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במקרקעין
הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה )הוראות שעה(
וחוק התכנון והבניה
דו״ח שבועי של בנק ישראל על מחזור המטבע

ת

2103

2104
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2 1 1 1

2 , 1 2

מינוי בית דין לדוגכליפ עסקיים

חוק מם קניה )טובין ושירותים( ,התשי״ב; 1952-
7

פקודת הטבק :
8

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )32ג( ו*)ד( לחוק ההגבלים
העסקיים ,התשמ״ח , 1988-ובהתייעצות עם נשיא בית המש־
פט העליון ,אני ממנה את אב בית הדין להגבלים עסקיים,
ובהמלצת שר התעשיה והמסחר את חברי בית הדין ,כמפורט
להלן:
1

מרים נאור ,שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים  -אב
בית הדין:
נציגי ארגונים כלכליים:

נציגי ציבור:
מיכאל שפר
מרשל סרנת
אברהם פרידמן
נסים ארניה

נציגי ארגוני צרכנים:

עובדי מדינה:
אורית פודמסקי
יורם גבאי
ורדה לוסטהויז

יעקב אשל
מרדכי בן־עטר
יוסף גרום
איתן אביבי
סיבי דויטש
גדעון פישלזון
תקוה לקר
שלום פוריס

פקודת מם בולים ';
0

חוק הבלו על דלק ,התשי״ת1958-

מען בית הדין :בית המשפט המחוזי ,ירושלים.

דוד ליבאי
שר המשפטים

ס״ת התשמ״ח ,עמי .128

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות{  ,אני מרשה בזאת את עובדי אגף המכס ומע״מ במשרד
האוצר ששמותיהם מפורטים להלן ,לערוך חקירות בקשר
לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם:
1

פקודת המכס !
2

חוק סוכני המכס ,התשכ״ה: 1964-
3

פקודת המשקאות המשכרים)ייצור ומכירה( ]נוסח חדש[ :
4

פקודת הכהילים המפוגלים ]נוסח חדש[ :

״
:

חוק מס בולים על מסמכים ,התשכ״א1961-

״
:

חוק הסדרים בעקבות ניוד מטבע ,התשל״ח; 1977-
13

חוק מס ערך מוסף ,התשל״ו5-ד; 19
״

חוק הסלי סחר ,התשנ״א־: 1991
15

השם

תוקף המינוי עד יום כ״ג באדר א׳ התשנ״ה) 23בפברואר
.(1995

ב׳ באדר התשנ״ג ) 16במרס (1993
)חמ (3-2125

תוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף( ,התש״ס1949-

9
;

תעודת זהות

אבו דרע קאםם
אבו חסום האני
אביאב שלמה
אביטל ירון
אביטן אברהם
אבני אדרי
אבנרי אילן
אברהם יוסף
אברהם מנשה
אברהם נסים
אברמוביץ אבירם
אברמוביץ אמיד
אגיני אריה
אגמי אברהם
אדלמן ערן
אחרוני איתן

054808399
054801758
056782329
022351753
059239137
007790876
058421231
069682912
362427650
055044093
022969356
023617632
004433314
009459660
057816688
054600051

אוהד אילו
אוזמו יעקב
אוחיון דוד
אוחיון דוד
אוחיון שולמית
אוחנה אבי
אולצק רונן
אוסמו יצחק
אושלם דבורה
אזולאי יואב
אזוף רוברט

030135701
069396588
058140526
064909856
054659768
058006107
059225193
060214756
053971396
058336298
014076335

5

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל״ט9-ד; 19
6

חא״י ,כרך אי ,עמ׳
דיני מדינת ישראל,
סייח התשכ״ה ,עמי
דיני מדינת ישראל,
דיני מדינת ישראל,
דיני מדינת ישראל,
2098

.439
נוסח חדש  ,3עמי .39
.16
נוסח חדש  ,4עמ׳ .74
נוסח תדש  ,4עמ׳ .88
נוסת תדש  ,32עמי .625

סייח התשי״ב ,עמ׳ .334
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,5עמ׳ .100
סייח התש״ס ,עמי .154
חא״י ,כרד ב  /עמ׳ .1302
ס״ח התשי״ח ,עמי .160
ס״ח התשכ״א ,עמ׳ .64
סייח התשל״ח ,עמי .28
ס״ת התשל״ו ,עמי .52
סייח התשנ״א ,עמי .38
ילקוס הפרסומים  ,4097י׳ בניסן התשנ״ג1.4.1993 ,

השם
אטיאם יצחק
איזק דליה
איטח דניאל
אייגר בנימין
איינהורן אריאל
איינהורן מאיר
אילן יוסף
אילני אמנון
איקיס קרלוט״
אלידע אברהם
אליעד חנה
אליעזר אפריים
אלעד רונן
אלקולומברה יום טוב
אלקלעי יצחק
אמדו יעקב
אמיר זוהר
אמסלם יצחק
אמריו שרה
אנגל אהרון
אניספלד לאה
אננברג יהודית
אםחייק אפריים
אפרמיאן רחל
אפרתי צבי
אפרתי ציון
אצט אלדו
ארבלי אורי
ארבלי דורון
ארבלי עופר
אריה חזקיה
אש אודי
אשכנזי ליאורה
אשכנזי משה
אשר יהודה
בהגלי חיים
בהלול גדי
בובליל חיים
בובליל רפאל
בדגנים אהרון
בויום עמוס
בוכרים יוסף
בוקובזה דורית
בוקובזה ידםף
בוקובזה נאור
ביבי אבי
ביטון מישל

תעודת זהות
008845596
070068754
069690006
004166575
016467631
056436975
059778068
051056661
302432604
008785792
065468092
069064483
058888041
051575645
055876387
054140405
055379226
026045575
054265301
000152652
056232978
026053843
053572871
014697387
049766058
057728420
302432778
072678915
057430787
056828221
009566472
058243684
054265657
010844454
049766157
052912250
023523962
005394574
053960167
062698949
055714679
067986745
057767543
065188104
057396764
059620401
069381986

ילקוט הפרסומים  ,4097י׳ בניסן וזתשנ׳׳ג1.4.1993 ,

השם
ביטון שמעון
ביטרן יצחק
בכר יהודה
בלובול מריו
בלום יעקב
בלנקובסקי יהודית
בן ארדיטי אבי
בן דוד אוריאל
בן דוד אליהו
בן דוד יהודה
בן יעקב יעקב
בן ישי רוזט
בן לולו שמואל
בן סבו יוסף
בן עמי אורית
בן ציון מרדכי
בסט בת שבע
ב ר אורן
ב ר דוד רפאל
ב ר סיני אהרון
בראל טוביה
ברוק אורי
ברייטמן גורג
ברכה־ מרדכי
ברמן אריאל
ברנסה ברים
ברעוז אמיר
ברעם אייל
ברק יצחק
גבאי זבולון
גבאי רפאל

תעודת זהות
057498669
057183477
053489670
303881288
057230021
069034395
057945222
071473813
056018336
068049592
000879379
026850479
068983428
054746466
058044827
051752780
000058461
056722804
056452881
053342150
054263579
013408703
016459059
056780356
302432588
020732533
057811333
058612763
016353914
054780218
058340506

גודינר דב
גוזלן ניסים
גוטמן אבי
גוטמן יצחק
גוטםמן מנחם
גולדברג גלעד
גולדמן ירדן
גולדשטיין אליעזר
גזית גאולה

003662301
058455890
022416242
057780702
014390868
022689905
022635569
057173965
045771094

גילה יהודה
גילמן מוניקה

000591479
303597652

גיספן יואב
גלאי יורם
גלילי צביקה
גליק פאולינה
גנדת יהושע

056575772
057074015
052765211
014518070
002386449
2099

השם

תעודת זהות

השם

גדונוב שורי
גרש םומה
דאהן מאיר

015240823
065479891

זיתי שלום
זנדבי זכריה
חבושה יעקב

דאוד סמיח
דבדוב שפיק
דבורי אליהו
דגה יואל
דגן דוד
דגן יעקב
דה פורטו גיל
דהן שמואל
דיין דוד
דימנס יעקב
דמב אלון
דמרי גולי
דניאל נעים
דניאלי מרדכי
דניבו יוסף
דסה יצחק
דרגובסקי דניאל
הולצמן בועז
הושיא לאון
הייסנר רחל
הלפרין פסח
הראל דוד
הראל חנה
הראל אמיר
הרולד אקס
הררי שמעון
הרשקוביץ מרדכי
הרשקוביץ קורן
ויזר צבי
וייס יהושע
וילנר גיל
וימן בנימין
וינובםקי מרסלו
וינר אדולפו
זסרמן אליהו
ועקנין דור
ועקנין נסים
וקנין גדי
וקנין דניאל
זאבי איתן
זוארץ רות
זומריד אביבה
זידאן אמין
זילברמינץ דוד
2100

000959205
020930939
050246800
042913251
057192635
050537976
051903003
055050173
055469597
067615450
0063*64400
011911799
053599783
059102061
075560870
059680058
000630723
059714816
022269401
017071200
068250232
030457261
064553589
051134773
059784025
012598462
000724427
010839603
050846229
006061600
054144118
065728529
006806806
304205008
302432547
045588936
053929535
000078543
022668644
026794131
022596373
054168612
065460040
020448494
064411333

תעודת זהות

חבשוש משה
חח־ מנשה
חוגה יאיר
חזקיהו פואד
חי שזו בנימין
חיוו עזרא
חיטה דניאל
חיים דוד
חיימוביץ משה
חימלינצקי חיה
חן אריה
חרוב חיים
טאהא מוסטפא
טביבזדה יוד
טורם עקיבא
טחולוב בן ציון
טיבי יורם
טל אברהם
טמיר חיים
טריף יוסף
יאנקו יורם
יהלום אבי
יוםוב יוליה
יוסף נתנאל
יוסף שרגא
יזאמה אדוארד
יחזקאל דני
יחזקאל הרצל
יחיאל מנחם
יעקב משה
יעקב עדן
יעקובי שמואל
יפה ירדן
יפת שלום
יצחק צבי
יקואל אייל
ידון מאיר
ישע אלכם
יששכר שלמה
כהן אבי
כהן אביתר
כהן אברהם
כהן אלי
כהן אליהו

054046149
053489480
043273747
007836596
069430908
056018716
074865338
059837229
041890070
303665525
054111380
042197285
016801946
057525008
055669048
020453429
067992008
071951511
000653642
055693337
027074046
056484298
055241301
014997225
054907134
017586587
022231617
053225538
045156569
057868218
055663975
041989492
059591958
022976187
000422493
067866491
003293115
014226385
050289248
, 000413286
050695295
055472237
059846741
056640303
000906941
046791547
047946041

ילקוט הפרסומים  ,4097י׳ בניסן ו^שנ׳׳ג1.4.1993 ,

השם

תעודת זהות

כהן אריק
כהן ארמונד
כהן אשר
כהן דליה
כהן דניאל
בהן חוסה
כהן יהודה

012365144
068099738
005530894
056714900
041804774
302053202
050712645

כהן יעקב
כהן יצחק

304219496
001035872
05643754

כהן מרדכי
כהן משה
כהן צביקה
כהן רפאל
כהן שאול
כהן שלמה
כהן שמואל
כספי שרגא
לב ארי ציפורה
לואיה גדעון
לוי אורי
לוי אייל
לוי דוד
לוי מוטי
לוי מנשה
לוי עחי
לוי קובי
לוי רחמים
לויטון גבריאל
לוין אליעזר
לזמי ויקםור
לזרוביץ יעקב
ליאון אייל
ליפשיץ מרדכי
מאירוביץ מוני
מדניק מריו
,מוכתר אריה
מונםונגו יעקב
כהן רפי
מוסקוביץ חבה
מועלם יעקב
מועלם שלומית
מור אלי
מוראי משה
מזרחי אשר
מזרחי יוסף
מזרחי שלמה
מיארה חיים

067791319
058412271
069672509
041402330
053365862
068957471
041642976
050450550
055016992
056493836
022958102
078820818
057724973
022118194
051136182
051620151
071722235
304511025
001814904
067784744
048628531
058236878
05466118
016853814
302432869
000270546
067770859
079876462
026938134
053206157
050876754
008770604
053933115
058394347
010033751
053375630
042733022

לקוט הפרסומים  ,4097י׳ בביסן התשנ״ג1.4.1993 ,

השם
מיגאן רבקה
מיתי יואב
מינה דוד
מישטה יחזקאל
מלאני זוהר
מליחי יואב
מן כרמי
מנוס אפריט

תעודת זהות

מנטל אורנה
מנלה יובל
מנע יעקב
מנצור יעקב
מעוז יובל
מעיין יוסף
מרדו שלומית
מרחב אליהו
מרקוביץ ליאורה
מרקוביץ פאול
מרקובס חביאר

055561799
056751555
070875950
073704462
058348459
055524300
022118797
058689878
056685399
059261495
053543674
005734207
022002364
005273503
004633335
052335676
058461476
017690561
304205255

משה שמואל
משעול שוקי

009506650
055670699

נאור רם
נאשף עראף
נגל רוברטו

022774673
035087048
015861776
304205842
059936187
059642041
059703975
058041856
069621456
070122510
064131196
069126159
059733147
026889956
069403616
058302118
003396363
064284169
055626923
008741258
048202030
023609563
054153598
059767277
073721144
074603911

נומייםקי גלדיס
נזיר הינו
נחום ענת
נחמני אבנר
נחמני יאיר
ניזרי לינדה
נקר עזרא
נקש סובר
סבג רמי
םגאווי יעקב
סגל פסח
סדקה ראובן
סויסה אריק
סול יעקב
סולומון בנימין
סולומון יעקב
סומך אסתר
סופר ראובן
סופר רן
םוקמן יצחק
סטי גליה
סייג זהבה
סייג רפאל

2101

השם

תעח־ת זהות

סימינוביץ אדי
סימינוביץ יפה
סימן טוב יוסי
סימני אברהם
סלע דבורה
סלע עמירה
סמרה דורון
סעד ראפע
סעדה יורם
ספדי ריקרדו
ספכמ דניאל
עדי יהושע
ע ח אפרים
עטאם משה
עיני כרמלה
עירוני עופר
עמיאל בעמי
עמיאל רפי

065457392
051464782
000867366
054977442

עמיר גיא
עמר יצחק
עמר שמואל
עמרבי ברכה
ענברי יובל
ערוסי יגאל
פאר אשר
פולק אליהו
פודגס שמחד.
פורת זאב
פידרר זיו
פיטוםי גון
פירםט אפרים
פלג סופיה
פלד יובל
פלח יוסף
פלקוביץ זנט
פרידמן יעקב
פרישמן מאיר
פרליס מרדכי
פרלמן גבריאל
פרקש יונה
פרקש רות
צדני סולמה
צארף יצחק
צדוק דבורה
צוברי שמעון

2102

015880958
058022260
022595987
020812046
022231741
302432216
302433016
001667245
052771680
058835646
070381538
055608509
059150748
052405677
022530661
058487893
022771026
010368140
055597710
055964555
056707466
065083974
030714505
050095272
059688879
056526650
056622707
042516211
059807560
058881665
016739831
014902142
056015829
052917911
017128091
013060520
050948348
302432281
074648916
043269208
005680772

תעודת זהות

הסס
צור גינת
ציגילברג זאב
ציסיאט משה
צרפתי יצחק
צרפתי עליזה
קאין רם
קדמי אברהם
קחלובסקי מנואל
קופמר זיוה
קסשוילי שבי
קיסלביץ גביה
קלי יאיר
קליין דורית
קנטור ראובן
קניזניק אווה
קסמן צביקה

062003231
052927944
050532985
000782136
057119026
024212961
042484030
303843668
016897209
014943971
011097813
055348643
051205540
015334550
304032568
059672725

קפאח אסתר
קציר נועם

050965615
034667735

קרן צבי ירון
ראוכר גדעון
רבינוביץ חגי
רדנר עופר
רואם מאיר
רובינשטיין משה
רודניקי רוברטו
רוזן שלמה
רוזנברג יהושע
רחמן אלברטו
רוט אליהו
רוט בטליה
רומנו שאול
רון דוד
רון עודד
רותם רפאל
רז אהרון
רחמים צביקה
ריאד תומא
ריביבזון יעוז
רמתי משה
רפאל דניאל
שדה יצחק
שוורץ אריה
שוורץ דורה
שושן יעקב

053420063
004089330
007563570
058419425
012398087
002764843
302433784
058284019
059648170
304205545
055897557
004278180
302432190
051715852
054172168
057859373
051960250
053387817
054416326
054144597
053618369
050637297
010512978
059188631
016368375
067693739

ילקוט הפרסומים  ,4097י׳ בניסן התשב׳׳ג1.4.1993 ,

השם

תעודת זהות

שושנה יוסף
שטרית חיים

000639062

שטרית יצחק
שילון דוד
שלום דן
שם טוב יצחק
שמחון פנינה
שמני דוד
שמעוני גבי
שמש אהרון
שנהב גדעון
שפיר יעל
שצופק חיים
שרגא ישראל
שריון ציון
שרפמן עדי
תגר נסים
תמיר ציון

042852293
069382836
014223895
056491145
072860489
059237404
051155000
003155892
043279439
050051838
000136325
059799098
057468910
030668370
0596866755
030088538
053228326

תוקפה של הרשאה זו מיום ח׳ בטבת התשנ״ג) 1בינואר
 (1993עד יום י״ז בטבת התשנ״ד) 31בדצמבר  (1993וכל עוד
מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.
כ״ו בטבת התשנ״ג) 19בינואר (1993
משה שחל
)חמ (3-279
שר המשטרה

הודעה בדבר •הרכב ועדת המינויים לקאדים מד׳הב
לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ״ג1962-

תמצית תקציב רגיל של עירית קרית־מוצקין
לשנת הכספים 1992
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות' )להלן  -הפקודה(,
אני מודיע כי בתוקף סמכותו של שר הפנים לפי סעיפים 206
ו־ד 20לפקודה ,שהועברה אלי  ,אישרתי תקציב רגיל של
עירית קרית־מוצקץ לשנת הכספים  1992שתמציתו להלן:
2

תקבולים

בשקלים חדשים

 .1מסים
 19.91מענק כללי
 .2שירותים מקומיים
 .3שירותים ממלכתיים
 .4מפעלים
 .5תקבולים לא רגילים

22,557,200
6,206,200
11,021,900
5,114,700

44,900,000
תשלומים
.6
.7
.8
.9

בשקלים חדשים

הנהלה כללית
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים לא רגילים

5,462,300
12,692,900
19,963,800
6,781,000
44,900,000

ג׳ באדר התשנ״ג ) 24בפברואר (1991
)חמ 360־(3
עמרט קלעג׳י
המנהל הכללי של משרד הפנים
מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ׳ .197
י״פ התשל״א ,עמי .1523

בהתאם לסעיף )11ב( לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים,
התשכ״ג , 1962-אני מודיע כי הרכב ועדת המינויים לקאדים
מ ד ה ב הוא כדלקמן:
1

מינוי ועדת ערר

השר לעניני דתות  -יושב ראש
שר המשפטים  -חבר
שיך אמין טריף ,יושב־ראש המועצה הדתית הדרוזית -
חבר
שיך נור אלדין חלבי ,קאדי מד׳הכ
בית הדין .לערעורים  -חבר
שיך נעים הינו ,קאדי מדהב ,בית הדין  -חבר

לפי חוק הרשויות המקומיות)ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל״ו1976-
ניתנת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו,'1976-
מינתה מועצת עירית בארישבע ,בישיבתה מיום ח׳ באדר
התשנ׳יג) 1במרס  ,(1993ועדת ערר לענין החוק האמור בהרכב
של שלושה כמפורט להלן:

חבר הכנסת םאלח טריף  -חבר

חנוך וולף  -יושב ראש!

חבר הכנסת אסעד אסעד  -חבר

אריה רייטר  -חבר!

עורך הדין גיהאד עזאם  -חבר
ר בניסן התשנ״ג ) 28במרס (1993
יצחק רכיל
)חמ (3-1185
ראש הממשלה
והשר לעניני דתות
ם״ח התשכ״ג ,עמי  ;20התש״ם ,עמ׳ .84
1

ילקוט הפרסומים  ,4097י׳ בניסן התשנ״ג1.4.1993 ,

צ׳רלס לביא  -חבר.
י״ז באדר התשנ״ג ) 10במרס (1993
)

1

ח

יצחק דגר
־־
ראש עירית באר־שבע
סייח .התשל״ו ,עמ׳  :252התשנ״ג ,עמ׳ .10
מ

2 5 2

( 3

2103

הודעה לפי סעיפים  5ויד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳
2/116/03/3״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3023התשמ״ד ,עמי  ,1481מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אשדוד )להלן  -הועדה( ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי
הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4067התשנ״ג ,עמי  ,659תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עירית יבנה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
2

1

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
ע ל טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו ־ בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
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 בזה שכל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
קרקע בגוש שומה  ,2064באזור בקמה ,כמפורט להלן:
שסח במ־׳ר יעוד

ח׳׳ח

מגרש

1

1

16,200

1

2

3,950

שב״צ  -תחנת כיבוי אש

1

3

2,750

דרך  -חניה ציבורית

שב״צ  -מרכז להכשרה מקצועית

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,בנין עירית
אשדוד ,מרכז מסחרי ד׳ ,אשדוד ,וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ח באדר התשנ״ג ) 11במרס (1993
)

ח

מ2

~

צבי צ י ל
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובגיה אשדוד

( 3

מ ר

תוספת
חלק מחלקה  5בגוש  ,4905בשטח  7,120מ׳׳ר ,במםומן
בתשריט.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה ,שדי דואני ,יבנה,
וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ג׳ בשבט התשנ״ג ) 24בפברואר (1993
)

ח

^

מ

יהודה ברום
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יבנה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה־ , 1965ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ יב5/181/״ ביבנה )להלן  -התכנית( ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4035החשב״ב ,עמי
 ,4406מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה יבנה)להלן
 הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכיציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4067התשב״ג ,עמ׳  ,659תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עירית יבנה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
1

2

תוספת
חלק מחלקה  40בגוש  ,4945בשטח של  1,105מ״ר,
כמםומן בתשריט.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה ,ש ד דואני ,יבנה,
וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ג׳ בשבט התשנ״ג ) 24בפברואר (1993
)

ח

מ

4

־

יהודה ברום
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יכנה

( 3

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשכ״ה־1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ , 1965ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ 9/132א׳״ ביבנה)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4047התשנ״ג ,עמי ,57
מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה יבנה )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
2104

ו

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל׳׳שינוי תכנית מיתאר
1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
עי׳ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,4097י׳ בניסן החשנ״ג1.4.1993 ,

מקומית מם׳ פת3/1154/״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1131התשכ״ה ,עמ׳  ,544מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתחיחקוה )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 לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
ע ל טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא 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 בשטח של  1,406מ״ר ,המהווה חלק מחלקה
 4בגוש  ,4042פתח־תקוה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־תקוה,
וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ז באדר התשנ״ג ) 10במרס (1993
)

ח

מ 2

'

גיורא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתחיתקוה

{ 3

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  190-1 189לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״תכנית כ98/״ )להלן -
( התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2430התשל׳׳ח ,עמ׳  ,1591מצהירה בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית־אתא ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרק
עות )רכישה לצרכי ציבור( , 1943 ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5וי7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4070התשנ״ג ,עמ׳  ,846תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עירית קריתיאתא מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,ככר העיריה ,1
קרית־אתא ,וכל המעונין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ב באדר התשנ׳׳ג ) 15במרס (1993
ח

)

(

הודעה לפי סעיפים  5דד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה , 1965-ובהתאם ל׳׳שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ רצ8/110/״ )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4052התשנ״ג ,עמי ,262
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציון
)להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת
דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תור
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.
תופפת
גוש  ,3932חלקה .27
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3

דוד ראם
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית־אתא

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון׳
לציון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט״ו באדר התשנ״ג ) 8במרס (1993
)חמ 2־(3
מ

נ

,

ג ן

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון־לצידן

תופפת

 .הודעה לפי סעיפים  5ד7

גוש  ,10232חלקות  ,88-84חלקי חלקות ,83,82,75,74
) 200 ,10! ,100 ,97 ,96 ,93 ,90 ,89מקודם חלק מחלקות
ישנות  ,(71 ,70כשטח ספורט.

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה , 1965-ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
!

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,4097י׳ בניסן התשנ״ג1.4.1993 ,

1

ס״ת התשכ״ה ,עמ׳ .307
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מקומית מס׳ רצ21/11/1/״ )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4052התשנ״ג ,עמי ,262
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציון
)להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת
דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.
תוםפת

לחיזוק תביעתו שיכללו את 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 מיד
חוקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.
תוםפת
גוש  ,4242חלק מחלקה  - 431מגרשים ,13 ,11 ,6 ,5 ,4
 19לדרכים; מגרש  18לשצ״פ! מגרשים  ,3 ,1ד16 ,14 ,
לשב״צ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון־
לציון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין כו בשעות העבודה
הרגילות.
ט״ו באדר התשנ״ג ) 8במרס (1993
)
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מ׳ ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון־לציון

( 3

גוש  ,3945חלק מחלקה .609
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעידית ראשון-
לציון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט״ו באדר התשנ״ג ) 8במרס (1993
)חמ 2־(3

מ

׳ ,י ן
נ

צ

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשוןילציון

הודעה -לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל׳׳שינוי תכנית מיתאר
מקומית מסי רצ22/1/״ )להלן י התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3625התשמ״ט ,עמי
 ,1791מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון-
לציון )להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים
בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור דבי הועדה
מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
כל התובע לעצמו זכות או סוכת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות

סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307
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הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחזק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ רצ39/1/״ )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3784התש״ן ,עמ׳ ,3429
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציון
)להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת
דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.

.

1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו
על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ר א י ו ז ^ ^
לחיזוק תביעתו שיכללו את 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 מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

ילקוט הפרסומים  ,4097י׳ בניסן התשנ׳׳ג1.4.1993 ,

הודעה לפי סעיפים  5דד

תופפת

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה!965-

גוש  ,3946חלק מחלקה .107
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון-
לציון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ם״ו באדר התשנ״ג ) 8במרס (1993
)חמ ' >
2

מ׳ ניצן

3

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון־לציון

הודעה לפי סעיפים  5ד7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(.1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה , 1965-ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מם׳ רצ/2/114/א״ )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1375התשכ׳יז ,עמ׳ ,1804
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציון
)להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת
דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דתוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.
תופפת
גוש  ,3942חלק מחלקה .43
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון׳
לציון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט״ו באדר התשנ״ג ) 8במרס (1993
*

1

ח מ 2

י '
3

מ׳ ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון־לציון

ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

ילקוט הפרסומים  ,4097י׳ בניסן התשנ״ג1.4.1993 ,

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ רצ/39/1/ב׳״ )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3737התש׳׳ן ,עמ׳ ,1659
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשוךלציון
)להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת
דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
תודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.
תוספת
גוש  ,3946חלק מחלקה .94
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון*
לציון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט״ו באדר התשנ״ג ) 8במרס (1993
)

ח

מ2

~

מ׳ ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון־לציון

( 3

*

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנץ
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל׳׳שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ רצ23/1/״ )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורטמה בילקוט הפרסומים  ,3075התשמ״ד ,עמ׳
 ,2890מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון׳
לציון )להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים
בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה
מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
1

סייח התשכ״ה ,עמי .307
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כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרסי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דתוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.

תוספת
גוש  ,3938חלק מחלקה .20
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון־
לציון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעייו בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט״ו באדר התשנ׳יג ) 8במרס (1993
)

ח

מ

2
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הודעה ל פ י סעיפים  5ר ד

תוססת

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

גוש  ,6095חלקות .141 ,140 ,139 ,138 ,137
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון־
לציון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ם״ו באדר התשנ״ג ) 8במרס (1993
י

'

ח מ2

מ׳ ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון־לציון

( 3

ה ו ד ע ה ל פ י ס ע י פ י ם  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל׳ישינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ רצ/6/1/ב׳״ )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  314התשנ״א ,עמ׳
 ,3540מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון-
לציון )להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים
בתוספת דרושים לועדה לתלוסין לצרכי ציבור וכי הועדה
מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.

מ׳ ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון־לציון

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מם׳ רצ/24/1/ב׳״ )להלן  -התבנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4076התשב׳׳ג ,עמ׳ ,1275
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציון
)להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת
דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה א ש א
וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי על כף ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרסי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
בן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.
תוספת
גוש  ,6288חלקי חלקות .38-26 ,19 ,16-9
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון-
לציון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט״ו באדר התשנ״ג ) 8במרס (1993
י
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מ׳ ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון־לציון

סייח התשכ״ה ,עמי .307
1

ס״ח החשכ״ה ,עמ׳ .307

2108

ילק7ס הפדסדמים  ,4097י׳ בניסן התשנ״ג1.4.1993 ,

הודעה לפי סעיפים  5דד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל׳׳שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ רצ17/15/1/״ )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4052התשנ״ג ,עמי ,262
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציון
)להלן  -הועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת
דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.

המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4064התשנ״ג ,עמ׳
 ,582תהיה לקביינה הגמור והמוחלט של עירית רמת־גן מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

1

כל'התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ,ורוצה לקבל פיצד על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
נל טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזאת
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.

גוש

חלקי חלקה

שטח החלקה
במ׳׳ר

שטח ההפקעה
במ״ר

6109

102

737

193

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ובמחלקת הנכסים
של העיריה ,רת׳ המעגל  ,26רמת־גן ,וכל המעונין בדבר זכאי
לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה והעיריה פתוחים
לקהל.
כ״א באדר התשני׳ג) 14במרס (1993
)

ח

צבי בר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמתיגן

מ

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל׳יתכנית מקומית רמת־גן
מס׳ ר״ג340/״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2591התש״ם ,עמ׳ ) 659להלן  -התכנית( ,מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן)להלן  -הועדה(,
הודעה בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4008התשנ״ב ,עמי  ,3318תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עירית רמת־גן מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
1

תופפת
גוש  ,3942חלק מחלקה .41
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ראשון-
לציון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט״ו באדר התשנ׳׳ג ) 8במרס (1993
<
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יושב ראש הועדה המקומית
לתכנץ ולבניה ראשון־לציון

*

הודעה לפי סעיף 19

^

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189וי 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל׳׳תכנית מם׳ ר׳׳ג,888/
שינוי לתכנית מיתאר ר״ג340/״ ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3986התשנ״ב ,עמי ) 2579להלן -
התכנית( ,מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן
)להלן  -הועדה( ,הודעה בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע
1

2

תוספת
גוש

6127

חלקה

שטח החלקה
במ׳׳ר

שטח ההפקעה
במ״ר

323

328

בשלמות

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ובמחלקת הנכסים
של העיריה ,רח׳ המעגל  ,26רמת־גן ,וכל המעונין בדבר זכאי
לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה והעיריה פתוחים
לקהל.
כ״א באדר התשנ׳יג ) 14במרס (1993

2

ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,4097י׳ בניסן התשנ״ג1.4.1993 ,

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמתיגן
1

2

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

2109

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה ,'1965-ובהתאם ל׳׳תכנית מס׳ ק(695)43/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעתון
הרשמי  ,35התש״ס ,עמ׳  ,156מוסרת בדה הועדה המקומית
לתכנון דלבניה קריות )להלן  -הועדה( ,הודעה בי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי
הועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התדבע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלדח לועדה ,תדך
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 לםעיפיהם את הפיצריים
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 ,דהוועדה מורה בזה שכל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן -
הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר כיחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ר  7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4027התשנ״ב ,עמי  ,4073תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה המקומית יבנאל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
־

תוםפת
חטיבת קרקע בגוש  ,15438חלקי חלקות  ;17 ,16גוש
 ,15439חלקי חלקות .38 ,33 ,32 ,29 ,12-3 ,1
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רת׳ יוחנן בן זכאי,
טבריה ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י׳ באדר התשנ״ג ) 3במרס (1993
)

ח

מ

4

ם׳ עבר אלחק
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי
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הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מסי גז/מד/במ4/177/״ במכבים-רעות )להלן  -הת
כנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4037התשנ״ב ,עמ׳  ,4476מצהירה בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מכבים-רעות )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן -
הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו* 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4056התשנ״ג ,עמי  ,343תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה המקומית מכבים־-רעות מיום פרסום הודעה זו ברשו
מות.
1

שטחי קרקע בגוש  10444כמפורט להלן:
חלקות ,1608 ,1603 ,1597 ,1184 ,1189 ,764-741 ,337
,1919 ,1900 ,1757 ,1696 ,1693 ,1657 ,1648 ,1644 ,1642
וחלקי חלקדת  336ו־ ,1745הצבוע בצבע אדום בתשריט
התכנית!
חלקות  1107ו־ ,1108הצבוע בצבע ירוק בתשריט
התכנית.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ הגדוד העברי
 ,4קרית מדצקין ,רכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות
קבלת קהל.

2

תוספת

י״ז באדר התשנ״ג ) 10במרס (1993
ג

ח

מ

2

־

( 3

עובדיה לוי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קריות

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה. 1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם ל״תכנית מפורטת מם׳
ג/במ34/״  -סמדר עלית)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר מתן
הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים ,3997
התשנ׳׳ב ,עמי  ,2935מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרתי )להלן ־ הועדה( ,בהתאם לסעיף 19
סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307
2110

גוש

חלקי חלקות

5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5319
5646

3
9 ,8 ,4-1
22-5 ,3 ,2
21 ,9-1
3 ,1
9 ,7 ,4-1
87-1
כל החלקות בשלמות
4-1

ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32
ילקוט הפרסומים  ,4097י׳ בניסן התשנ׳׳ג1.4.1993 ,

 106.4דונם בערך ,המהווים שטח לבניני ציבור ,המסומן
בצבע חום מותחם בחום כהה בתשריט:

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה
)הוראת שעה( ,החש״ן~,1990
וחוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-

 657.5דונם בערך ,המהווים שטח ציבורי פתוח ושבילים,
המסומן בירוק בתשריט!

מחוז תל־אביב

בשטח של  1,135.4דונמים בערך בחלוקה זו:

 371.5דונם בערד ,המהווים שטח לדרכים ,חניות ודרכים
משולבות ,המסומנים באדום ,פסי אדום ירוק וחום בהיר
בתשריט.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,וכל המעונין זכאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט״ז באדר התשנ׳׳ג ) 9בפברואר (1993
)

ח

מ

4

־־

(3

אברהם זהבי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מכבים-רעות

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הםדר זכויות
במקרהעץ
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של תליאביב־יפו
ביום כ״ג בניסן התשנ׳׳ג ) (14.4.1993או סמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
כל המקרקעין הנכללים בגוש שומה  6940תליאביב)פרט
לחלקות שלגביהן הוצאה הודעת הסדר( והמהווים את גושי
הרישום מס׳  7445 ,7443ו־ 7446תל־אביב־יפו.
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכי
רות ,זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגיש לפקיד
ההסדר במחנהו ,או בלשכתו אשר ברחוב לוינסקי  ,76קומה די,
תל־אביב ,במועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקד
מות ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה
שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ״ל ד ש למלא את כל
הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
| ^
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,יבטיח שזכויותיו לא ייפגעו
בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה
שהוא תובע ,יהא צפוי לקנס ,ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר
לצוות שגבולות החלקה יצויינו בציוני קבע על חשבונו של
אותו אדם.
זכות שלא תיתבע בזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד
ההסדר להוציאה מכלל לוח הזכויות.
כ״א באדר התשנ׳יג) 14במרס (1993
אמנון ליפםקי
פקיד הסדר
אזור הסדר תל־אביב־יפו

ילקוט הפרסומים  ,4097י׳ בניסן התשב׳׳ג1.4.1993 ,

מרחב תכנון מקומי תליאביבייפו

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מהדמית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11)5לחוק הליכי
תכנון ובניה)הוראת שעה> ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף i 17
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית
המהווה שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מס׳
תא/במ46-י ,2579-שינוי מס׳  1לשנת  1992לתכנית מיתאר מס׳
 ,460ולתכניות מפורשות מס׳ 808 ,808א808 ,א,1948 ,1-
 ,2124ולתרש״צ 3/06/18״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב־יפו ,מצפון:
דרך לח״י; מדרום :פארק דרום; ממערב :מגרש המשטרה
והמשך דרך משה דיין! ממזרח :רח׳ ב י ת י ת  -גוש  ,6137חלקות
 ,102 ,101 ,98 ,74 ,73 ,71-36 ,34 ,25 ,19ח״ח ,17 ,8-5 ,1
 ,33-28 ,26 ,24-20 ,18ח״ח ,94 ,92 ,90-87 ,83-81 ,75 ,72
 ;96גוש  ,6138ח״ח .91 ,78 ,1
עיקרי הוראות התכנית (1 :תכנון מחדש של השטח,
תוספת של  200ית״ד ושיפור השירותים הציבוריים ,כל זאת על
ידי :א( שינוי איזור מגורים )מגרש  ,(135אזור מגורים א2-
)מגרשים  ,(126-125שצ״פ ,שביל להולכי רגל ,שפ״פ ,מגרש
מיוחד ודרך לאזור מגורים מיוחד בדרום מערב התכנית ,תוספת
של  152יח׳׳ד ולשצ״פ שבו תעבור גישה זמנית לפארק דרום!
ב( תוספת סה״כ  48יחי׳ד במגרשים מס׳  106 ,101ו־ :129ג(
ארגון ושיפור מערכת הדרכים בעקבות הרחבת דרך לח״י)דדך
לוד( ומניעת כניסה ממנה למגרשים :ד( התוויית מערכת דרכים
משולבות המאפשרות גישה למגרשים מרחובות הבושם ובי-
דנית ע׳׳ח שטח ציבורי פתוח! ה( שינוי השבילים הפרסיים
במגרשים  228-201לדרכים משולבות ציבוריות! ו( ביטול דרך
עוקפת דרך לוד מס׳  4152ברוחב  35מ׳ ובמקומה התווית דרך
שירות ברוחב  9מ׳ ושצ׳׳פ! ז( שינוי שטח פרטי פתוח לשטח
ציבורי פתוח )מגרש  ;(131ח( הגדלת השטחים לבניני ציבור
ע״ת שצ״פ ושינוי בהגדרתם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 16.10.1992ובילקוט הפרסומים  ,4053התשנ״ג ,עמי .275
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל־אביב ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
תל־אביב־יפו ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ח באדר התשנ״ג ) 21במרס (1993
שמואל לסקר
יושב ראש הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה מחוז תל־אביב

2111

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה )הודאת שעה( ,התש״ן990-ז
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכי׳ה965-ו
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה כדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11) 5לחוק הליכי
תכנון ובניה)הוראת שעה( ,התש׳ץ ,1990-ובהתאם לסעיף 117
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית
המהווה שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מס׳
רח/במ/550/ד ,20/שינוי לתכניות מיתאר מס׳ רח/550/ד
1־R/6״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות  -גוש ,3704
חלקות ,268 ,266 ,265 ,263 ,259 ,84 ,83 ,82 ,81 ,36 ,31
.553 ,281 ,278 ,270
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת אזורי בניה כדלקמן(1 :
קביעת אזור מגורים ב׳ מיוחד (2 :קביעת אזור מגורים מיוחד
לבניה רוויה (3 :קביעת חזית מסחרית!  (4קביעת שטח פרמי
פתוח :ב( קביעת שטח לאתר שיקום ,שיחזור ושימור :ג(
קביעת מבנים ועצים לשימור :ד( קביעת שטחים להרחבת
דרכים ולמפרצי חניה; ה( קביעת שטחים לחניה ציבורית
ופרטית :ו( קביעת אזורים לאיחוד וחלוקה מחדש :קביעת
הוראות בדבר איחוד וחלוקה לפי סימן ז׳ לחוק ,בהסכמת
הבעלים ,וקביעת שלבי ביצועם.

 :123גוש  ,4487ח״ח  :50,47 ,42-40,37-27גוש  ,4494ח״ח
 :43 ,28-26 ,24-21 ,19גוש  ,6240ח״ח  -,52 ,29גוש ,6242
ח״ח  :42,25-20,13-2גוש  ,6243חלקות  ,4-2ח״ח ,7 ,6,5,1
.46 ,18-10
עיקרי הוראות התכנית (1 :איחוד וחלוקה בהסכמת
בעלים (2 :שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח בניני ציבור ,שטח
פרטי פתוח לאזור מגורים ,דרכים ,שצ״פ (3 :התוויה ויעוד
שטחים לדרכים חדשות (4 :קביעת הוראות בניה בשטח
התכנית (4 :קביעת הוראות לפיתוח השטחים (6 :קביעת תנאים
לביצוע התכנית.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשר
דים האמורים פתוחים לקהל .כל המעויבין בקרקע ,בבנין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות ,תור שלושים ימים מיום פרסומה של הודעה זו
בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה מחוז
המרכז ,רחוב הרצל  ,84רמלה  ,72406טלי .08-270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
ככתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
י״ח באדר התשנ״ג ) 11במרס (1993
דכ שיש
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז המרכז

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 29.5.1992ובילקדט הפרסומים  ,4014התשנ״ב ,עמי .3456
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתותים לקהל.

הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד, 1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ״ד באדר התשנ״ג)17
במרס :(1993
1

מרחב תכנון מקומי לודים

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (3)5לחוק הליכי תכנון
ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף  89לחוק
התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדיי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחדזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מיתאר מקדמית הנקראת:
״תכנית מם׳ גז/במ ,7/40/שינוי לתכנית כפר טרומן -
משמ/30/גז ,ורינתיה  -משמ) 115/גז(4/49/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רינתיה ,כפר טרדמן -
גוש  ,4486ח״ח  ,99-96,93-86,55,23-20,17ח״ח ,105-101
2112
המחיר 3.20שקלים חדשים

בשקלים חדשים
א .סך כל המטבע במחזור
בידם  17במרס 1993

4,888,467,050.00

ב.

היתרה ביום  10במרס 1993

4,853,522,631.00

ג.

העליה או הירידה )־(
במשך השבוע האחרון

34,944,419.00

ד .הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב

4,888,467,050.00

כ״ד באדר התשנ״ג ) 17במרס (1993
שלמה פידקיש
משנה למנהל מחלקת המטבע
סייח התשי״ד ,עמ׳ .192
1
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