיני מדינח ישראל ,נוסח חדש  ,34עמי .639
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמי .761

לפי תקנות הבטיחות בעבודה )גיחות תעסוקתית ובריאות
העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים
וקרבמטים( ,התשנ״ג1992-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי תקנה ז לתקנות
הבטיחות בעבודה )גיחות תעסוקתית ובריאות העובדים
בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים( ,התשנ״ג-
992ז' ,בהסכמת שר הבריאות ,הסמכתי את מכון מור ,רח׳
ז׳בוטינסקי ד ,בני־ברק ,כשירות רפואי מוסמך לענין התקנות
האמורות.
א׳ בכסלו התשנ״ד ) 5ו בנובמבר (1993
אורה נמיר
)(3-2234
שרת העבודה והרווחה
ק״ת התשנ׳׳ג .עמי .192
1

ה ו ד ע ה על ה ס מ כ ה ש י ר ו ת ר פ ו א י מ ו & מ ך
ה ו ד ע ה על א צ י ל ת ס מ ב ו ת

לפי תקנות הבטיחות בעבודה

לפי חוק־יסוד :הממשלה

אני* מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות
המפורטות להלן ,בהסכמת שר הבריאות ,הסמכתי את מכון
ב״ר בחיפה כשירות רפואי מוסמך לענין התקנות
האמורות:

אני מודיע בזה כי בהתאם לסעיף ו)3ב> לחוק־יםוד:
הממשלה' ,אצלתי את הסמכות שניתנה לי בסעיף )12א(
לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט , 1979-לבוא לידי הסכם עם
תאגיד הרשום בישראל )לעני! זה ,לרבות בנק הדואר(,
שיקבל על עצמו הפצת איגרות חוב ניתנות להמרה מסוג
״ברקן״ ,המוצעות על ידי מדינת ישראל במסגרת תשקיפי
הצעות מבר של הברות ממשלתיות ,או שיערוב להפצתן,
!

ס״ח התשכ׳׳ח ,עמ׳ .226
ם״ה התשל״ט ,עמ׳ .112
ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ״ד7.12.1993 ,

)ו(

תקנות הבטיחות בעבודה )גיחות תעסוקתית ובריאות
העובדים באיזוציאנאטים( ,התשנ״ג993-ו';

] (2תקנוה הבטיחות בעבודה )ניהות תעסוקתית ובריאות
העובדים במתכות מסויימות( ,התשנ״ג; 1993-
ג

ק״ת התשנ״ג ,עמי .434
ק״ת התשנ״ג ,עמי ו.44

9ו רו

)(3

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מםויימים(,
התשנ״ג 1993-־,

)(4

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בממיסים פתמימניים הלוגניים מםויימים(,
התשנ״א990-ו .

ה ו ד ע ה על מינוי מפקחי ע ב ו ד ה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי״ד1954-

ג

4

א׳ בכסלו התשנ״ד ) 15בנובמבר 993ו(
אורה נמיר
)חמ (3-2148
שרת העבודה והרווחה

אני מודיעה בי בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א( לחוק
ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי״ד954-ו  ,מיניתי את
הרשומים מטה להיות מפקחי עבודה לענין הפיקוח על תוק
שכר מינימום ,התשכדז־ , 1987לענין הפיקוח על חוק שעות
עבודה ומנוחה ,התשי״א , 1951-לענין הפיקוח על תוק
עבודת הנוער ,התשי״ג: 1953-
י

2

ג

4

ק״ת התשנ״ג ,עמ׳ .450
ק־ת התשנ״א ,עמ׳ .230

ב

*

ה ו ד ע ה על ה ס מ כ ת ש י ר ו ת ר פ ו א י מ ו ס מ ך
לפי תקנות הבטיחות בעבודה
אני מודיעה בי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות
המפורטות להלן ,בהסכמת שר הבריאות ,הםמכתי את
מרפאת בתי זיקוק חיפה ,ת״ד  ,4חיפה  ,31000כשירות רפואי
מוסמך לענין התקנות האמורות:
)ו(

זועבי עבדלסלח

פרץ אבי

יותננוף עופר

גליק זאב

אלוף עידו

זינגר זאב

זוהר מיכאל

מנשק יאיר

חצבי דוד
יעקב יונה

) (2תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים במתכות מסויימות( ,התשנ״ג; 1993-
2

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים(,
התשנ״ג. 1993-

לוי איתמר

קאפח מיכל

סויד יעקב
יוסף אפרים

יוסף ברק
קלדרון דוד

סנאי משה

שוולי דוד
שיינקמן עיפי

לםרי יהודה
א׳ בכסלו התשנ״ד ) 15בנובמבר

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

)חמ  50ו-ב(
ס״ח התשי״ד ,עמי .202
ם״ת התשמ״ד ,עמי .68

אני מודיעה בי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות
המפורטות להלן ,בהסכמת שר הבריאות ,הרשיתי את הרופא
ד״ר היימן גולדבלט ,רופא של בתי זיקוק חיפה ,ת״ד  ,4חיפה
 ,31000לענין התקנות האמורות:
תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים באיזועיאנאטים( ,התשנ״ג;'1993-

בתוקף

) (3תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים(,
ה תשנ ״ג.*1993-
א׳ בכסלו התשנ׳־ר ) 15בנובמבר (1993
אורה נמיר
)חמ (3-2148
שרת העבודה והרווחה

1120

סמכותי לפי סעיף  50לחוק הנוער )טיפול

והשגתה( ,התש״ך '1960-־
ו.

ג

נ

ס״ח התשי״א ,עמי .204
ס״ח התשי״א ,עמי 5וו.

לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה /התש׳יך1960-

) (2תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים במתכות מסויימות( ,התשנ״ג993-ו ;

י

י(

מינוי פ ק י ד י ס ע ד

לפי תקנות הבטיחות בעבודה

2

9 9 3

אורה נמיר

שרת העבודה והרוותה

הודעה על ה ר ש א ת רופא

קית התשנ״ג ,עמי .434
ק״ה התשנ״ג ,עמי .441
ק״ת התשנ״ג ,עמ־ .450

יעקב רחמים

לוי אלי

ג

)ו(

פז ישי
לםרי אלון

לוטן שי

י

פוזילוב דניאל
שואל איתי

כהן אופיר

תקנות הבטיחות בעבודה )גיחות תעסוקתית ובריאות

א׳ בכסלו התשנ״ד ) 15בנובמבר (1993
)חמ (3-2148

ברנשטוק אלימלך

פלד אמיר

יורקביץ אברהם

העובדים באיזועיאנאטים ,התשניג-ג; 199

)(3

הנו נאיף
מיכאל רחמים

סיני יהודה
עובדיה עתי

.2

אני ממנה את הרשומים מטה להיות פקידי סעד לענין
החוק האמור:
רחל דוד

אורנה דוד

כרמית אוחיון

ימימה חדד

דליה סנדר

קרסת ברורה

נחמה בהן

זידאן אכלאס

אני מבטלת את מינויה של עילה שליטא בפקידת סעד
לענין החוק האמור.
ההודעה ברבר מינוי פקידי סעד תתוקן לפי זה.
2

א׳ בכסלו התשנ״ד ) 15בנובמבר (1993
אורה נמיר
)חמ (3-142
שרת העבודה והרווחה
י ס״ח התש״ך ,עמי .52
י״פ התשמ״ו ,עמי .2915
נ

ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ״ד7.12.1993 ,

הודעה

בדבר תוצאות

הבחירות למועצה המקומית

אבן יהודה

לפי חוק וד־שויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה1965-
1
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,הוקןוכ״ה , 1965נמסרת בזאת
שקויימו
למועצה המקומית אבן יהודה
הומר .על תוצאות הבחירות
ביום י״ח בומוו? התשב״ד ) 2בנובמבר :(1993
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1אמת  -העבודה ובלתי מפלגתיים
 מפדייל חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המז .2ב
 למען אב? יהודה .3י ל
 הרשימה לקידום ופיתוח ומכונות .4כ?
 .5מחל  -הליכוד
 אב? יהודה אחת .6פז
ב .המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

3*97

ג .המספר הבולל של הקולות הכשרים

3407

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

90

ה .מספ־

הקולות הכשרים שניתנו לבל אחת מרשימות המועמדים:

אות/יות
אמת
ב
יל
בו
מחל
פז

ו ב י נ ו י הרשימה
העבודה ובלתי מפלגתיים
מפד״ל חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
למען אבן יהודה
הרשימה לקידום ופיתוח השכונות
הליכוד
אבן יהודה אחת

ו  .מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים
אות/י ות
אמת
ב
יל
מחל
פז

מספר
הקולות

ו כ י נ ו י הרשימה

924
282
S72
211
233
085
מםפר
המנדטים

העבודה ובלתי מפלגתיים
מפדייל חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
למען אבן יהודה
הליכוד
אבן יהודה אחת

3
1
3
1
3

ז  .שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה
) ( 1מרשימת אמ 1העבודה ובלתי מפלגתיים
*די
כרמלי
.1
דב
פורת
.3

.2

נת?

) ( 2מרשימת ב
אלכל
.1

מפד׳ יל חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
זכריה

) ( 3מרשימת י ל
מור
.1
ב? ארצי
,3

למע? אב? יהודה
דידי
עליזה

.2

רזיאל

יהודה

אברהם
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) ( 4מרשימת מחל

אללוף
.1
ג ( 5מרשימת פז
ב? דרור
.1
חריף
.3

י׳

הליכוד

יקי יעקב
אבן יהודה אחת
זיוה
בועז

בכסלו התשנ־־ד ) 24בנובמבר

)תמ (3-2150

(1993

.2

פואד

כהן
ישראל שפיגר

פקיד הבחירות למועצה המקומית
אבן יהודה

הודעה

בדבר

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית

אבן יהודה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשלי־ה1975-
1

בתזאם לסעיף )71א 1לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכייה , 1965ולסעיף 7וב( )(1
2
לחוק הרשויות המקומיות )בחית! ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל״ר, 1975-.נמסרת בזה
הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית אב? יהודה
א .לקראת הבחירות שקויימו ביום יי־ח בתשון התשנייד ) 2בנובמבר 1993
 .1אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
זכריה
אלכל
.1
יקי יעקב
אללוף
.2
זיוה
בן דרור
.3
*די
כרמלי
.4
דידי
מור
.5
 .2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית

3498

 .3המספר הכולל של הקולות הבשרים

3386

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים

112

 .5מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
שם

אלכל
אללוף
בן דרור
כרמלי
מור

המועמד

זכריה
יקי יעקב
זיוה
גדי
דידי

הקולות

במספרים
138
207
1122
1115
804

באחוזים
4.08
6.11
33.14
32.93
23.74

ב .הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל * 40מהקולות הכשרים נערכו
ביום בי

בכסלו התשנייד ) 16בנובמבר (1993

בחירות חוזרות אשר בהן!

 .1המועמדים שעמדו לבחירה היו־
זיוה
בן דרור
*די
כרמלי
 .2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

3396

 .3המספר הבולל של הקולות הכשרים

3378

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים

18
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 .5מםפר הקולות הכשרים שניתנו לכל אוח־ מהמועמדים־
שם

המועמד

בן דרור
כרמלי

מספר הקולות
1546
1832

ליוה
*די

 .6שמו של המועמד שנבתר לראש הרשות
גדי

כרמלי
גשם המשפחה!
י׳

גהשם הפרטי(

בכסלו החשנ״ד ) 24בנובמבר

נח מ (3-2150

ישראל שפיצו־

(1993

פקיד הבחירות למועצה המקומית
אבן יהודה
הודעה

בדבר

תוצאות

הבחירות

רחובות

למועצת עירית

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשב״ה1965-
1
בהתאם לסעיף )71א( ^7־ווק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכייה , 1965נמסרת בזאת
שקויימו
רחובות
למועצת עירית
הודעה על תוצאות הבחירות
ביום יי־ח ^ ! ו ן התשנ־יד ) 2בנובמבר :(1993
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים.
 .1אמת
רחובות אחת  -אשר ומיקוד ובלתי מפלגתיים.
 .2אשר
חזית דתית מאוחדת -מפדייל  -אגוי־י  -פאג״י  -דגל התורה
 .3בגד
אחדות ישראל  -ש״ם ,חבד ,קול יהודא
 .4חי
רשימה דתית למען רחובות
 .5י ד
התאחדות י וצאי בריה״מ ברחובות
 .6יכ
הליכוד
 .7נהל
ישראל הדמוקרטית  -מפם ,רצ ,שינוי
 .8מרצ
להעיר את העיר בראשות עמי פינשטיין
 .9ע
צומת התנועה להתחדשות צ י ו נ י ת ובלתי מפלגתיים.
 .10ץ
ואלו הרשימות שהיו העורות ביניהן בהסכמי בחירות
עם

.1

אמת
מרצ

מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים.
ישראל הדמוקרטית  -מפם ,רצ ,שינוי

.2

אשר
ע

רחובות אחת  -אשר ומיקוד ובלתי מפלגתיים.
להעיר את העיר בראשות עמי פינשטיין

.3

בגד
מתל

חזית דתית מאוחדת -מפד״ל  -אגו״י ־ פאג׳יי  -דגל התורה עם
הליכוד

.4

חי
יכ

אחדות ישראל  -שייס ,תבד ,קול יהודא
התאחדות י וצאי בדיהי־מ ברחובות

.5

יד

רשימה דתית למען רחובות עם

ץ

צומת התנועה להתחדשות צ י ו נ י ת ובלתי מפלגתיים.

עם

עם

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

35011

ג .המספר הבולל של הקולות הכשרים

33845

ד .המספר הבולל של הקולות הפסולים

1166

 1סייח ת1שכ״ה,ע מ .248
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23

ה .מספר

הקולות הבשרים שניתנו הבל אחת מרשימות המועמדים־

אות/יות
אמת
אשר
בגד
חי
יד
יכ
מחל
מרצ
ע
V

מספר
הקולות

ו כ י נ ו י הרשימה

6901
3402
3675
1785
1042
1701
7193
4199
3147
800

מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים.
רחובות אחת  -אשר ומיקוד ובלתי מפלגתיים.
חזית דתית מאוחדת -מפד״ל  -אגו־יי  -פאג׳יי  -דגל התורה
אחדות ישראל  -שיים ,חבד ,קול יהודא
רשימה דתית למען רחובות
התאחדות י וצאי בריה״מ ברחובות
הליכוד
ישראל הדמוקרטית  -מפם ,רצ ,שינוי
להעיר את העיר בראשות עמי פינשטיין
צומת התנועה להתחדשות ציונית ובלתי מסלגתי ים.

ו .מספר המנדטים שמעו זכתה בל אתת מרשימות המועמדים
אות/יות
אמת
אשר
בגד
חי
יכ
מחל
מרצ
ע

מספר
המנדטים

ו ב י נ ו י הרשימה

4
3
2
1
1
5
3
2

מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים.
רחובות אמ - 1אשר ומיקוד ובלתי מפלגתיים.
חזית דתית מאוחדת -מפדייל  -אגו־יי  -פאג״י  -דגל ומורה
אחדות ישראל  -שיים ,חבד ,קול יהודא
התאחדות י וצאי בריה״מ בתוובות
הליכוד
ישראל הדמוקרטית  -מפם ,רצ ,שינוי
להעיר את העיר בראשות עמי פינשטיין

ז  .שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה
ג ( 1מרשימת אמת
סנדלר
.1
ז רסקי
.3
) ( 2מרשימת אשר
שרעבי
.1
קיםי
.3

מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים.
.2
ירון
יעקב
.4
שור
מנחם
רחובות אחת  -אשר ומיקוד ובלתי מפלגתיים.
בנימין
נעמן
.2

אמיר
עליזה
אורי

) ( 3מרשימת בגד
עזריאלי
.1

ישי
חזית דתית מאוחדת -מפדי׳ל  -אגוייי  -פאגייי  -דגל התורה
יוסף
ישראל זאב
בוקסבוים
.2

) ( 4מרשימת חי
מלול
.1

אחדות ישראל  -שיים ,חבד ,קול יהודא
רחמים

) ( 5מרשימת יכ
םפקטור
.1

התאחדות י וצאי בריה״מ ברחובות
בוריס

) ( 6מרשימת מחל
פורר
.1
אי פרח
.3
בוטבין
.5

הליכוד

יהושוע שוקי
שלמה
משה

.2
.4

כובשי
ענ בו־

יוסף
רותי

 1סייח התשב״ה,ע״מ .248
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ט־יו

) ( 7מרשימת מרצ
חפץ
.1
קמר
.3

ישראל הדמוקרטית  -נופם ,רצ ,שינוי
בר
.2
דב
אריה

) ( 8מרשימת ע

^ ע י ר את העיר בראשות עמי פינשטיין

ג.

פינשטיין

בכסלו התשנ״ד » 29בנובמבר

)תמ (3-2150

הודעה

עמי

(1993

.2

מלוין

נזר

מנוחין

צ י ו ן כהן

פקיד הבחירות לעירית
רחובות
בדבר תוצאות הבחירות לדאשות

רחובות

עירית

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( .התשליה1975-
1
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תתשכ־־ה , 1965ולסעיף )7ב( )(1
2
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהוכתם( ,התשלר, 1975-,נמסרת בזה
רחובות
הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עידית
,

,,

א .לקראת הבחירות שקויימו ביום י״ח בחשו! התשנ־יד )2

בנובמבר 1993

 .1אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
דב
חפץ
.1
יעקב
סנדלר
.2
יהושוע שוקי
פורר
.3
עמי
פינשטיין
.4
בנימי?
שרעבי
.5
 .2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

35286

 .3המספר הכולל של הקולות הכשרים

33274

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים

2012

 .5מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
שם

חפץ
סנדלר
.פורר
פינשטיין
שרעבי

המועמד

דב
יעקב
יהושוע שוקי
עמי
בנ י מי ן

הקולות

במספרים
1539
9411
11584
4202
6538

באחוזים
4.63
28.28
34.81
12.63
19.65

ב .הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל  40zמהקולות הכשרים נערכו
ביום ב׳

בכסלו התשנ״ד ) 16בנובמבר (1993

בחירות חוזרות אשר בהן:

 .1המועמדים שעמדו לבחירה היו:
יעקב
סנדלר
יהושוע שוקי
פורר
 .2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

32920

 .3המספר הכולל ש 5הקולות הכשרים

32590

 .4המספר הכולל של הקולות הפםולים

330

 1סייח חתשכ׳יר״ע״מ .248
 2סייח התשל״ה,ע״מ 211״

ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ־ד7.12.1993 ,

25

 .5מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
שם

מספר הקולות

המועמד

םנדלד

16470
16120

יעקב

פורר
יהושוע שוקי
 .6שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות
יעקב

סנדלר
<שם רגזשג^ד;(
ט״ו

בכסלו התשנ״ד ) 29בנובמבר

)חמ 150נ(3-

והשם הפרטי(
(1993

צ י ו ן כהן
פקיד הבחירות לעירית
החובות

הודעה

בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית שבי צ י ו ן

לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירות( ,התשב״ה1965-
1
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות )םחירות( ,התשכייה , 1965נמסרת בזאת
שקויימו
למועצה המקומית שבי צ י ו ן
הודעה על תוצאות הבחירות
ביום י״ח בחשון התשנ״ד ) 2בנובמבר :(1993
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן־
 יי שכונת החוף שבי-ציו? יי .1שח
 ״אגודה חקלאית שבי צ י ו ן ״ .2שצ
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית

442

ג .המספר הבולל של הקולות הכשרים

424

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

18

ה .מספר הקולות הבעורים שניתנו לבל אחת מרשימות המועמדים!
אות/יות
«1
שצ

מספר
הקולות

ו כ י נ ו י הרשימה

220
204

״ שכונת החוף עבי-צי ו ו יי
״אגודה חקלאית שבי ציווי

ו .מספר המנדטים שבהם זכתה כל אתת מרשימות המועמדים
אות/יות
שח
שצ

מספר
המנדטים

ו כ י נ ו י הרשימה
יי שכונת החוף שבי-צי ו ו יי
״אגודה חקלאית שבי צ י ו ן ״

ז  .שמות האנשים שנבתרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה
) ( 1מרשימת שח
דוד
.1
עקביה
.3

י• שכונת החוף שבי-ציון ״
אריה
חנן

.2
.4

כהן
ארבל

איל?
דן

 1סייח התשכ״ה,ע״מ .248
1126

ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ׳׳ד7.12.19-93 ,

ג ( 2מרשימת שצ
וייל
.1
לוינגר
.3
כ״ו

״אגודה חקלאית שבי צ י ו ן ״
מאיר
שלמה אמנון

.2

בז^ו? התשנ״ד ) 10בנובמבר (1993

)חס (3-2150

יהודה

שילו
יהודית ר ו ב י ן

פקיד" הבודדות למועצה המקומית
שבי צ י ו ן

הוזעה

בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית עבי צ י ו ן

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה1975-
1
םהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכייה , 1965ולסעיף 7גב( )(1
2
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה־, 1975נמסרת בזה
שקויימו
הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית שבי ציו?
ביום י״ח ^ ו ו ? וזזשנ״ד ) 2בנובמבר :(1993
א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
אריה
דוד
.1
מאיר
וייל
.2
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית

442

ג .המספר הכולל של הקולות הכשרים

425

ד .המספר הבולל של הקולות הפסולים

17

ה .מספר

הקולות הבשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
שם

המועמד

דוד

אריה

וייל
מאיר
ו .שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות
וייל
ושם המשפחה(
כ״ו

הקולות
באחוזים
במספרים
101
244

42.59

57.41

מאיר
)השם הפרטי(

בחשו? התשנ״ד ) 10בנובמבר (1993

)חמ {3-2150

יהודית ר ו ב י ן
פקיד הבחירות למועצה המקומית
שבי צ י ו ן

 1סייח רז1שכ״ה,ע״מ .246

 2סייח התשל״ה,ע״מ .211
ילקוס הפרסומים  ,4174כ־ג בכסלו התשנ׳׳ד7.12.1993 ,

127

הודעה

הודעה

ב ד ב ר עדכון מחירים מרביים
ל מ ו ע ד י נפט )(3

לפי צו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים )הוראת שעה(
)מחירים מרביים למוצרי נפט( ,התשנ״ג1992-
וצו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(
)מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז״ן( ,התשנ״ג992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו יציבות מחירים
במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למוצרי נפט( ,התשנ״ג992-ו' ,וסעיף  2לצו יציבות מתירים
במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למוצרי נפט בשער בז״ן( ,התשנ״ג , 1992-אני קובע כי החל
ביום י״ז בחשון התשנ״ד ) 1בנובמבר  (1993המחירים
המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

בהתאם לסעיף ד  ) 1א ^ לחוק סוכני המכס ,התשב״ה-
 ,'1964ולפי תקנוה 9ו ו־ 20לתקנות סוכני המכס ,התשב״ה-
 , 1965אני מודיע לאמור:
2

)ו(

חומר השאלות בבחינות למועמדים לפקידים רשויים
יהיה במפורט בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים
1ס2ו ,התשכ״ה ,עמ׳ .2406

)(2

הבחינות ייערכו בכתב ובעל־פה .הבחינות בכתב
ייערכו בתל־אביב ,ביום ה /בייט בשבט התשנ״ד )10
בפברואר  ;(1994לבחינות שבעל־פה יוזמנו רק •אלה
שעמדו בבחינות בכתב ,וההזמנה לבחינה תישלח
בנפרד.

)(3

בקשה להיבחן יש להגיש באחד המקומות המעויינים
להלן ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרטומה של הודעה
זו ברשומות:

2

חלק אי :מחירי מוצרי נפט לעדכן בשקלים חדשים
בנזין
בנזין 96

נטול עופרת

א.

מחיר לליטר בתחנה
)בולל  179*1מע״מ(

1.89

1.85

ב.

מחיר לליטר בתחנה
באילת

1.62

1.58

חלק בי :מחירים מרביים למועדי נפט בשער בז׳׳ן

ב ד ב ר בחינות ל מ ו ע מ ד י ם ל פ ק י ד י ם
רשמים ,מקומן ומועדיהן

בית המכס ,שער הנמל  ,3חיפה:
בית המכס ,רה׳ יפת  ,42תל־אביב־יפו;
בית המכס ,רה׳ קרן היסוד ס ,2ירושלים;
ביה המכס ,נמל התעופה בן־גוריון:
בית המכס ,אילת.
טופס בקשה
האמורים.

)(4

בשקלים חדשים

ניתן

לקבל

בכל

411.52

)(5

גפ׳׳מ בחומר זינה ,ט׳׳מ

411.52

ח׳ בכסלו החשנ״ד ) 22בנובמבר (1993

נפטא בחומר זינה ,ט״מ

444.67

בנזין  91אוקטן ,ק״ל

390.35

גז פחמימני מעובה ,ט״מ

בנזין  96אוקטן ,ק״ל

425.67

במין  95נטול עופרת ,ק״ל

440.53

דס״ל)קרוםין ,נפט( במכליות ,ק״ל

442.96

דס״ל )קרוםץ ,נפט( בהזרמה ,ק״ל

445.28

דם״ל )קרוסין ,נפט( בהזרמה ,ט׳׳מ

554.51

סולר במכליות ,ק״ל

434.20

סולר בהזרמה ,ק״ל

437.09

מזוט קל במכליות ,ק״ל

275.40

מזוט קל בהזרמה ,ט״מ

284.87

מזוט 500ו 2.5>& ,גופרית ,ט׳׳מ

238.28

מזוט  2.5% ,4000גופרית ,ט״מ

220.80

זפת  ,80/100ט״מ

297.33

זפת ה.ב ,.ט״מ

238.28

המחירים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בצווים כפי
שתוקנו בהודעות קודמות ישארו בתוקפם ללא שינוי.
י״ז בחשון התשנ״ד ) 1בנובמבר (1993
)חמ (3-2152

יוסף קוליץ
מנהל מינהל הדלק
במשרד האנרגיה והתשתית

י
2

ק׳׳ת התשנ׳׳ג ,עמי .258
ק״ת התשנ״ג ,עמ׳ .262

1128

)

ח

אחד

מן

המקומות

הודעה על מקום הבחינה תישלח בנפרד לכל מועמד.

6 9

מ

־

אריה זייף
מנהל המכס ומע״מ

ג (

ם״ח התשכ״ה ,עמי .16
ק״ת התשכ״ה ,עמ׳ .1307

הודעה

ב ד ב ר שינויים בתקנים

לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-
בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג ,'1953-אני
מודיע כי מכון התקנים הישראלי שינה ,בתוקף סמכויותיו
לפי סעיף )0א( לתוק האמור ,תקנים ישראליים אלה:
ת״י  - 831זרנוקים למערכות קירור וחימום ברכב מנועי,
גליון תיקון מסי ו מנובמבר  1993למהדורה מינואר
;1991
ת״י  ,1226חלק  - 1סרטוטים למבנים מבטון ומבטון מזוין,
גליון תיקון מסי  1מנובמבר  1993למהדורה מינואר
;1988
ת״י  - 1499בנזין לרכב מנועי :בנזין נטול עופרת ,גליון תיקון
מס׳  1מנובמבר  1993למהדורה ממאי .1993
ז׳ בכסלו התשנ״ד ) 21בנובמבר (1993
< ח מ

9 6

'

! 3

אליהו הדר
המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

1

ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל׳׳ט ,עמ׳ .34
ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשב״ד7.12.1993 ,

הודעה

דיאלקטרן עשוי סרט פוליסטירן ־ מבחר שיטות בדיקה
ודרישות כלליות ,מנובמבר ;1993

ב ד ב ר ק ב י ע ת תקנים

לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-
בהתאם לסעיף <6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג , 1953-אני
מודיע כי מבון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו
לפי סעיף )6א( לחוק האמור ,תקנים ישראליים אלה:
י

ת״י  ,2384חלק ו  -קבלים קבועים לשימוש בציוד אלקטרוני
 תקן כללי ,מנובמבר  ;1993בא במקום ה״י  1328מינואר;1985
ת״י  ,2384חלק  - 2קבלים קבועים לשימוש בציוד אלקטרוני
 תקן קבוצתי :קבלים קבועים לזרם ישר בעלידיאלקטרן עשוי סרט פוליאתילן  -טדפתלט מצופה
מתכת ,מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  2.1־ קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלים קבועים לזרם ישר
בעלי דיאלקטרן עשוי סרט פוליאתילן ־ טרפתלט מצופה
מתכת  -רמת הערכה  £מנובמבר :1993
ת״י  ,2384חלק  - 3קבלים קבועים לשימוש בציוד אלקטרוני
 תקן קבוצתי :קבלי שבב טנטלום קבועים ,מנובמבר;1993
ת״י  ,2384חלק  - 3.1קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלי שבב טנטלום
קבועים  -רמת הערכה  ,£מנובמבר !1993
ת״י  ,2384חלק  - 4קבלים קבועים לשימוש בציוד אלקטרוני
 תקן קבוצתי :קבלים אלקטרוליטיים מאלומיניום בעליאלקטרוליט מוצק ובלתי-מוצק ,מנובמבר ;1993
תי׳י  ,2384חלק  - 4.1קבלים קבועים לשימוש בציור
אלקטרוני ־ תבנית תקן מיוחד :קבלים אלקטרוליטיים
מאלומיניום בעלי אלקטרוליט מוצק ובלתי מוצק  -רמת
הערכה  £מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  - 4.2קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלים אלקטרוליטיים
מאלומיניום בעלי אלקטרוליט •מוצק  -רמת הערבה ,£
מנובמבר :1993
ת־׳י  ,2384חלק  - 5קבלים קבועים לשימוש בציוד אלקטרוני
 תקן קבוצתי :קבלים קבועים בעלי דיאלקטרן נציץלזרם ישר ולמתח נקוב שאינו עולה על  3000וולט -
מבחר •שיטות בדיקה ודרישות כלליות ,מנובמבר :1993
ת״י  ,2384חלק  - 6קבלים קבועים לשימוש בציוד אלקטרוני
 תקן קבוצתי :קבליס קבועים לזרם ישר בעלידיאלקטרן עשוי סרט פוליקרבובט מעופה מתכת,
מנובמבר 993ו;
ת״י  ,2384חלק  - 6.1קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלימ קבועים לזרם ישר
בעלי דיאלקטרן עשוי סרט פוליקרבונט מצופה מתכת ־
רמת הערכה  $מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384תלק ד  -קבלים קבועים לשימוש בציוד אלקטרוני
 תקן1

קבוצתי:

קבלים

קבועים

לזרם

ישר

בעלי

ם״ח התשי״ג ,עמ׳  ;30התשי״ח ,עמי  ;2התשל״ט ,עמי .34
התשל״ט ,עמי .34

ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ״ד7.12.1993 ,

ת״י  ,2334תלק  - 7.1קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבליס קבועים לזרם ישר
בעלי דיאלקטדן עשוי סרט פוליסטירן ואלקטרודות מעלי
מתכת  -רמת הערכה  JEמנובמבר ;1993
תי׳י  .2384חלק  - 8קבלים קבועים לשימוש בציוד אלקטרוני
 תקן קבוצתי :קבלים קבועיםמקרמיקה ,מין  ,1מנובמבר ;1993

בעלי

דיאלקטרן

רדי  ,2384חלק  - 8.1קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלים קבועים בעלי
דיאלקטרן מקרמיקה ,מין ו  -רמת הערכה  ,Eמנובמבר
;1993
ת״י  ,2384חלק  - 9קבלים קבועים לשימוש בציוד אלקטרוני
 תקן קבוצתי :קבלים קבועים בעלי דיאלקטרןמקרמיקה ,מין  ,2מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  - 9.1קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלים קבועים בעלי
דיאלקטרן מקרמיקה ,מין  - 2רמת הערכה  JEמנובמבר
993ו:
ת״י  ,2384הלק  - 10קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תקן קבוצתי :קבלי שבב קבועים בעלי
דיאלקטרן מקרמיקה רב־שכבתית ,מנובמבר :1993
ת״י  ,2384חלק  - 10.1קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלי שבב קבועים בעלי
דיאלקטרן מקרמיקה רב־שכבתית  -רמת הערכה ,E
מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  - 11קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תקן קבוצתי :קבלים קבועים לזרם ישר בעלי
ריאלקטרן עשוי סרט פוליאתילן ־ טרפתלט ואלקטרודות
מעלי מתכת ,מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  11.1־ קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני ־ תבנית תקן מיוחד :קבלים קבועים לזרם ישר
בעלי דיאלקטק עשוי סרט פוליאתילן  -טרפהלט
ואלקטרודות מעלי מתכת ־ רמת הערכה  ,Eמנובמבר
;1993
ת״י  ,2384חלק 2ו  -קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תקן קבוצתי :קבלים קבועים לזרם ישר בעלי
דיאלקטרן עשוי סרט פוליקרבונט  -ואלקטרודות מעלי
מתכת ,מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  - 12.1קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלים קבועים לזרם ישר
בעלי דיאלקטרן עשוי סרט פוליקרבונט ־ ואלקטרודות
מעלי מתכת ־ רמת הערכה  JEמנובמבר :1993
ת״י  ,2384חלק  13י -קבלים קבועים לשימוש .בציוד
אלקטרוני  -תקן קבוצתי :קכלים קבועים לזרם ישר בעלי
דיאלקטרן עשוי סרט פוליפרופילן ואלקטרודות מעלי
מתכת ,מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  - 13.1קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלים קבועים לזרם ישר
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בעלי דיאלקטרן עשוי סרט פוליפרופילן ואלקטרודות
מעלי מתכת ־ רמת הערבה  £מנובמבר ;1993
רדי  ,2384חלק  - 14קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תקן קבוצתי :קבלים קבועים למניעת
הפרעות רדיו  -מבחר שיטות בדיקה ודרישות כלליות,
מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  - 15קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תקן קבוצתי :קבלי טנטלום קבועים בעלי
אלקטרוליט לא־מוצק או מוצק ,מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  15.1־• קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני ־ תבנית תקן מיוחד :קבלי טנטלום קבועים
בעלי י אלקטרוליט לא־מוצק ואלקטרודות מעלים  -רמת
הערכה  £מנובמבר ;1993
תיי  ,2384חלק  - 15.2קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלי טנטלום קבועים
בעלי אלקטרוליט לא־מוצק ואנודה נקבובית  -רמת
הערבה  £מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  - 15.3קבלי• קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלי טנטלום קבועים
בעלי אלקטרוליט מוצק ואנודה נקבובית  -רמת הערבה
 £מנובמבר ;1993
ת׳׳י  ,2384חלק  - 16קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תקן קבוצתי :קבלים קבועים לזרם ישר בעלי
דיאלקטרן עשוי סרט פוליפרופילן מצופה מתכת,
מנובמבר ;1993
ת״י  .2384חלק  7ו י קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תקן קבוצתי :קבלים קבועים לזרם חילופים
ולדפקיס ,כעלי דיאלקטרן עשוי סרט פוליפרופילן מצופה
מתכת ,מנובמבר :1993
ת״י  ,2384הלק  - 17.1קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תבנית תקן מיוחד :קבלים קבועים לזרם
עשוי סרט
דיאלקטרן
בעלי
ולדפקים,
חילופים
פוליפריפילן מצופה מתכת ־ רמת הערכה  £מנובמבר
;1993
ת״י  ,2384חלק  - 18קבלים קבועים לשימוש בציוד
אלקטרוני  -תקן קבוצתי :קבלי שבב אלקטרוליטיים
מאלומיניום בעלי אלקטרוליט מוצק ובלתי מוצק,
מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  18.1־ קבלים קבועים לשימוש בציוד
שבב
קבלי
מיוחד:
תקן
תבנית
אלקטרוני -
אלקטרוליטיים מאלומיניום בעלי אלקטרוליט מוצק -
רמת הערכה  £מנובמבר ;1993
ת״י  ,2384חלק  - 18.2קבליס קבועים לשימוש בציוד
שבב
קבלי
מיוחד:
תקן
תבנית
אלקטרוני -
אלקטרוליטיים מאלומיניום בעלי אלקטרוליט בלתי מוצק
 רמה הערבה  ,£מנובמבר .1993ז׳ בכסלו ההשנ״ד ) 21בנובמבר (1993
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אליהו הדר
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

ב ד ב ר ה ח ל פ ת תקנים ר ש מ י י ם

לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
בהתאם לסעיפים )6ב( ו־)8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג-
) '1953להלן ־ החוק( ,באישור הממונה על התקינה ששר
התעשיה והמסחר העביר לו את סמכויותיו לפי סעיף )8ה(
לחוק  ,אני מודיע בי מכון התקנים הישראלי החליף את
התקנים הרשמיים שלהלן:
3

ת״י  - 739פלדה לזיון בטון :מוטות מצולעים ,ממאי ;1991
במקומו בא:
ה״י  - 739פלדה לזיון בטון :מיטות מצולעים ,מנובמבר
.1993
ת״י  - 832מפסק מגן המופעל בזרם דלף ,מיולי ,1972
וגליונות התיקון מספטמבר  ,1975מנובמבר  983ו
ומדצמבר ;1985
במקומו בא:
תי׳י  ,832חלק ו  -מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב
הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים
דומים :דרישות כלליות ,מנובמבר ;1993
ת״י  ,832חלקה  2.1י מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא
שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי
ולשימושים דומים :תלות הדרישות הכלליות על המפסק
שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה ,מנובמבר .1993
ת״י  1038־ מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר,
מינואר  1981וגליונות התיקון מפברואר  1982ומנובמבר
;1983
במקומו בא:
ת״י  ,1038חלק  - 1מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף
ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים :דרישות
כלליות מנובמבר ;1993
ת״י  ,1038חלקה  - 2.1מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף
ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים :חלות
הדרישות הכלליות של מפסק שפעולתו אינה תלויה
במתח הזינה מנובמבר .1993
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2223התשל״ו ,עמ׳ .1871
כ״ז בחשון התשנ״ד ) 11בנובמבר ti 993
)
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אליהו הדר
המנהל הכללי של מכון
'־
התקנים הישראלי
ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״ט ,עבו׳ .34
י״פ התשי״ג ,עמי 9ול.
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ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ועל פי תכנית מפורטת מסי /02/4
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ״ד7.12.1993 ,

 ,40/101שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3467התשמ״ז ,עמ׳  ,2058מוסרת מ ה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון )להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,ובי
הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלות לועדה,
הדך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה 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 לסעיפיה•את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרה 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 מיד את החזקה
בה.
תוספת

גוש  ,1232ח״ח  - 23ב ץ מגרשים .99 ,98 ,108 ,107
גוש  ,1232ח״ח  - 23בין מגרשים  ,90ו.84 ,83 ,9
דרכים:
גוש  ,1232ח״ח  25 ,24 ,23־
נחליאלי.

דרך הולנדית ,רח•

גוש  ,1232ח״ח  :38 ,24 ,23 ,18גוש  ,1234ח״ח  - 20דרך
הולנדית ,רח׳ החסידה.
גוש 232ל ,ח״ח ל 3גוש  ,7 234ח-ח  - 49 ,20דדך
הולנדית ,רח־ עפרוני.
;

גוש  ,1234ח״ח  ;49 ,47 ,40 ,21גוש  ,1228ח״ח - 22 ,2
דרך הולנדית ,רח׳ צופית.
גוש  ,1232ח״ח  ;38 ,37 ,24 ,23גוש  ,1234ח״ה  - 20דרך
הולנדית ,רח׳ חוחית.
,

שטחים לבנייני ציבור:
גוש  ,1232ח״ח  - 37 ,33מגרש ג׳ .6
שטחים שייעודם שטח ציבורי פתוח )שצ״פ(:
גוש  ,1230ח״ח  - 17 ,16 ,15 ,11מגרש .4
גוש  ,1228ח״ח  ;4גוש  ,1227ח״ח 35 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
 מגרש .6גוש  ,1228ח״ח  - 9 ,6מגרש .7
גוש • ,1230ח״ח  ,17 ,16ס 2גוש  ,1227ח״ח  6־ מגרש
;

גוש  ,1232ח״ח  - 23מגרש .54

גוש

גוש 230ד ,ח״ח  - 14 ,13בין מגרשים .1 ,10
גוש  ,1232ח״ח  - 37בין מגרשים .125 ,124 ,134 ,133

גוש  ,1227ח״ח  ;35 ,20גוש  ,1228ח״ח - 11 ,10 ,9 .6 ,4
דרך קיימת ו ,רח לביאה.

שבונה נאות אשקלון -

.12

גוש 4ג ,12ח״ח  - 49כין מגרשים  ,140 ,14? ,148ו4ו.

גוש  ,1228ח״ח 23 ,22 ,6 ,2־ ,גוש  ,1230ח״ח ,13 ,12 ,6
 :16 ,15גוש  ,1232ח״ח  - 38 ,27 ,25 ,24דרך קיימת  ,2רח׳
אריה.
גוש  ,1227ח״ח  ;41גוש  ,1230ח״ח - 41 ,34 ,20 ,17 ,16
דרך קיימת  ,3דת׳ יהדות בריטניה.
גוש  ,1232ח״ח  ;23ג1ש  ,1234ה״ה - 49 ,47 ,40 ,21 ,20
דרך קיימת  ,3רח׳ הנמר.
גוש  ,1227ח״ח ;49 ,41 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,15 ,14 ,5 ,3 ,2
גוש  ,1230ח״ח  47 ,45 ,43 ,41 ,33 ,20־ דרך קיימת  ,5דחי
איילה.
גוש  ,1230ח״ח  - 45 ,19 ,10 ,9 ,6דרך קיימת  ,6המשך
רח׳ איילה.

גוש  ,1230ח״ח 8 ,17 ,14 ,11 ,6ו  -שטת ציבורי פתוח
בין מגרש ט״ז ומגרש .2
,
Z
1
,13,14,15,20,22,23,26,28,29,41
1227ח״ח
,
,42
,41
,40
,37
,36
,35
,34
,33
,29
,28
גוש  ,1228ח״ח ,23
 ;56 ,55 ,49 ,47 ,43גוש  ,1230ח״ח  ;54גוש  ,1230חלקה - 52
 :46גוש  ,1227ח״ח ז - 35 ,3שטח ציבורי פהוח בין מגרשים
דרך קיימח ,שד׳ בן־גוריון.
הי ,ו׳ ,ז׳ ,חי.
גוש  ,1228ח״ח  - 21 ,20 ,14 ,12 .9 ,7 ,5דרך קיימת,
שבילים להולכי רגל:
המשך רה׳ הפלמ״ח.
גוש  ,1232ח״ח  ;24גוש  ,1230ח״ח 7 ,16ו ;34 ,גוש ,1227
ח״ח  - 36 ,7 ,6בין מגרשים .15 ,9 ,2 ,3 ,12 ,20
גוש  ,1228ח״ח  - 46 ,4בין מגרשים ח׳ ,טי.
גוש  ,1228ח״ח  - 43 ,30 ,9בין מגרשים ה׳ ,וי.
גוש  ,1234ח״ח  20־ בין מגרשים .66 ,67
גוש  ,1234ח״ח  ;40 ,21גוש  ,1228ח״ח  - 11ליד מגרש
גוש  ,1234ח״ח  ;47 ,40גוש  ,1228ח״ח  - 10 ,6בין
מגרשים .153 ,154 ,161 .160

ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו החשני׳ד?93 ,ו7.12.

גוש  ,1227ח״ח  :35 ,33 ,29גוש  ,1228ח״ח - 20 ,17 ,14
דרך קיימת  ,24דחי דוד רמז.
גוש  ,1227ח״ח  ;35 ,20גוש  ,1228ח״ח  - 4חניה
ציבורית  -מגרש .27
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
אשקלון ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ג׳ בחשון התשנ״ד ) 18באוקטובר 0993
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בני וקנין
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון
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לפקודת הקרקעות )רכישה לערבי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה , 1965-ובהתאם לתבנית מפורטת מס׳ ,71
שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1921
התשל״ג ,עמי ) 1740להלן  -התכנית( ,מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה בת־ים )להלן -י הועדה( ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
עיבור ,וכי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
י

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,וריצה לקבל פיצויים על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה שלו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעותיו שיכללו את פרטי הרישום  -אם
ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת
לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע ובן חישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דתוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
גוש  ,6998חלקות ) 72חלקי חלקה ישנה ) 162 ,(5חלקי
חלקה ישנה ) 175 ,(5חלקי חלקה ישנה ) 219 ,(3חלקי חלקה
A
ישנה ) 229 ,(1חלקי חלקה ישנה  ,(2חלקי חלקות 73
)חלקי
 5 ) Aח ל ק י חלקה ישנה .(2
208
חלקה ישנה
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית בת־ים,
וכל המעוניין זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי
העיריה פתוחים לקהל.
א׳ בכסלו התשב״ד ) 15בנובמבר (1993
)

ח

מ

2

־>
3

אהוד קנמץ
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת־ים

ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים  5ו־ 7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,החשב״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
מקומית מסי פת ,8/1255/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4089התשנ׳׳ג ,עמ׳  ,1881מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח ־תקרה )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לערבי עיבור ,וכי הועדה מוכנה לשאת
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

סייח התשב׳׳ה ,עמ׳ .307
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כל החובע לעצמו זבות או טובה הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך ,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 את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעי^
בן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.
תוספת
חטיבת קרקע בגוש
חלקי חלקות
וחלקות

ו ,632פתח־תקוה ,כמפורט להלן:

שטח להפקעה
במ״ר
ייעוד

2

997

שע״פ ושב״ע

3

ו2,87

שצ״פ ,שב״צ ודרך

5

183

שצ״פ

11

14,306

שצ״פ ,שב״צ ודרך

12

18,674

שצ״פ ,שב״צ ודרך

38

2,494

שצ־פ ,דרך

43

35,319

שצ״פ ,שב״צ ודרך

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
)ב׳ בכסלו התשנ״ד  16בנובמבר
)חמ (3-2

1993C
,

גיורא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח־תקוה
ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים  5ו ־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכיה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1 189־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו' ,ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ פת/8/1255/א ,שהודעה ברבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4075התשנ״ג ,עמ׳  ,1229מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מוכנה לשאת
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלות לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ילקוט הפרסומים  ,4174כ׳׳ג בכסלו התשב״ד7.12.1993 ,

ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהםאה הפיצויים 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
לצרכי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.
תוספת
חטיבת קרקע בגוש ז ,632פתח־תקוה ,כמפורט להלן:
שטח להפקעה
במ״ר

ייעוד

1

17,366

שצ״פ ,שב״צ ודרך

32

1,238

ספורט

29

8,419

חלקי חלקות

בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.
תוםםת
תסיבח קרקע בשטח של  434מ׳׳ר ,המהווה ח״ח 22
בגוש  ,6403פתח־תקוה.
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ׳׳ז בחשון התשנ״ד )וו בנובמבר «  9ו (
)תמ (3-2

גיורא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח־תקוה
ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים  5ו ־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו

שצ־פ ,שב״צ ודרך

העחק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ב׳ בכסלו התשנ״ד ) 16בנובמבר (1993
)חמ (3-2

גיורא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח־־תקוה

ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים  5ו ־ ד
לפקודה הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה , 1965-ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
מקומית מסי פת15/1209/א ,שהודעה ברבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3565התשמיח ,עמ׳  ,2600מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 • ^ ,ו ע ד ה לחלוטין לצרכי ציבור ,ובי הועדה מובנה לשאת
^ ^ י ת ת על רכישת הקרקע האמורה.
ג

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 את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה

ם״ח התשכ״ה ,עמי ,307
ילקוס הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ״ד7.12.1993 ,

,

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה1965-י ,ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
מקומית מסי פת3/1002/ב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1722התשל״א ,עמי  ,1751מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור' ,וכי הועדה מוכנה לשאת
ולתת על רבישה 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 ,הרצאה 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 לםעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה
בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד אח
החזקה בה.
תוספת
חטיבת קרקע בשטח של  80מ״ר ,המהווה ח״ח 114
בגוש  ,6376פתת־תקוה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ב״ז בהשון התשנ״ד ) 11במבמבר (1993
י ח מ

2

־

( 5

גיורא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פהח־תקוה

ם׳׳ח התשכ־ה ,עמי .307
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ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים  5ו ־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית מכורסת מס׳ לה/
 ,4/17/1000שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3728התש״ן ,עמי  ,1223מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רמלה )להלן  -הועדה( ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לצרכי ציבור וכי
הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת הנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף .כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות
מיד חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה לצרכי עיבור
 מגרש לבניה ציבורית  -והועדה מורה בזה שכל אדםהמחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
קרקע בגוש  ,4358ח״ח ) 27חלקה ישנה  ,(9המהווה
מגרש בשטח של כ־ 200מ״ר ,שנועד לבניה ציבורית.
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ,ובל המעונין
בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב״ו בחשון התשנ״ד ) 10בנובמבר (1993
י

ח מ

2

־

( 3

משה פרץ
יושב ראש הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה רמלה

ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים  5ו ־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור1943 /
ולפי חוק התכנון והבניה ,תתשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית שינוי מיתאר רח/
) 1200להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3799התש״ן ,עמ׳  ,3874מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן  -הועדה(,
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לתלוטין
לצרבי ציבור וכי אין הועדה חייבת בתשלום פיצויים בשל
רכישת המקרקעין האמורים.
כל אדם הטוען שיש לו זבות או טובת הנאה בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך  -בין מכות זכות ובין
מכוח נימוק שייגרם סבל אם 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 את פרטי הרישום ־ אם ישנו -
ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ -.307
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בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם 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
לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
תוספת
גוש  ,3705תלקה  ,466שיעודו לשב״צ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה לתכנון ולבניה
רחובות ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
.
הרגילות.
א׳ בכסלו התשנ־ד ) 5ו בנובמבר (1993
) ח מ

2

־

( 5

*

מיכאל לפיתת
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רתובות

ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים  5ו ־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי הוק התכנון והבניה ,התשכ״ה־1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189י־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית שינוי מיתאר
מקומית רח3/84/ו)להלן  -התכנית /שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4142התשנ״ג ,עמ׳  ,4199מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לחלוטין לצרכי ציבור ,ובי אין הועדה חייבת בתשלום
פיצויים בשל רכישת המקרקעין האמורים.
כל אדם הטוען שיש לו זכות או טובת הנאה בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך  -בין מכוח זכות ובין
מכוח נימוק שייגרם סבל אס לא ישולמו פיצויים או
ir
פיצויים מופחתים  -נדרש לשלוח לועדה ,תוך חודשיי
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או ע
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 ,ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם
לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים  -ראיות התומכות
בטענה כי ייגרם סבל.
בן 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
בה.

ם״ת התשכ״ה ,עמ׳ .307
ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ״ד7.12,1993 ,

ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים 1 8־7

תוספת
גוש  ,3697ח״ח  66ו״ .71
העתק התכנ־ית מופקד במשרדי הועדה ,וכל המעונין
בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ו בחשון התשנ״ד ) 10בנובמבר (1993
י

ת

מ

2

־

מיכאל לפידומ
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

( 3

ה ו ד ע ה ל פ י סעיןז 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור1943 /
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מיתאר מסי ג/
) 5835להלן י התכנית( ,שהודעה ברבר מתן הרשאה לתת
לה תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3696התשמ״ט ,עמי
 ,4121מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל
המזרחי )להלן  -הועדה{ ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעית )רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן ־ הפקודה /כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו ־ 7לפקודה בילקוטי הפרסומים ,4132
התשנ״ג ,עמי  ,3835ו ,4163-התשנ״ד ,עמ׳  ,696תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית שבלי מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
י

־

גוש  ,17215חלקה  ,128ח״ח ,82 ,81 ,80 ,79 ,77 ,75 ,68
,102 ,101 ,100 ,99 ,95 ,94 ,93 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,85 ,84 ,83
;127 ,104 ,103
ג1ש  ,17216ח״ח ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,26 ,25 ,23 ,22
,59 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,48 A ^ A6 ,43 ,41 ,40 ¿9 ,38 ,34
,84 ,83 ,79 ,78 ,75 ,74 ,73 ,72 ,70 ,69 ,68 ,67 ,65 ,64 ,61 ,60
86,792,400ו;101 ,
גוש  - 17217ח״ח ,3

בתוקף'סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מס׳ ג) 6931/להלן
 התכניה( ,שהודעה כדבר אישורה פורסמה בילקוטהפרסומים  ,4156התשנ״ד ,עמי  ,421מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה משגב )להלן  -הועדה /הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,שבה עוברת דרך ,דרושה
לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על
רכישת הקרקע.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ,הורעה 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 את סעיפי
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מייד
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.
תוספת
גוש  ,19258ח״ח ;52

תוספת

A6,7,10,11,12,13,14,15,16

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(19« ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-

,

;28 ,27 ,26 ,23 ,22 ,18 ,17

גוש  ,19259ח״ח ;4 ,1 ,14 ,15 ,16 ,31 ,36 ,5
גוש  ,19261ח״ח .15
העתק תשריט התכנית ובו מסומן השטת המיועד
להפקעה מופקד במשרדי הועדה ,ועל המעוניין בדבר זכאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב׳ בכסלו התשנ״ר ) 6ו בנובמבר (1993
32
1
אריק רז
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב

י ״ ־>

גוש  ,17219ח״ח ;3
גוש  ,16971ח״ח .46 ,37 ,33 ,32 ,30 ,26 ,24
היעוד :שטחי ציבור  -כבישים.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ יוחנן בן
זכאי ,טבריה ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
ט׳ בכסלו התשנ״ד ) 23בנובמבר (1993
)

ח

מ

4

־

( 3

ס׳ עבד אלחק
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

ם״ח התשב״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,4174ב״ג בכסלו התשנ״ד7.12.1993 ,

ה ו ד ע ה ל פ י ס ע י ף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב׳־ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ טב/
08ז )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4047התשנ״ג ,עמ׳  ,67מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעק )להלן -
הועדה /בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
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לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הועדה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4070התשנ׳׳ג ,עמי ,847
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית קרית
טבעון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ה ו ד ע ה על בקשה לתיקון שטח ו ג ב ו ל ו ת

;

תוספת
גוש  ,11394חלקות  ,349 ,343 ,345ח״ח ,344-342 ,176
כשטח ציבורי פתוח ושבילים.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה במועצה
המקומית קרית־טבעון וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו
בשעות קבלת קהל.
כ׳ בחשון התשנ״ד ) 4בנובמבר (1993
<

2

ח מ

4

־

שמואל אבואב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית טבעון

ג (

ע״ר  ,1943תום•  ,1עמי .32

לפי חוק המקרקעין ,ההשב״ט1969-
מודיעים בזה כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות
של המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן .בל אדם המעונין
בדבר רשאי להגיש התנגדות לבקשת התיקון ,תוך ששים
יום מתאריך פרסום הורעה זו .ההתנגדות תוגש בכתב
למפקח על רישום מקרקעין ,אגף רישום והסדר המקרקעין,
רת׳ בן יהודה ) 34מגדל העיר( ,ירושלים ,בשני עותקים
ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין,
בהתאם לבקשה.
תוספת
מס׳ התיק :תש״ג) 4/93/י־ם(.
העיר :ירושלים.
הרחוב :רבי עקיבא .18
תיאור המקרקעין :מגרש ועליו בתים.
גוש שומה  ,30037חלקה .21
שטח החלקה 2,572 :מ״ר.
סוג המקרקעין :מולק.
הגבולות:
צפון :חלקות 9ד 20 ,ו־;67

ה ו ד ע ה על בקשה ל ר י ש ו ם ר א ש ו ן

דרום :תלקה ) 65דרך(;

לפי חוק המקרקעין ,התשב״ט־1969
מודיעים בזה כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן .בל אדם המעונין
בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום ,תוך ששים יום
מתאריך פרסום הודעה זו .ההתנגדות תוגש בכתב למפקח
על רישום מקרקעין ,אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח׳ בן־
יהודה ) 34מגדל העיר( ,ירושלים ,בשני עותקים ובצירוף
עותק אחד נוסף לבל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם
לבקשה.
תוספת
מסי התיק :רש) 7/93/י-ם(.
העיר :ירושלים.

מזרח :חלקה  20ודרך:
מערב :חלקות  50 ,19ו־;65
פרטי הרישום הקיים:
ספר 15ס 1דף  ,9גוש שומה  ,30037חלקה .21
שטח החלקה,264.03 :ו מ״ר.
מם׳ השטרות.5571/80/0003 ,70/46 ,888/43 :
מהות הפעולות :מבר ,ירושה ומבד ללא תמורה.
הזוכה :שלמה ולירו ,ת״ז .135028
החלק :בשלמות.
ח׳ בכסלו התשנ״ד ) 22בנובמבר 0993

השכונה :נחלת ציון.

פנחס לוי
מפקח בביר על רישום המקרקעין
אזור הסדר חיפה

תיאור המקרקעין :קרקע ועליה בית.
גוש שומה  ,30045חלקה .32
שטח החלקה 113 :מי׳ר.

הודעת הסדר

הגבולות:

לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט־969ו

צפון :חלקה :33
דרום :תלקה ;31
מזרח :חלקה ;21
מערב :רחוב יוסף חיים,-
תיאור הזכות :בעלות.

נמסרת בזה הודעה ,שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של חיפה יתחיל
בתאריך י׳ בכסלו התשנ״ד ).(24.11.1993

שם בעל הזכות :רחמן אלעזר מזרחי)או :רחמים רחמן אלעזר
בן אליעזר(.
החלקים :בשלמות.
ח׳ בכסלו התשנ״ד ) 22בנובמבר (1993
פנחס לוי
מפקח בכיר על רישום המקרקעין
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תיאור המקרקעין
) (1גוש רישום /11684חיפה )הכולל חלקות 194 ,193 ,141
ו־ ,195וחלק מחלקה  246מגוש שומה 813סו/חיפה ,וחלק
מחלקה  295מגוש שומה ו /1081חיפה(;
)(2

גוש רישום 2432ו/חיפה )הכולל חלקות ,32 ,31 ,30 ,29
,49 ,48 ,46 ,45 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33
ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ״ר7.12.1993 ,

 56 ,55 ,54 ,53ו־ ,57וחלק מחלקות  50ו־ 58מגוש שומה
/10754חיפה(;

גוש רישום /12433חיפה )הכולל חלקות ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

)(3

1 ,10ו5 ,14 ,13 ,12 ,ו,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,
 ,60 ,52 ,28 ,27 ,26 ,25ו 62 ,6ו־ ,63וחלק מחלקות 50
ו־ 51מגוש שומה 0754ו/חיפה(.
ל׳ בחשון התשנ״ד ) 14בנובמבר (1993
מורים נביא
פקיד ההסדר
אזור הסדר חיפה
הודעה

ב ד ב ר תכנית מיתאר ארצית

לפי חוק התכנון והבניה ,התשב׳׳ה1965-
בהמשך להודעות בדבר עריכת תכנית מיהאר ארצית
משולבת לבניה לפיתות ולקליטת עליה  -דרכים מס׳ תמא/
/31א) 15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2/להלן  -התכניות(,
אשר פורסמו בילקוט הפרסומים  4048מיום י״ח בתשרי
התשנ״ג ) (15.10.1992ו־ 4064מיום ח׳ י בכסלו התשנ־ג
) (3.12.1992ובעתונות הארצית והמקומית בתאריכים ב׳
בכסלו התשנ״נ) (15.12.1992וכ״נ בכסלו התשנ״ג ),(18.12.1992
וכן בילקוט הפרסומים  4104מיום א׳ באייר התשנ״ג
) (22.4.1993ובעתונות בתאריכים י״ח בניסן התשנ״ג)(9.4.1993
ובי בניסן התשנ״ג ),(11.4.1993

מסי גרש
4819

4791

4796

;60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,51 ,50 ,49
4063
4788
4795

4787
4805
87,
4151
4140

4138

ב ב י ש מם׳  ,6קטע  3ו  -ר ש י מ ת ג ו ש י ם וחלקות

4145

חלופה מזרחית <קעע משותף לתת חלזפזת א׳ ,ב׳ ,ג׳ מבן־
שמן לאיזור טירת יהודה(:

4036
4035

;84 ,81 ,78

4068
4150

1B8 ,187 ,186 ,185 ,184 ,1

 ,70 ,35ו;86 ,82 ,80 ,7
,

4786

9

8

Z

2

ו

;

;78 ,74

ילקוט הפרסומים  ,4174ב״ג בכסלו התשנ״ד7,12.1993 ,

;24 ,21 ,18 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6
,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,11 ,5
,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 .29 ,28 ,27 ,26 ,25
,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,56
;94 ,93 ,92 ,91 ,90
;4S ,36 ,29

רשויות מקומיות :מועצה מקומית ראש העין.

- ;55 ,54 ,53

;22

,86 ,85 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,73 ,72 ,48 ,45

מרתב תכנון מקומי :מודיעים ,ראש העין ,דרום השרון.

מם׳ גוש

,24 ,23 ,22 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,2 ,1
,43 ,37 ,36 35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25
;52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45

4814

4803

מם׳ חלקה

;149 ,140 ,139 ,138

;51 ,48 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2

קטע מס׳ ) 13חלופה מרכזית עם  3תת־חלופות(.

מולעות אזוריות :גזר ,מודיעים ,דרוס השרון.

;120 ,119 ,90 ,89 ,88 ,87

,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,4Z ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,31

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:

נפות :רמלה ,פתח־תקוה.

51 ,50 ,49־,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,
,85 ,84 ,83 ,82 ,80 ,79 ,78 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62

86,
4816

נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית לתכנון
ולבניה בישיבתה מס׳  314מיום ב״ז בתשרי התשנ״ד )4147 12
באוקטובר  0993החליטה לכלול הצעת חלופות לקטעים מם׳
 13ו־ 14בתכנית תמא/ו/3א ולהעבירן להערות הועדות
4146
המחוזיות בשינויים מוצעים לתכנית המיתאר הארצית
לדרכים תמא ,3/ולפרסם בציבור הודעה על הכנת הצעה
4790
לחלופות כאמור )להלן  -התכנית(.

מרחב תכנון מחוזי :מחוז המרכז.

מס׳ חלקה

 ,89ס;91 ,9
;111 .100 ,109
30 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3״ ,39 ,38 ,37 ,35
;83
,31 ,30 ,29 ,28 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
;40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,32
,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
:24 ,23 ,22 ,21 .20 ,19 ,18 ,17
,49 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,28 ,24 ,7 ,6 ,5 ,4 ,1
,69 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50
4 ,77 ,70ל,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 , 79 , 76 ,75 ,
,113 ,112 ,111 ,110 ,95 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87
;142 ,121 ,115 ,114
,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22
,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38
,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54
 ,126 ,125 ,87 ,86 ,79 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70ל,1,2
;138 ,131 ,130 .129 ,128
;1
,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,13 ,12 ,11 .10 ,9 ,6 ,5 A ,3 ,2
;36 ,34 ,33 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26

4817

;62 ,57

4815

,110 .109 ,16 ,15 ,14 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111
;120

4789

,16
,44
,61
,76

,14 ,13 .12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
,28 ,27 ,26 ,25 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17
,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 .51 ,50 ,49 ,46 ,45
,73 .72 ,77 ,70 ,69 ,68 ,67 ,65 ,64 ,63 ,62
5 ,60 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77ל;

,15
,43
.59
,74

 1 37ו

מס׳ חלקה

מס׳ גוש
4785

4034

מכי חלקה
,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,88
,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,121 ,122 ,123 ,108 ,109
,170 ,171 ,172 ,173 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132
,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,169
,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159
,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,146 ,147 ,148 ,149
,192 ,193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,186 ,189
,262 ,263 ,264 ,265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,203
,278 ,277 ,273 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,260 ,261
,287 ,288 ,289 ,290 ,291 ,292 ,293 ,294 ,295 ,296
,308 ,305 ,299 ,280 ,281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,286
,334 ,335 ,336 ,337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,342 ,310
,324 ,325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,330 ,331 ,332 ,333
,315 ,316 ,317 ,318 ,319 ,320 ,321 ,322 ,323
,348 ,349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357
,370 ,371 ,372 ,373 ,374 ,375 ,376 ,377 ,346 ,347
,396 ,397 ,362 ,363 ,364 ,365 ,366 ,367 ,368 ,369
,386 ,387 ,388 ,389 ,390 ,391 ,392 ,393 ,394 ,395
,418 ,419 ,420 ,421 ,422 ,423 ,424 ,383 ,384 ,385
,408 ,409 ,410 ,411 ,412 ,413 ,414 ,415 ,416 ,417
;400 ,401 A 0 2 ,403 ,404 ,405 ,406 ,407

,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,24 ,23 ,22 ,14
,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61
,93 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,82 ,81 ,80 ,74
,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94
;114 ,113 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105
,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,80 ,76 ,54 ,53 ,38 ,37 ,28
;87

4801

;89 ,88 ,77 ,76 ,75 ,73

5524

;3 ,2 ,1

תוספת לתת חלופה א׳:
מסי גוש
4061

מס׳ חלקה
,41 ,42 ,44 ,45 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58
;67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 39 ,10 ,39 ,40

4053

,61 ,16 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57
;60

4800

,44 A ¡ ,42 ,41 ,40 ,39 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31
,59 ,58 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45
,76 ,75 ,71 ,70 ,69 ,68 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60
,92 ,91 ,90 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77
,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93
,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,107 ,106 ,105 ,104
;118 ,117

4065

;29 ,7 ,6

4134

;57

4784

;4 ,3 ,2 ,1

5670

;3 ,2 ,1

5536

;5 ,4 ,3 ,1

5523
4031

;27 ,25 ,23 ,21 ,19 ,18 ,17 ,16

4037

,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,3
,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,112 ,111 ,110 ,109
;126 ,125 ,124 ,123

4039

;3 ,1

4031

;29 ,25 ,15 ,14

4030

,54 ,53 ,52 ,50 A9 ,35 ,26 ,18 ,16 ,15 ,14 ,13 ,11

1

;26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21

תוספת לתת חלופה בי:
מס׳ חלקה

מסי גוש
5658
5657

,86 ,85 ,84 ,83 ,77 ,75 ,73 ,68 ,63 ,62 ,61 ,60 ,55

5659

;7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

4267

;14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

»

4051

;20 ,19 ,8 ,17

4032

,44 ,43 ,42 ,37 ,35 ,34 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,10 ,9 ,1
;95 ,71 ,70 ,69 ,68 ,66 ,50 ,49 ,48 ,47 M ,45

4266

,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28
;41

5521

;11 ,7 ,5

5522

;5 ,3

תוספת לתת חלופה ג׳:

;87

מס׳ גוש

חלופה מזדהית )תוספת לקטע משותף לתת חלופות ב׳ ,ג׳
מטירת יהודה לאיזור בחשובים(;
מס׳ חלקה

מס׳ גוש
5667

,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,5 ,2 ,1
,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85
,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101
,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,113 ,112
;164 ,185 ,184

5664

;2

5663

;7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1

1138

מס׳ חלקה

5660

;1 ,2 ,3 ,6

5502

;1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,11 ,12 ,15 ,16 ,25

5659
4261

;7 ,3 ,1
,194
,184
,174
,164
,154
,144
,134
,124

,193
,183
,173
,163
,153
,143
,133
,123

,192
,182
,172
,162
,152
,142
,132
,122

,191
,181
,171
,161
,151
,141
,131
,121

,189 ,190
,179 ,180
,169 ,170
,159 ,160
,149 ,150
,139 ,140
,129 ,130
,119 ,120

,188
,178
,168
,158
,148
,138
,128
,118

,187
,177
,167
,157
,147
,137
,127
,117

,186
,176
,166
,156
,146
,136
,126
,116

,185
,175
,165
,155
,145
,135
,125
,115

ילקוס הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשב״ד7.12.1993 ,

מסי גוש

מס׳ חלקה
,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114
,94 , 95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104
,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50
,21 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 31 32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37
,560 ,561 ,562 ,563 ,564 ,565 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16
,550 ,551 ,552 ,553 ,554 ,555 ,556 ,557 ,558 ,559
,540 ,541 ,542 343 ,544 ,545 ,546 347 ,548 349
,530 ,531 ,532 ,533 ,534 ,535 ,536 ,537 ,538 ,539
,520 ,521 ,522 ,523 ,524 ,525 ,526 ,527 ,528 329
,499 ,500 ,501 ,502 ,503 ,504 ,505 ,506 ,507 308
,489 ,490 ,491 ,492 ,493 ,494 ,495 ,496 ,497 ,498
,479 ,480 ,481 ,482 ,483 ,484 ,485 ,486 ,487 ,488
,469 ,470 ,471 ,472 ,473 ,474 ,475 ,476 ,477 ,478
,459 ,460 A6\ A62 ,463 ,464 ,465 ,466 ,467 ,468
,419 ,420 ,421 A 2 2 ,423 ,424 ,454 AS6 A 5 7 ,458
,409 ,410 ,411 ,412 ,413 ,414 ,415 ,416 ,417 ,418
,399 ,400 ,401 ,402,403 ,404 ,405 ,406 A 0 7 ,408
,389 ,390 ,391 ,392 ,393 ,394 395 ,396 ,397 ,398
,379 380 ,381 ,382,383 ,384 385 386 ,387 388
,344 ,345 ,346 ,347 ,348 ,349 ,350 ,351 377 ,378
,334 ,335 ,336 ,337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,342 ,543
,324 ,325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,330 ,331 ,332 ,333
,314 ,315 ,316 ,317 ,318 ,319 ,320 ,321 ,322 ,323
,304 ,305 306 ,307 ,308 ,309 310 ,311 ,312 ,313
,292 ,293 ,294 ,295 ,296 ,297 ,298 ,301 ,302 303
,282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,288 ,289 ,290 ,291
,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ,277 ,278 ,279 ,280 ,281
,262 ,263 ,264 ,265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,270 .271
,252 ,253 ,254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,260 ,261
,242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,250 ,251
,797 ,798 ,799 ,800 ,236 ,237 ,238 ,239 ,240 ,241
,787 , 788 ,789 ,790 ,791 ,792 ,793,794 ,795 ,796
,777 ,778 ,779 ,780 ,781 ,782 ,783 ,784 ,785 ,786
,706 , 707 ,708 , 709 ,710 ,711 ,712,713 ,714 ,776
,696 ,697 ,698 ,699 ,700 ,701 ,702 ,703 ,704 ,705
,686 ,687 ,688 ,689 ,690 ,691 ,692,693 ,694 ,695
,676 ,677 ,678 ,679 ,680 ,681 ,682 ,683 ,684 ,685
,366 ,367 ,368 ,369 ,370 ,671 ,672,673 ,674 ,675
,356 ,357 ,358 ,359 ,360 ,361 ,362 ,363 ,364 ,365
,346 ,347 ,348 ,349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,355
,336 ,337 338 ,339 ,340 ,341 ,342,343 ,344 ,345
,326 ,327 ,328 ,329 ,330 ,331 ,332 ,333 ,334 ,335

4268

4263
5497
5501
4269

;325
,47 ,46 ,45 ,44 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143
,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 33 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48
:40 ,14 ,42 ,61

;31 ,30 ,29 28 ,27 ,26 ,25
;1 ,10 ,12 ,14 ,15

,2 3 ,4 ,5 ,6
;1
,6 ,5 ,4 3 ,2 ,1
,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7
,20 ,19 ,18 ,17
,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21
33 ,32 ,31 ,30

ילקוט הפרסומים  ,4174ב״ג בכסלו התשנ״ד7.12.1993 ,

קטע מס׳ 14
מרחב תכנון מחוזי :מחת המרכז.
נפות :פתה־תקוה ,השרון.
מרחבי תכנון מקומיים :דרום השרון ,כפר־םבא ,קסם.
רשויות מקומיוה* :עירית כפר־סבא; מועצות מקומיות
גילג׳וליה ,בפר קאסם ,בפר־ברא; מועצה אזורית דרום
השרון.
כ ב י ש מם׳  , 6קטע 4.ו ־ ר ש י מ ת מ ש י ם וחלקות
חלקות וחלקי חלקות

מסי גוש
7506

 5 .14 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7ו;35 ,23 ,22 ,16 ,

7523

:2

7526

;9 ,8

7543

;35

7545

.31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,24 ,23 ,22 ,21 ,18 ,17 ,10 ,3 ,2
,81 ,58 .57 ,56 ,55 ,54 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32
,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,64 ,82
;98

7546

;164 ,77 , 76 , 75 ,68 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59

7547

;30 ,13

7552

;50 ,48 ,8

7553

;46 ,45 ,44 ,42

7554

;136 ,127 ,126 ,107

7556

,58 ,56 ,54 ,51 ,50 ,4? ,48 ,39 ,29 ,25 ,24 ,22 ,21
.61 ,60 ,59

7558

;43 ,42 ,40 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11

7560

;47 A6 ,45 ,44 .43 ,21 ,20 ,19

7575

;45 ,44 ,43 A ^ ,39 ,29 ,23

7625

;1

7633

,21 ,20 ,19 ,16 ,13 ,11 ,10 ,9 ,6 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
;59 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,46 ,35 ,34 ,24 ,23 ,22

7634

;10 ,9 ,3 ,2 ,1

7636

;36 ,35 ,3 ,2

7637

;25 ,24 ,17 ,16 ,12 ,11 ,10

8874

,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 A ,3 ,2 ,1
,38 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17
,61 30 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39
,113 ,111 ,110 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62
;115 ,114

8890

;58 ,55 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,20 ,19 ,17 ,16

8894

,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
;57 ,56 ,55 ,54 ,20 ,18 ,17

8895

;21 ,20 ,16 ,15 ,14 ,13 ,8

8896

,21 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
עיקרי מטרות התבנית:

.1

ליעד שטחים לדרכים ,מהלפים ,מנהרה ,מתקני דרך
ומבנה שירות.

 59ו ו

.2

להסדיר הסתעפויות ,צמתים ,מחלפים וניקוז.

.3

לסגור ולבטל דרבים.

.4

לקבוע הוראות בדבר מניעת מפגעים
שיווצרו עקב סלילת הדרך והשימוש בה.

.5

לקבוע קו בנין מציר הדרך.

.6

התאמת מסילת ברזל לתוואי הדרך.

ירושלים ,מחוז תל־אביב ומחוז חיפה ,בימים
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סביבתיים

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי המועצה
הארצית לתכנון ולבניה במשרד הפנים ,קרית בךגוריון ,דרך
רופין  ,2ירושלים ,ובמשרדי הועדות המחוזיות לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,מחוז הדרום ,מחוז המרכז ,מחוז

ובשעות

כל המעוניין בקרקע או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,רשאי להעיר ולהשיג עליה
למשרדי המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,עם העתק
למשרד הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז.
הפניה תהיה בכתב בתוך ששים יום מיום פרסום זה
בעתונות ותלווה בנימוק וביסוס הטיעונים.
כ׳יד בחשון התשנ״ד ) 8בנובמבר (1993
)

ח

מ

״ .
6

עמרם קלעגיי
יושב ראש המועצת תארצית
לתכנון ולבניה

( 3

הודעות לפי תוק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה( ,הונש״ן990-ו
ולפי תוק התכנון והגניה ,התשב״ה1965-
מרחב תכנון מקומי ראש העין

מחוז המרכז

הודעה

מרחב תכנון מקומי הדרים
הודעה

ב ד ב ר ב י ט ו ל ה פ ק ד ת ת כ נ י ת המהווה ש י נ ו י
תכנית מ י ת א ר מקומות

נמסרת בזה תודעה ,בהתאם לסעיף  (3)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן990-ו ,ובהתאם לסעיף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה התליטה לבטל הפקדת תכנית המהווה
שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תבנית מס׳ הר/במ/
 ,10/4/600שינוי לתכנית מיתאר תגפ329/״ ,שהודעה על
הפקדתה פורסמה בעתונות ביום  30.4.1993ובילקוט
הפרסומים  ,4109התשנ״ג ,עמי .2534
השטתים תבלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון  -גוש
ל ,640חלקות ,25 ,24 ,22 ,21 ,20 ,18 ,14 ,13 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6
,74 ,71-63 ,61 ,54 ,41 ,40 ,3B ,37 ,36 ,32 ,31 ,30 ,28 ,27 ,26
7 ,76ל92 ,90 ,81 ,78 ,־,130 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124-112 ,109
,162 ,157 ,156 ,155 ,153 ,152 ,151 ,149 ,148 ,140 ,134 ,133
,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,166 ,165 ,163
 ,221-211 ,178 ,177ח״ח  :138 ,80 ,60 ,55 ,53 ,52 ,5 ,4 ,3 ,2גוש
 ,6408ח״ח  :57 ,56 ,55 ,53 ,47 ,45 ,31 ,30גוש  ,6411ח״ח ,2 ,1
 ;35 ,5 ,3גוש 2ו ,64חלקה .122
עיקרי הוראות התבנית :לקבוע תכנון מפורט שעיקריו
כדלקמן :א( קביעת שטחים לאזורי מגורים וחלוקתם
למגרשים :ב( קביעת שטחים למוסדות ציבור ותכליותיהם:
ג( קביעת שטת למרכז מסתרי שכונתי ותבליותיו :ד( קביעת
שטחים לחנויות שכונתיות :ה( קביעת שטחים לאיחוד
ותלוקת מהדש הכלולים בחלק מגוש ) 6407מערב(;  0קביעת
שטח למגרשי ספורט :ז( קביעת שטתים ציבוריים פתותים :ח(
קביעת שטחים פרטיים פתוחים :ט( קביעת דרכים ,דרכים
משולבות ושטחי חניה ,ביטול דרכים קיימות והרחבת דרכים
קיימות :י( קביעת אופי הבינוי; יא( קביעת הוראות בדבר
זכויות הבניה ,לרבות מספר יח״ד בכל מגרש ,מספר
המפלסים ואחוזי הבניה המותרים.
בל מעונין רשאי לעיין בתכנית
שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.
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בימים

ובשעות

ב ד ב ר הפקדת תכניות המהוות
תבניות מ י ת א ר מקומיות

שינויי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  !3)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה
לבניה למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראש העין ,מופקדות תכניות המהוות שינויי תכניות
מיתאר מקומיות אלה:
)ו( ״תכנית מס׳ רנ/במ5/ו ,שינוי לתכנית מיתאר מס׳ אפ/
1/2009״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין  -חלקי
גושים .5496 ,5492
עיקרי הוראות התכנית :א( לשנות את חלוקת השטח
למגרשים בדרך של איחוד בל זוג מגרשים למגרש אחד;
ב( לשנות את הוראות הבניה; ג( לנצל את הפרשי
הגובה בטופוגרפיה של המגרשים ולבנות דירות נ ו ם ג ^ ^
בקומות העמודים המתקבלות לזוגות צעירים ו ע ו ק ^ ^
חדשים; ד( הקצאת זכויות בניה למשתכנים ,להרחבת
דיור בעתיד.
)(2

״תכנית מס׳ רנ/במ ,2/2009/שינוי לתכנית מם׳ מיתאר
אפ/במ/2009/ו ואפ2000/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין  -חלקי
גושים .5500 ,5499 3496 ,5495 ,5493 ,5492
עיקרי הוראות התכנית :א( עדכון הוראות התכנית; ב(
הגדלת שטח התכנית :ג( שינוי יעוד משטח חקלאי
לשצ״פ :ח שינוי יעוד קרקע ממרכז משולב לשצ״פ,
שירותים הנדסיים ,שבילים ,מסחר ,כבישים וחניות :ה(
שינוי רוחב כבישים מס׳  ,20 ,23 ,29ו :2ו( הגדלת מספר
יחידות הדיור מ־ד 92ל :943-ז( החלפת חלק מאזור
מגורים א 1לא ,2וא 2לא :1ח( מספור חרש למגרשים :ט(
שינוי אזורים לבניני ציבור.

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ״ד7.12.1993 ,

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן990-ן
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ן
כבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה אח 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 המרכז ,רח׳ דני מם  ,1רמלה  ,72406טלי
ס.08-27017
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר תמאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב״ז בחשון התשנ״ד ) 11בנובמבר (1993
דב שיש
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז המרכז

,

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי עירון
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (3)5לתוק תליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התשץ ,1990-ובהתאם לסעיף 89
לחוק ההכנון והבניה ,התשכ~ה965-ו ,כי במשרדי הועדה
לבניה למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה תמקגמית לתכנון
ולבניה עידון ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תבנית מיתאר
מקומית הנקראת :״תכנית מכו ענ) 224/במ /אבו לאחם ,אום
אל־פתם ,שינוי לתבניות מם׳ ג ,400/ענ 120/לפני הפקדה״.
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל־פחם,
צפונית לכביש מי־עמי  -גוש  ,20407חלקות ,34-33 ,25-7
 ,77-76 ,74 ,73-38ח״ח  ;75 ,36 ,35 32גוש  ,20408ח״ח ;52 ,1
,גוש  ,20409ח״ח 4 ,12 ,1ו ;103 ,102 ,99 ,גוש  ,20417חלקות
 ,118 ,65-46 ,23ח״ח ;115 ,113 ,111-107 ,95 ,66 34 ,26 ,24-23
גוש  ,20456חלקה  3 7ח״ח .38
עיקרי הוראות התכנית; שינוי יעוד קרקע תקלאית תוך
הקצאת שטחים לאזור מגורים אי ,לדרכים ,לאב״צ ולשצ״פ:
לגליזציה של מבנים קיימים.
שטח התוכנית 187 :דונם.
יחידות דיור.579 :
בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני \!חר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות חוך שלושים ימים מיום פרסומה של
הודעה זו בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,11תיפה  ,31048טל׳
.04-616222

ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ״ד7.12.1993 ,

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

מרחב תכנון מקומי רכס הכרמל
הודעה

ב ד ב ר א י ש ו ר תכניה המהווה שינוי תכנית
מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התשץ ,1990-ובתתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור
תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת :״תבנית מם׳
עד/בת ,165/אזור תעשיה דאלית אל־כרמל ,שינוי לתכניות
מסי ג 733/וג808/״.
השטחים תכלולים בתכנית ומקומם :דאלית אל־כרמל,
כביש דליה-עוספיה-אליקים  -גוש  ,11506חלקה .84
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת מגרשים עבור בניני
תעשיה זעירה ,מלאכה ומסחר ,שטחים לאחסנה ,אב״צ,
שצ״פ ,דרבים ושבילים.
שטת תתכנית 93,790 :מ״ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 2.10.1992ובילקוט הפרסומים  ,4047התשנ״ג ,עמי .48
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מדוח חיפה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רכס הכרמל ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל.

מרחב תכנון מקומי השומרון
הודעה

ב ד ב ר א י ש ו ר תבנית המהווה שינוי תבנית
מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן־990ו ,ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור
תכניה המהווה שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת:
״תכנית מם׳ ש/במ418/א׳ ,מגורים במזרח גבעת עדה ,שינוי
לתכניות מס׳ ש ,95/ש259/אי ,ש361/אי ,ש418/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :גבעת עדה,
מזרתית לישוב )כולל שכונת הטבעונים(  -גוש  ,12105ח״ח ,9
.76 ,72 ,63 ,62-61 ,59 ,57 35-5Z ,11
עיקרי הוראות התבנית :תכנון מחדש של שטחים
שיועדו למגורים ולתעשיה עבור שתי שכונות מגורים,
שאחת מהן מותאמת לצרכי אוכלוסית טבעונים :יעוד
שטחים לאזור מגורים א׳) 2יח״ד לדונם( ולאזור מגורים ב׳)5
יח״ד לדונם( ,לשצ״פ ,לבניני ציבור ,למסחר ולמוסד.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
שטח התוכנית 207.3 :דונם.
מספר ית״ד.302 :
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 26.9.1993ובילקוט הפרסומים  ,3151התשנ״ד ,עמי .175
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
השומרון ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
א׳ בכסלו ההשנ״ד ) 15בנובמבר (1993
חיים קופלמן
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה

״תכנית מם׳  ,4437שינוי מסי'  18/92לתכנית מיתאר
מקומית לירושלים מסי 62״,
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
גאולים ,רה׳ דרך בית לחם מס׳  .50הבל עפ״י הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול  -גוש  ,30016חלקה .29
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי יעוד שטח מאזור
מגורים ו לשטח מוסד :ב( קביעת השימוש בשטח לדיור
מוגן לקשישים :ג( קביעת בינוי בהתאם לנספח הבינוי:
ד( קביעת שטחי הבניה המרביים בחלקה מס׳  29סה״כ
 2,816.00מ״ר :ה( שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין
חדשים ,לרבות קווי בנין אפס בתזית הדרומית של
הבנין :ו( קביעת הוראות בגין שימור המבנה הקיים
וחלקי הבנין :ז( קביעת הוראות בגין גדר להריסה :ח(
קביעת הוראות בגין עצים לעקידה.

) (2״תכנית מסי  ,4612שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳
1054״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ מקור
חיים ,רח׳ צרת מס׳  ,7שטח בין קואורדינטות אורך
 170.000-170.250ובין קואורדינטות רוחב 29.000ו-
 ,128.750הכל עפ״י הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול  -גוש  ,30141חלקה .129
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי במגרש,
בהתאם לנספח הבינוי ובגבולות אחוזי הבניה המותרים
שהם  :224%ב( שינוי קו בנין כדלקמן :בקומת קרקע:
שינוי קו בנין מרבי עילי צדדי-מערבי ושינוי קו בניין
אחורי-צפוני מ־ 3מ׳ או  sמ׳ ל־ 3מ׳ או  ,0כמםומן בקו
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ירושלים ,רח• שלומציון המלכה ו ,ירושלים ,טלי • 0 2 - 2 9 0 2 2 2
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומיר
ירושלים ,כבר ספרא ו ,קומה  ,4ירושלים.

שינויי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומיח לתכנון
ובניה ירושלים ,מופקדות תכניות המהוות שינויי תכניות
מיתאר מקומיות אלה:
)ו(

כל מעונין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית .וכן כל תזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש החנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז

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

מחוז ירושלים
ב ד ב ר הפקדת תבניות המהוות
ת ב נ י ו ת מ י ת א ר מקומיות

נקודה באדום בתשריט :בקומת מרתף :שינרי קר בניין
מרבי תת־קרקעי בבל החזיתות לקו  ,0במסומן על גבי
התשריט בקו נקודתיים באדום ,-קומה זו הינה תת־
קרקעית בעיקרה ומיועדת למקלט וחנייה :קביעת קו
בנין לתחנת שנאים במסומן בתשריט בקו שלוש נקודות
באדום.

מרחב תכנון מקומי הראל
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1963-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה הראל ,מופקדת תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מסי
הל/ב  1ו״.
השטחים תכלולים בתכנית ומקומם :אבו גוש ,הכל
על־פי הגבולות המסומנים בקו כחול  -גוש  ,29529חלקות
.8-5
עיקרי הוראות התכנית :ו( הקמת בית אופנה בשטח
מסחרי מיוחד עפ״י תבנית מיתאר מקומית מס׳ מי/במ/
113אי (2 :קביעת בינוי בהתאם לנספח הבינוי :ב( איחוד
וחלוקה חדשה.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעוז^י
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל תזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הורעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז ירושלים ,רת׳ שלוםציון המלכה ו ,ירושלים ,טל׳
 .02-290222המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית הראל .רת׳ החצבים  ,2ת״ד  ,3424מבשרת
ירושלים.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
א׳ בכסלו ה תש נייד ) 15בנובמבר (1993
אליהו סויסה
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז ירושלים
ילקוט הפרסומים  ,4174ב״ג בכסלו התשנ׳׳ד7.12.1993 ,

הודעות בתי הדין הרבניים
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הודעות
להווי ידוע כי הונשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

תיק /428תשנ״ד
בעניין ירושת המנוחה אזולאי עישה,
בירושלים ביום ב״ז באייר התשנ״ג ),(18.5.1995

שנפטרה

המבקש :אזולאי אברהם.

תיק /922תשנ״ר

תיק /363תשנ״ד

בעניין ירושת המנוח ארז שמואל ,שנפטר בחברון ביום
ח׳ בסיון התשנ״ג ),(28.5.1993

שנפטרה

המבקש :שוקור שמואל.

בעניין ירושת המנוחה ארמוב בתיה,
בירושלים ביום ב״ז באב התשנ׳׳ג ),(148.1993
המבקשת :יגודייב פרידה.

תיק /544תשנ״ד

תיק /406תשנ״ד

בעניין ירושת המנוח כהן שמואל ,שנפטר בירושלים
^
" ב י ו ם ר׳ בתשרי התשנ״ד ),(19.9.1993

בעניין ירושת המנוח גוטליב אליעזר ,שנפטר בירושלים
ביום י״א בתמוז התשנ״ג ),(30.6.1993

המבקשת :כהן ומלט.

המבקשת :נוטליב פני.
תיק 4ו/9תשנ״ד

תיק /914תשנ״ד

בעניין ירושת המנוח אלקיים משה ,שנפטר בירושלים
ביום ד• באדר א׳ התשמ״ד ),(7.2.1984

בעניין ירושת המנות כהן רבי ,שנפטר בירושלים ביום
ד באלול התשנ״ג ),(24.8.1993

המבקשת :אלקיים שרה.

המבקש :בהן פאםריאן אליהו.
תיק /261תשנ״ד

תיק ל4ו/תשנ״ד

בענין ירושת המנוח רוזנר וולף ,שנפטר בצרפת ביום ה׳
באדר א׳ תתשנ״ב ),(9.2.1992

בעניין ירושת המנוחה אלחדד זוהרה ,שנפטרה בגדרה
ביום ב׳ בסיון התשנ״ג ),(22.5.1993

המבקשת :רוזנר רגינה.

המבקש :אלחדד נסים.
תיק /620תשנ״ד

תיק /603תשנ״ד

בעניין ירושת המנוח מינס חיים ,שנפטר בירושלים
ביום ב״ד באלול התשנ׳׳ג ),(10.9.1993

בעניין ירושת המנוח גיספאן חיים ,שנפטר בירושלים
ביום ט׳ בתמוז התשנ״ג ),(28.6.1993
המבקש :גיספאן יצחק.

המבקשת :גנור מרים.
תיק /289תשנ״ד

תיק /189תשנ״ד

בעניין ירושת המנוח ששון ראובן ,שנפטר בירושלים
י
ביום כ״ו באלול התשנ״ג ),(12.9.1993

שנפטר

,

המבקשת :ששון מידה.

בעניין ירושת המנות בידרמן יעקב יצחק,
בירושלים ביום כ״ב באלול תתשמ״א )/12.9.1981
המבקש :בידרמן ישראל דב.

תיק /124תשנ״ד

תיק /132תשנ״ד

בעניין ירושת חמנוח בלולו אליהו ,שנפטר כירושלים
ביום כ״א בכסלו התשנ״ג ),(16.12.1992

בעניין ירושת המנוחה מויאל רחל ,שנפטרה בירושלים
ביום ט״ז באלול התשנ״ג ) 993ו,(2.9.
המבקשת :מויאל ענת.

המבקשת :בלולו רחל.
תיק /011תשנ״ד
בעניין ירושת המנוח צינדורף אלבין ,שנפטר בירושלים
ביום י״ב באב התשנ״נ ),(30.7.1993
המבקשת :צינדורף אסה.

ילקוט הפרסומים  ,4174כ״ג בכסלו התשנ״ד7.12,1993 ,

תיק 9ו/0תשנ״ד
בעניין ירושת המנוח חמו יוסף ,שנפטר בירושלים ביום
ב״ג באלול התשנ״ג ),(9.9.1993
המבקש :חמו אפי.
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תיק 6ו/0תשנ״ג
בעניין ירושת המנוחה מזרחי ויקטוריה,
בירושלים ביום י״ז בכסלו התשנ״ב ),(24.11.1991

)המשף
תיק /616תשנ״ד

בעניין ירושת המנות פלינט יעקב ,שנפטר בבנייברק
ביום ב׳ באב התשב״ג ),(7.8.1993
המבקשת :בסן נחמה.
תיק /111תשנ״ג
בעניין ירושת המנוח שם טוב יוסף ,שנפטר בירושלים
ביום ט׳ באלול התשנ״ג ),(26.8.1993
המבקש :שם טוב יאיר.
תיק ו/96תשנ״ג
בעניין ירושת המנוחה לוברבום מרים,
בירושלים ביום י״ב בשבט התשנ״ג ),(3.2.1993

שנפטרה

המבקש :לוברבום אבנר.
תיק 2ו/1תשנ״ג
בעניין ירושת המנוח לוברבום יצחק ,שנפטר בירושלים
ביום י״א באב התשמ״ג ),(21.7.1993
המבקש :לוברבום אבנר.
תיק /245תשנ״ג
בעניין ירושת המנות יעקובי אלישע ,שנפטר בירושלים
ביום כ־ב בתמוז התשנ״ב ),(23.7.1992
המבקשת :יעקובי רחל.
תיק /657תשנ״ג
בעניין ירושח המנוח גרינברג יעקב ,שנפטר בחולון
ביום כ״ט באב התשמ׳׳ג ),(8.8.1983
המבקש :גרינברג צבי.

שנפטרה

המבקש :שרון שלמה.
תיק /186תשנ״ג
בעניין ירושת המנוח שמעוני דוד ,שנפטר בירושלים
ביום כ״ב בטבת ה ת ש ץ ),(19.1.1990
המבקשת :שמעוני מזל.
תיק /112תשנ״ג
בעניין ירושה המנוחה פרידמן רבקה,
בירושלים ביום י״ג בכסלו התשנ״ג ),(8.12.1992

שנפטרה

המבקשת :סגל זיוה.
תיק /738תשנ״גז
בעניין ירושת המנוחה קנאפו אליס ,שנפטרה בירושלים
ביום ו׳ באב התשנ״ב ).(5.8.1992
המבקש :קנאפו מימון.
תיק ו/88תשנ״ג
בעניין ירושת המנוחים :וינברגר יונס ,שנפטר בנתניה
ביום ט״ז בניסן התשנ״ג) ,(7.4.1993ווינברגר פרידה ,שנפטרה
בנתניה ביום י״ד בחשון התשמ״ט ),(25.10.1988
המבקש :וינברגר אהרון.
תיק /459תשנ״ד
בעניין ירושה המנוח כהן הרברט צבי ,שנפטר בכפר
הראה ביום בייט באלול התשנ׳׳ג ),(15.9.1993
המבקשת :שחר חוה.
תיק /838תשנ״ד
בעניין ירושת המנוחה שטרן פייגה ,שנפטרה בירושלים
ביום י״ח באלול התשנ״ג ) 993ו,(4.9.
המבקשת :ארואטי רינה.

תיק /380תשנ״ג
בעניין ירושה המנוחה פלדבאום ריטה,
בירושלים ביום ח׳ באדר התשנ״ג ),(1.3.1993

שנפטרה

המבקש :פלדבאום אברהם אלכסנדר.

תיק /640תשנ״ד
בעניין ירושת המנוח אקרמן בנציון ,שנפטר בירושלים
ביום כ״ז באלול התשנ״ג ),(13.9.1993
המבקשת :אקרמן עביה.

תיק /195תשנ ג

תיק /473תשנ״ד

בעניין ירושת המנוח לוי מישאל אייל ,שנפטר בדרום
לבנון ביום ב׳ באלול התשנ״ג ),(19.8.19,93

בעניין ירושת המנוח יאנקו ברוחלה ,שנפטר בירושלים
ביום ב״ד בםיון התשנ״ב ),(25.6.1992

״

המבקש :לוי יאיר.

המבקשת :אייזנשטיין מריטה.
תיק /612תשנ״ג

תיק ו/93תשנ״ד

בעניין ירושת המנוח טלבי רתמים ,שנפטר בירושלים

בעניין ירושת המנוחה פיקס איתנה טילדה ,שנפטרה
בירושלים ביום ב״ה באלול התשנ״ג ),(11.9.1993

ביום כ״ה באב התשנ״ג ),(12.8.1993
המבקשת :טלבי רינה.
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תיק ו1ד/תשנ״ד
בעניין ירושת המנוחה אפנגיר זוהרה,
בירושלים ביום ב״ה בתשרי התשנ״ד ) 0.10.1993ו/

)המשך(
תיק /279תשנ״ר

שנפטרה

המבקשת :פיטוסי רחל.

בעניין ירושת המנות דוויס מתתיהו ,שנפטר בירושלים
ביום טיז בשבט התשב״ג ),(10.2.1963

תיק דום/תשנ״ד
בעניין ירושת המנוח רביב דניאל ,שנפטר בירושלים
ביום ט׳׳ז באב התשני־ג ),(3.8.1995

המבקש :דוויס יוחנן דוד.
תיק /52תשנ״ד
בעניין ירושת המנוחה אמויף בתיה,
בירושלים ביום  7באייר התשנ״ב )??2ז.>10.5.

שנפטרה

תיק 05ד/תשניר
בעניין ירושת המנוח שמעון משה ,שנפטר בירושלים
ביום ה׳ בתשרי התשנ״ד ),(20.9.1993

המבקשת :ארצי דבורה.
תיק 4ד/2תשנ״ד
בענין ירושת המנוח לודמיר מרדכי ,שנפטר בירושלים
ביום ב׳ באדר התשנ״ג ) 993ו,(23.2.
המבקש :לודמיר חנוך.
תיק 91ו/תשנ״ד
בעניין ירושת המנוחה בוקשפן אסתר,
בירושלים ביום ח׳ בחשון התשנ״ב ),(16.10.1991

המבקשת :רביב יסמין.

שנפטרה

המבקש :בוקשפן מרדכי בנימין.

המבקשת :שמעון מרים.
תיק /226תשנ־ד
בעניין ירושת המנוח מעודי מרדכי
בירושלים ביום י״ג באב ההשנ״ג ),(31.7.1993

אונג,

שנפטר

המבקשת :מטורי רבקה.
תיק ו/50תשנ״ד
בעניין ירושת המנוח יהודיוף דוד ,שנפטר בירושלים
ביום ט־ו באייר התשנ״ב ),(18.5.1992
המבקשת :יהודיוף פנינה.

תיק /512תשנ״ד

תיק /377תשנ ד

בעניין ירושת המנוח קלימי שמואל ,שנפטר בירושלים
ביום ח׳ באלול התשנ״ב ),(6.9.1992

בעניין ירושת המנוחה פיק מרגיט ,שנפטרה בירושלים
ביום ד׳ באב התשנ״ג ),(22.7.1993

המבקשת :קלימי שמחה.

״

המבקש :פיק איון.
חיק /825חשנ״ד

תיק 99ד/תשנ״ד

שנפטר

בעניין ירושת המנוחה נויפלד דבורה ,שנפטרה בארה״ב
ביום ד בניסן התשנ״ב ),(10.4.1992

בעניין ירושת המנוח בר שישת שלמה,
בירושלים ביום טי בתשרי התשנ״ד ),(24.9.1993
המבקשת :בר ששת שושנה.

המבקש :נויפלד שמואל.
תיק 88נ/תשנ־ד

תיק /259תשנ״ד

בעניין ירושת המנוחת בדוש תקוה ,שנפטרה בירושלים
ביום כ׳׳ו באלול התשנ״ג ),(12.9.1993

בעניין ירושת המנוח פלנר משה ,שנפטר בירושלים
ביום ב״ד בתשרי התשנ׳׳ב ),(2.10.1991

המבקש :בדוש משה.

המבקש :פלנר ישראל.
תיק /943תשנ״ד

תיק 95ז׳׳השנ־ר

שנפטרה

בעניין ירושת המנוח בן הרוש יצחק ,שנפטר בירושלים
ביום בי באייר התש״ם ).(21.4.1980

בעניין ירושת המנוחה גולינסקי חנה,
בירושלים ביום י״ז בתשרי התשנ״ד ),(2.10.1993

המבקשת :בן הרוש זוהרה.

המבקש :גולינסקי פנחס.
תיק /935תשנ״ד

תיק /847תשנ״ד

שנפטר

בעניין ירושח המנות שיף מנדל ,שנפטר בירושלים
ביום ל׳ בשבט התשג״ג),(27.2.1993

בעניין ירושת המנוח גולינסקי שלמה,
בירושלים ביום כ־ט בסיון התש״ן )9?0ו/22.6.
המבקש :גולינםקי פנחס.

ילקוט הפרסומים  ,4174ב״ג בכסלו התשב״ד7.12.1993 ,

המבקשת :שיף מילכה.
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בית הדין הרמי האזורי בצפת

)המשך(
תיק /612תשנ״ד

בעניין ירושת המנוח תיים נגיה ,שנפטרה בירושלים
ביום ח׳ בסיון התשנ״ג ),(28.5.1993
חמבקשת :נעים ורדה.
תיק 6ו/8תשנ״ד
בעניין ירושת המנוחה גבאי מריס ,שנפטרה בירושלים

הודעות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תיק /130נ״ד
בענין ירושת המנוחה פאינה וידמן ,שנפטרה בצפת
ביום כ׳ באב התשנ״ג <993ו.8.ד(,
המבקשים :בניה ובתה,

ביום ו׳ בסיון התשנ׳׳ב ),(7.6.1992
המבקש :חזן מנשה.

תיק /145נ״ד
תיק ו/60תשנ״ד

בעניין ירושת המנוחה בראון בלה ,שנפטרה בירושלים
ביום י״ז באלול התשנ״ג ),(3.9.1993

בענין ירושת המנוח כהן שמעון ,שנפטר בעין גב ביום
י״ז באלול התשנ״ג ),(2.9.1993
^

המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.

המבקש :בדאון מרטין.
יצחק אהרן בן שושן
המזכיר הראשי

תיק /148נ״ד
בענין ירושת המנוח בנדל תרשקו .שנפטר בצפת ביום
כ״ט באדר ב׳ התשל״ח )978ו.4.ד(,

בית הדין הרמי האזורי בטבריה

המבקשות :אשתו ושתי בנותיו.
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תיק /152נ״ד
בענין ירושת המנוח אלימלך שלום ,שנפטר בטבריה,
ביים כ״א בתשרי התשנ־ד ),(6.10.1993
המבקשים :אשתו ,בניו ובתו.
תיק /157נ״ד
בענין יר1שת חמנות שבת זאיס ,שנפטר בבית שאן,
ביום ז׳ באב התשנ־ב ),(6.8.1992

בית הרץ הרמי האזורי מתניה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מם׳ התיק שם המנוח
0735
5032

תמבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
תיק /1נ״ד
בענין ירושת המנוח וקנין יצחק ,שנפטר בטבריה ביום
כ־ג באב התשנ״ד ),(6.8.1988

9447
9527

מסיקה ריין
יחזקאל עזרא
אליהו
רכבוך צבי
אברבוך משה

תאריך
הפטירה
י״א חשס נ״ד
11969
א׳ אייר נ״א
ר ^ש pנ״ד

שם המבקש
קציר מזל
יחזקאל עזרא
אהק
רכבוך רמי דוד
אורבוך אוד

אהח גינצלר ,מזכיר ראשי

המבקשות :אשתו ושתי בנותיו.
תיק 40ו/נ״ד
בענין ירושת המנוח גבאי שוקרי ,שנפטר בטבריה ביום
י׳ באדר התשמ״ח ),(28.2.1988
המבקשים :בניו ובנותיו.
תיק /141נ ״ד
בענין ירושת המנוח גבאי יצחק ,שנפטר בחיפה ביום
כ״ח באדר החשנ״א ),(14.3.1991
המבקשים :בניו ,בנותיו ונכדיו.
שלמה דידי ,המזכיר הראשי
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בית הדין הרמי האזורי בפתח־תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳ התיק שם המנחת
ויטנברג ליבה

תאריך
הפטירה
כ״ג אב נ׳׳ג

שם המבקש
ויטנברג יעקב

א׳ פייער ,המזכיר הראשי
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חלקה  ,288גועז  8260ב ע ״ מ

)ח״פ (51-056336-4

)בפירוק מרצוף

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק » ר י ז ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שמערה ונתקיימה כהלכה ביום ,7.11.1993
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון
ע״י חברים ולמנות את עו״ד ח׳ רוזנצויג ,מרח׳ אחד העם ,9
תל־אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1933-כי באסיפה כללית יוצאת מן
הכלל ,שכונסה וקויימה כחוק ביום  11.5.1993במשרדה
הרשום של החברה ,רה׳ דוד המלך  ,30ירושלים ,בנוכחות
כל בעלי המניות ,נתקבלה פה אחד החלטה לפרק אח
החברה פירוק מרצון ע״י החברים ולמנות את דחה רייכמן
כמפרקח החברה.

ע

כל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל מתבקש בזאת
להגיש למפרק את תביעתו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  21יום
מיום פרסום הורעה זו.
הביעה
*יענה.

שחוגש

לאחר

חלוף

המועד הנ״ל -

דוזה רייבמן ,המפרקת

לא

חיים רוזנצויג ,עו״ד ,מפרק
מ ג ה מקם ה נ ד ס ה ב ע ״ מ
)ח״פ (51-1078529

התאחדות התעשיינים בישראל
ניתנת בזה הודעה ,כי לאנשים המפורטים להלן יש
זכות חתימה בשם התאחדות התעשיינים בישראל מיום
:12.9.1993
ו.

הודעה על אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה ,בי אסיפת נושים של החברה הנ״ל
תתקיים ביום  ,22.12.1995בשעה  ,17.00במשרדו של עו״ד
יורם רוט ,רח׳ ליברמן  ,9תל־אביב',לשם קבלת החלטה שלא
מן המנץ בדבר פירוק החברה מרצון ובחירת מפרק
לחברה.
מי שמעוניין להיות מיוצג באסיפת זו על ידי מיופה
כוח ,יגיש למשרדו של עז״ד יורם רוט יפוי כוח בהתאם.

דן פרופר
בישראל;

-

נשיא

התאחדות

.2

מיכאל לוי  -חבר הועד הפועל;

.3

יעקב אשל  -יו״ר ועדת הכספים:

התעשיינים

.4

יורם בליזובםקי  -המנהל הכללי;

.5

אייל שלזינגר  -מנהל מחלקת הכספים:

.6

יגאל סימון  -ראש אגף ארגון מינהל ותפקידים
מיוחדים:

.7

קורט גבור  -המזכיר הבללי.

אם לא יהיה באסיפה הנ׳׳ל מנין תוקי ,תיערך אסיפה
נדחית באותו מקום ביום  ,23.12.1993בשעה  ,17.00והיא
תהיה חוקית בבל מספר של נובחים.

ו .כל עוד הנשיאות לא תחליט אחרת ,יהיו בל שניים
משבעת המורשים הנ״ל מורשים לחתום בש• ההתאתדות,
בתנאי שאחת מהחתימות תהא חמיד של המנהל הכללי או
של מנהל מתלקת תכםפים.

ווקטור ס י י ף ב ע ״ מ

 .2בענינים המטילים התחייבויות על ההתאחדות מבחינת
חוזים ,אמנות ,הסכמים ,חכירה או רכישה של מקרקעין
ומכירתם ,רכישת מניות ו/או ניירות ערך אחרים ,שטרות,
מתן יפויי־כוח בשם ההתאחדות ,נחוצה חתימה אתת של
המורשים  3 ,2 ,1הנ״ל יחד עם אחת מהחתימות של מורשה
4׳  6 5או ד הנ״ל.

אילן גולדמן ,יו״ר

)ח״פ (51-1117731
הודעה על אסיפת נושים
אסיפת נושים של התבדה הנ״ל תתקיים בתאריך
 ,22.12.1993בשעה ס7.0ו ,במשרדו של עו״ד יורם רוט ,רח•
ליברמן  ,9תל־־אביב ,לשם קבלת החלטת שלא מן המנין
בדבר פירוק החברה מרצון ובחירת מפרק לחברה.

 .3חתימותיהם של שני מורשים ביחד מאלה המופיעים
בסעיפים ו או  2לעיל ,או חתימת אחד מקבוצה ו וחתימת
אחד מקבוצה  2ביחד ,מחייבות את מוסרנו כלפי הבנקים
לבל דבר בלי יוצא מהכלל.

מי שמעוניין להיות מיוצג באסיפה ז 1על ידי מיופה
כוח ,יגיש למשרדו של עו״ד יורם רוט יפוי כוח בהתאם.

 .4אשר לחתימות הסבה על גבי שיקים ומשיכות
לפקודתנו או המועברים אלינו ,וכמו־כן על גבי שטרות
הנמסרים לבנקים לבטחון או לגביה  -מספיקה עליהם
חתימה אחת בלבד איזו שהיא מתוך שבעת המורשים
המפורטים לעיל.

אילן גולדמן ,יו״ר

קורט גבור ,מזכיר כללי

אם לא יהיה באסיפה הנ״ל מ נ ץ חוקי ,תיערך אסיפה
נדחית באותו מקום ביום  ,23.12.1993בשעה  ,17.00והיא
תהיה חוקית בכל מספר של נובחים.
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נ ח ל ת מ א י ר בחלקה  221ב ג ו ש  6188ב ע ״ מ

בקי ב ע ״ מ

)ח׳׳פ 9־008786־{51

)בפירוק בזרעון(

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-007043-6

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי ניפדק

ניתנה בזה הורעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום ,18.4.1988
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את נפתלי בר אילן ,רח׳ מורדי הגיטאוח  ,7רחובות ,במפרק
של החברה.

ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף  321לפקודת החברות
]נוסת הדש[ ,התשמ ג983-ו ,כי באסיפה בללית שלא מהמנין
של תתבדה ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום ,10.11.1993
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ,עם
הצהרת כושר פרעון ,ולמנות את מיכאל כהן ,אצל משרד
עו״ד אביטל-ררומי ,בית סילבר ,דרך אבא הלל  ,7רמת־גן,
למפרק החברה.

כל נושת שיש לו תביעות מצד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למפרק הנ״ל ,לפי המען האמור.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו תוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
נפתלי בד אילן ,המפרק
בל־גיל

״

על כל נושה ,אם ישנו כזה ,להגיש את תביעותיו,
בצירוף הוכחותיהן ,תוך  21ימים ממועד פרסום הודעה זו,
למפרק החברה הנ״ל לפי המען האמור.
נושה או אדם אתר אשר לא יגיש תביעתו תוך המוז!
האמור  -לא ייענה.
מיכאל בהן ,מ פ p

באקה בע׳׳מ

הודעת על פירוק מרזגון
ניתנת בזאת הורעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
שנתקיימה ביום  ,11.11.1993נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק
את החברה מרצון ולמנות את מחמוד רשאידה מבאקה אל
גרבייה למפרק החברה,

ג ר ו ב ר איבגיינירס בע׳׳מ
)ת״פ 3־0595666־(51
הודעת על אסיפה סופית

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

ניתנת בזאת הודעה ,בי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ״ל ,שתתכנס כאסיפה סופית לפי סעיף
 338לפקודת החברות ביום  ,20.1.1994בשעה  ,09.00במשרד
עו״ד גבריאל לוי ,שד׳ שאול המלך  ,35תל־אכיב ,יובא בפני
החברה דו׳׳ח מפרק החברה ובו פירוט מה נעשה בנכסי
החברה.

מחמוד דשאידה ,המפרק

אורי גרובד ,המפרק

כל נושה שיש לו תביעות בגד החברה יגיש את
תביעותיו ,ת1ך  21יום מיום פרסום הודעה זו ,לפי המען
הנ<
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