דעווסזת

לקולו הפרסומים
כ״ג באלול התשנ״ג
י

4142

 9בספטמבר 1993
עמוד

עמוד

הודעות ע ל קביעת ממלאי מקומם של שרים

4182

הודעה בדבר קיום בחירות ברשות מקומית

הודעה ע ל שובו של שר לארץ

4182

הודעה ע ל הגשה בקשה לרישום מפלגה בפנקס

הסמכה בסמכויות של רשם המקרקעין

4182

המפלגוח

4184־
4185

קביעת רשימת בוחנים לפי חוק לשבת עורכי הדין 4182 . . .

הודעה ע ל מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 4185 . . . 1993

הודעה ע ל מועד סיום תכניות חסכון שונות

4182

הודעות בדבר העברת זכויות נפט

4185

מינוי פקיד גביה לפי מקורת המסים )גביה(

83ו4

מינוי פקידי בחירות לרשויות מקומיות

4186

הודעה ע ל באי־בוח הסיעות וממלאי מקומם בועדת
הבחירות המרכזית לכנסת הארבע־עשרה

4183

הודעות בדבר מינוי הברים נוספים ברשות מוסמכת
לפי תקנות העסקת נכי מלחמה

4183

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות
במקרקעין
הודעת הסדר במקרקעין

4186
4186

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרבי ציבור
הודעוח לפי חוק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה(
ולפי חוק התכנון והבניה

4192

מינוי חבר מועצח המוסד לבטיחוח וגיהות

4184

הודעות בתי המשפט

4205

מינוי ממלא מקום חבר מינהלת מרכז ההשקעות

4184

הודעות בתי הדין הרבניים

4208

מינוי חבר למועצת הפסיכולוגים

4184

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

4209

84ו4

בקשוה לפירוק חברות ע ל ידי בית המשפט

4210

הרשאת רופאים לפי חוק עבודת הנוער

4184

הודעות מאת הכונס הרשמי

4211

הודעה בדבר כניסה לחוקף של פנקס הבוחרים
לכנסת

הודעות מאת הציבור

4212

4184

מינוי חבר בועדח העסוקה לפי חוק חיילים משוחררים
4184
)החזרה לעבודה(

לשינוי בהרכב ועדוח פסיכיאטריות מחוזיוח

תיקון טעוה

4187

ה ו ד ע ה ע ל קביעת מ מ ל א י מקום ש ל שרים

מיכל שמידמאיר
ליאה הויזמן

לפי חוק־יםוד :הממשלה
בהתאם לסעיף )41בץו> לחוק־יסוד :הממשלה ,
מודיעים בזה כי ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,קבעה הממשלה
כי -
1

כ״ה באב התשנ״ג )2ו באוגוסט 0953
ח

)

)ו( ראש הממשלה יכהן כממלא מקום שר החוץ מיום ל•
באב החשנ״ג ) 17באוגוסט  (1995עד שובו של שר החוץ
לארץ.
) (2שר החעשיה והמסחר יכהן כממלא מקום שר הבריאות
מיום א׳ באלול החשנ״ג ) 18באוגוסט  (1993עד שובו
ש ל שר הבריאות לארץ.
) (3שר החינוך והתרבות יכהן כממלא מקום שר המשפטים
מיום ב׳ באלול התשנ״ג ) 19באוגוסט  (1993ע ד שובו של
שר המשפטים לארץ.

לפי חוק לשכת עורבי־הדין ,התשכ״א־ו96ו

עורכי־דין:
אטיאס עופר
ברוכין אהרן
גבע עודד
נולן יאיר

קלטניק ליאורה
רותם דני

גליק יונתן

שטנגר חיים

טאוםיג מיכאל
לוינסון שמואל

שמואל חגי
שפיר תמי

חברי השירות המשפטי:

ו׳ באלול התשנ״ג ) 23באוגוסט (1993
אריה זהר
)חמ (3-57
סגן מזכיר הממשלה
ה ו ד ע ה ע ל שובו ש ל ש ר ל א ר ץ

אדר אמירה

לפיד עמנואל

אפיק זאב
ברודי ליאורה

לפין חנה
משה שילה

ברוך מרים
נואטה דני

נאור גבריאל
ספיר אבישי

גולן רות

פודמסקי אורית

גלייטמן יהודה

פנט אירית

הלברייך חוה
זלינגר יעל

פריימן סילביה

יורן נחמה

לפי חוק־־יםוד :הממשלה

1

מול-אור יוסף
פלד דניאל

לידסקי עבי

לפי חוק־יסוד :הממשלה

ה׳ באלול התשנ״ג ) 22באוגוסט (1993
אליקים דובינשטיין
)חמ ד(3-5
מזכיר הממשלה
ס״ח התשב״ח ,עמ• .226

(

בתוקף סמכותי לפי סעיף  40לחוק לשכת עורכי־הדין,
התשכ״א ,'1961-אני קובע רשימת בוחנים נוספת כלהלן:

ה ו ד ע ה ע ל קביעת מ מ ל א מקום ש ל ש ר

מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוקייםוד :הממשלה' ,כי
שר התיירות שב ארצה ביום ה׳ באלול החשנ״ג) 22באוגוסט
.(1993

מ5

"־

3

דוד ליבאי
שר המשפטים
ק ב י ע ת ר ש י מ ת בוחנים

ה• באלול התשנ״ג ) 22באוגוסט (1993
אליקים רובינשטיין
)חמ (3-57
מזכיר הממשלה

בהחאם לסעיף )41בץ (1לחוק־יםוד :הממשלה',
מודיעים בזה כי ,לפי סעיף ם 2לחוק האמור ,קבעה הממשלה
כי שר התחבורה יכהן בממלא מקום שר המשטרה ושר
האנרגיה והתשחית מיום ה׳ באלול החשנ״נ ) 22באוגוסט
 (1993עד שובו של שר המשטרה ושר האנרגיה והתשחיח
לארץ.

תמר אור
עשירה שיאדוי

לנננוער הדסה

קונשסוק ניעה
שיבר רחל
שפירא דורית

ההודעה על קביעת רשימת בוחנים/
ל׳ באב ההשנ״ג )דו באוגוסס (1993
)חמ (3-1032
ו

1

דוד ליבאי
שר המשפטים

ן

ס״ח ההשב״א ,עבר ,178
י״פ התשבדה ,עמי  ;688ההשמ״ח ,עמ׳ 8ו״ ;1התש״ן ,עמי
1ו.24

ה ס מ כ ה בסמכויות ש ל רשם המקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ״ט969-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ו)ב( לחוק המקרקעין,
התשכ״ט ,'1969-אני מסמיך את בוחנות עסקאות במקרקעין
בלשכה רישום המקרקעין ירושלים הרשומות מטה
בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה
האמורה:
ם״ח התשכ״ט ,עמי .259

4182

ה ו ד ע ה ע ל מ ו ע ד סיום תכניות חסכון ש ו נ ו ת
לפי חוק עידוד החםבון ,הנחות ממס הכנסה
וריבית למילוות ,התשט״ז956-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לתוספת לתקנות המנויות
בפרטים ו עד  5להלן ולפי סעיף  2בתוספת השניה לתקנות
המנויות בפרטים  6עד  11להלן ,אני מודיע כי מועד סיום
התבניות האמורות יהיה ביום ט״ז בתשרי התשנ״ד )ו
ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשב״ג9.9.1993 ,

באוקטובר  ,(1993ואחרי המועד האמור לא יהיה חוסך רשאי
להצטרף לתכניות אלה:
(1

תקנוה עידוד החסכון )תוכנית חסכון ״לדיור־ ופטור
ממם הכנסה( ,חחש״ן;'1990-

(2

תקנות עידוד החסכון )תובניה חסכון ״לרכב״ ופטור
ממם הכנסה( ,התש״ן; 1990-

(3

תקנות עידוד החסכון )תוכנית חסכון ״לדירה* ופטור
ממם הכנסה( ,התש״ן-ס; 199

1

1

 (4תקנות עידוד החסכון )תוכניח חסכון ״לחינוך גבוה״
ופטור ממס הכנסה( ,התשץ; 1990-

ה ו ד ע ה ע ל ב א י ־ ב ו ח הסיעות ו מ מ ל א י מקומם
בועדת הבחירות המרכזית לכנסת הארבע-עשרה
לפי חוק הבהירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשב״ט969-ו
מודיעים בזה מתוקף סעיף )25ה( לחוק הבחירוח לכנסת
]נוסח משולב[ ,התשב״ט ,'1969-על חילופי־גברי של באי־כח
סיעוח וממלאי מקומם בועדת הבחירות המרבזיח לכנסת
הארבע-עשרה:
סיעת מרע
בא־כוח הסיעה

ממלא־מקומו

גבי דאוס,
רחוב דיזראלי 9ו ,ירושלים

ויקטור בליט,
קיבוץ רמות מנשה 19245

ממלא ־מקומו

4

(5

תקנות עידוד החסכון)תוכנית חסכון ״להשכלה גבוהה
לעובדי מדינה״ ופטור ממם הבנםה( ,התשניב; 1991-

(6

חקנוח עידוד החסכון )תוכנית חסכון ״הפקדה חדשיח״
ופטור ממם הכנסה( ,החש־ן; 1990-

בא־כוח הסיעה

(7

תקנוה עידוד החסכון )תוכנית חסכון -דולריח חדשית״
ופטור ממס הכנסה( ,התש״ן; 1990-

(8

תקנות עידוד החסכון )תוכנית חסכון ״חשודה״ ופטור
ממס הכנסה( ,התשץ990-ן*

השר אריה ררעי,
רחוב הקבלן  ,28הר־נוף,
ירושלים

(9

תקנות עידוד החסכון )תוכנית חסכון ״תשורת המשך״
יפטור ממס הכנסה( ,התש״ן. ; 1990-

3

6

7

סיעת ש״ם

הרב אליהו ישי,
רח׳ הרא״ה  9ו ,רמוח אי,
ירושלים

ה׳ באלול התשנ״ג ) 22באוגוסט (1993

;

<

חמ

 6ז

־

שבת וייס
יושב-ראש הכנסת

( 3

י

0ז( תקנות עידוד החסכון )תוכנית חסכון ״דולריח״ ופטור
ממס הכנסה( ,התש־ן-ם99ו;'°

י ם״ח התשכ״ט ,עמי 03ו.

 (11תקנוח עידוד החסכון )חובניח חסכון ׳׳דולרית המשך״
ופטור ממס הכנסה( ,החש״ן990-ו".
ב״א באיב החשנ״ג ) 8באוגוסט (1993
)חמ (3-456
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
ק״ת התש״ן ,עמי  ;785ק״ת התשנ״א ,עמ׳ 28סו.
י ק״ת התש״ן ,עמ׳  ;788ק״ת התשנ״א ,עמי 028ו.
ק״ת התש״ן ,עמ׳  ;791ק־ת התשנ־א ,עבר 028ו.
ק־ת התש״ן ,עמי  ;782ק״ת התשנ״א ,עמ׳ .1028
'ק״ת התשנ״ב ,עמי .576
ק׳׳ת התש״ן ,עמ•  ;926ק״ת התשנ״א ,עמי .1028
י ק״ת התש״ן ,עמי  ;930ק״ת התשנ־א ,עמ׳ .1028
ק־ח התשץ ,ענד  ;406ק״ה התשנ״א ,עמי .1028
י ק״ה התש״ן ,עמי  ;417ק״ת התשנ״א ,עמ׳ .1028
" ק״ת התש״ן ,עמי  ;403ק״ה התשנ״א ,עבר .1028
״ ק״ת התש״ן ,עמי  ;421ק״ת התשנ״א ,עמ׳ .1028
ג

4

5

מינוי ח ב ר נוסף ב ר ש ו ת מ ו ס מ כ ת
לפי תקנות העסקת נכי מלחמה ,התשי״א־ו95ו
בתוקף סמכותי לפי תקנת  («5לתקנות העסקת נכי
מלחמה ,התשי־א 1951-י ,אני ממנה את ברוך קורות להיות
מיום א׳ באלול התשנ״ג) 18באוגוסט  (1993חבר נוסף במחוז
תל־אביב ,לענין התקנות האמורות.
הצו בדבר מינוי רשויות מוטמבות ,שפורסם בילקוט
הפרסומים  ,3962התשנ״ב ,עמי  ,2397יתוקן לפי זה.
א׳ באלול התשנ׳׳ג ) 18באוגוסט (1993

4

ח

)

מ

4 3 8

־ >
3

8

יצחק יביץ
ראש הממשלה ושד הבטחון

ו

מינוי ח ב ר נוסןט ב ר ש ו ת מ ו ס מ כ ת
לפי תקנות העסקת נכי מלחמה ,התשי־א-ו95ז

מינוי פקיד גביה
לפי פקודה המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(',
אני ממנה את בעל התפקיד מעריך בכיר באגף המכס ומע״מ
במשרד האוצר ,להיות פקיד גביה.
ה׳ באלול התשנ״ג } 22באוגוטט (1993
אברהם )בייגה( שוחט
"
י
שר האוצר
י חוקי א״י ,ברף ב׳ ,עמ׳ 1374־ ,ס״ח התשל״ג ,עמ׳ ;46
התשמ״א ,עמי .157
ח מ 8י

( 3

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

בתוקף סמכותי לפי תקנה )5ג( לתקנות העסקת נכי
מלחמה ,התשי׳׳א־  ,"1951אני ממנה את יוסף לוקסמבורג
להיות מיום כ״ט באב התשנ״ג ) 16באוגוסט  (1993חבר נוסף
במחוזות תל־אביב ,רן ורחובות ,לענין התקנות האמורות.
הצו בדבר מינוי רשויות מוסמכות ,שפורסם בילקוט
הפרסומים  ,3982התשנ׳׳ב ,עמ׳  ,2397יתוקן לפי זה.
כ״ט באב התשנ׳׳ג ) 6ו באוגוסט  993ו(
יצחק יבין
־ >
<
ראש הממשלה ושר הבטחון
ק״ת התשי״א ,עמי .1090
ת&

4 3 8

ג

1

4183

ה ו ד ע ה ב ד ב ר מינוי ח ב ר ב ו ע ד ת תעסוקה

הודעה

לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(,
התש״ט1949-
אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק
חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( ,התשי׳ט949-ו' ,מיניתי
את יוסף לוקסמבורג להיות מיום ב־ט באב התשנ״נ )6ו
באוגוסט  (1993חבר בועדת תעסוקה למחוזות תל־אביב
ורחובות.
1

כ״ט באב התשנ״ג )6ו באוגוסט (1993
־
•
—
סייח התש״ט ,עמי 3ז.
י״פ התשנ״א ,עמי .2588
ח

)

4 4 2

מ

יצחק רבין
ראש הממשלה ושר הבטחון

( 3

2

שינוי

על

בהרכב
מחוזיות

ועדות

פסיכיאטריות

לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ״א 991-ו
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק טיפול
בחולי נפש ,החשנ״א-ו99ו  ,מיניתי את דייר גוטיה פיש
ברשימת הפסיכיאטרים .שאינם כשירדת המד־נה ,בועדה
הפסיכיאטרית למחוז חל־אביב.
י

ההודעה ע ל מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות ,
חתוקן לפי זה.
1

ו׳ באלול החשנ״ג ) 23באוגוסט (1993
)חמ (3-230
חיים דמון
שר הבריאוח
י סייח ההשנ״א ,עמי  ,58עמי  30ו,
י י״פ החשנ׳׳א ,עמי  ;3612התשנ׳׳ג ,עמי .2263

מינוי ח ב ר מ ו ע צ ת ה מ ו ס ד לבטיחות וגיהות
לפי חוק ארגון הפיקוח ע ל העבודה ,התשי״ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )28ב( לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,החשי״די ,'1954אני ממנה את שלמה כהן להיות
תבר מועצת המוסד לבטיחות וגיחות ,בנציג משרד הפנים.
במקום רמי בחלון .
1

ב״ח באב התשנ״ג ) 15באוגוסט 0993
י

ח מ

1 5 0

־

ה ו ד ע ה ע ל ה ר ש א ת רופאים
לפי חוק עבודת הנוער ,התשי~ג1953-
בתוקף טמכותי לפי סעיף )8ב( לחוק עבודת הנוער,
התשיייג־ג ,'195אני מודיע בי הרשאתי את הרופאים
ששמותיהם מפורטים להלן להיות רופאים מורשים לענין
החוק האמור:

אורה נמיר
שרח העבודה והרווחה

( 3

ס״ח החשי״ד ,עמי .202
י״פ התש״ן ,עמי ,3366

)ל( ד״ר יורי שרנין ,ת״ז 011030724־,
) (2ד״ר יוליה בילינטון ,ת״ז .1664968
ל׳ באב התשנ״ג ) 17באוגוסט (1993
)חמ ד (3-41

מינוי מ מ ל א מקום ח ב ר מ י נ ה ל ת מ ר כ ז ה ה ש ק ע ו ת

י

חייס דמון
שר הבריאות
ס״ח התשי״נ ,עמ•  :115התשל״ג ,עמי 90ו.

לפי חוק לעידוד השקעות הון ,התשי״ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9אץ (4לחוק לעידור
השקעות הון ,החשי״ט ,'1959-אני ממנה את עוזי נווה
לממלא מקומו של ישראל גל במינהלת מרכז ההשקעות,
בחוקף עד יום י״ז כטבח התשנ״ד ) 31בדצמבר .0993
ב׳ באלול התשנ״נ )9ל באוגוסט (1993
)חמ (3-506
יעקב עור
שר החקלאות
ס״ח התשי״ט ,עמי  ;234ההשץ ,עמי .23
1

מינוי ח ב ר ל מ ו ע ע ת הפסיכולוגים
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל״ז7-ד9ו
בהחאם לסעיף  47לחוק הפסיכולוגים ,התשלייז,'^?-
אני ממנה אח חיה עמינדב לתיות נציגת שרת העבודה
והרווחה במועצת הפסיכולוגים במקום ניצה קדוש.
1

ו׳ באלול התשנ״ג ) 23באוגוסט 0993
)

ח

מ

4 0 0

־ >
3

י סייח התשל״ז ,עמי .157
י״פ התשנ״נ ,עמי .1987
;

4184

חיים דמון
שר הבריאות

הודעה

בדבר

כניסה לתוקף ש ל פנקס
לכנסת

הבוחרים

לפי חוק הבחירוח לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשב־ט969-ו
בהתאם לסעיף  54לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח
משולב[ ,התשכ״ט ,'1969-ניתנת בזה הודעה כי פנקס
הבוחרים לשנת הפנקס החשנ״ג/התשנ״ד נכנס לתוקף ביום
ט״ו באב התשנ״ג ) 2באוגוסט  0 993ויעמוד בתוקף עד יום
י״ד באב התשנ״ד ) 22ביולי .0994
ט״ו באב התשנ״ג ) 2באוגוסט (1993
אריה דרעי
)חמ (3-754
שר הפנים
י ם״ת התשב״ט ,עמי  ;103התשמ״ו ,עמי .236
הודעה

בדבר

קיום בחירות
מכבים-רעות

למועעה

׳המקומית

לפי חוק הרשויות המקומיוח )בחירוח( ,התשכ״ה1965-
אני׳ מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק
הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה ,'1965-הוריתי
ם״ח התשכ״ה ,עמי .243
ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

שהבחירות הראשונוח למועצה המקומיה מכבים-רעוח
תתקיימנה ביום כ׳ בחשון החשנ״ה ) 25באוקטובר .(1994
הודעתי מיום ג׳ בהמוז התשנ״ג) 22ביוני  ,(1993בטלה
ביחס למועצה המקומית מבבים-רעות.

ה ו ד ע ה ע ל עיבוד סטטיסטיקה
לפי פקודה הסטטיסטיקה ]נוסת חדש[ ,התשל״ב־972ו

2

כ״ה באב החשנ־ג ) 12באוגוסס (1993
)חמ (3-709

אריה דרעי
שר הפנים

) (1המדד ע ל בסיס ממוצע  241.2 - 1987נקודוח:
) (2המדד מקושר לבסיס  428.13 - 1985נקודות;
) (3המדד מקושר לבסיס ספטמבר 15,170,128.26 - 1951
נקודות.

י״פ התשנ״נ ,עמ׳ .3535

!

בהתאם לסעיף  6ו לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[,
התשל״ב־2ד9ו' ,אני מודיע כי מרד המחירים לערכן לחודש
יולי  1993היה במפורס להלן:

ה ו ד ע ה ע ל ה ג ש ת בקשה לרישום מ פ ל ג ה
בפנקס ה מ פ ל ג ו ת
לפי חוק המפלגות ,התשנ״ב1992-
בהתאם לסעיף )4ב( לחוק המפלגות ,התשנ״ב992-ו'
)להלן  -החוק( ,ותקנה  3לתקנות המפלגות )רישום ודיווח(,
התשנ״ג־9?3ז* )להלן  -התקנות( ,אני מודיע כי בידם ז•
באלול ההשנ״ג ) 24באוגוסט  (1993הוגשה לי בקשה לרישום
בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

ב״ט באב התשנ״ג ) 16באוגוסט (1993
צבי אייזנבך
' >
<
סגן המנהל המדעי של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה
דיני מרינה ישראל ,נוסה חדש  .24עמי  ;500ם״ח
התשל״ח ,עמי .201
2ל8

חמ

ג

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה ע ב ר ת זכויות נפט

שמה המלא של המפלגה :מפלגה העבודה הישראלית.
עיקרי מטרוהיה:
)ו( השגת שלום אמת
ושכנותיה;
)(2

ובר־קיימא בין

ישראל

הבטחת בטחון מדינת ישראל ,ריבונותה ,שלומה
ושלמותה:

לפי חוק הנפט ,התשי״ג1952-
בחוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק הנפט ,התשי״ג-
 ,'1952ולאחר החייעצות עם המועעה המייעצח לעניני חוק
הנפט ,הרשיתי ביום כ״ד באב התשנ״ג ) 11באוגוסט (1993
העברת זכויות ברשיונות /239״מד-יבנה״/240 ,״מד-תל־
אביב״/241 ,״מד-חדרה״/242 ,״מד-אשדוד״ ו־/243״מד-
השרוך כך שהבעלות ברשיונות הנ״ל תהיה כדלקמן:

)(3

צמיחה המשק הלאומי והגדלת רווחת הפרט:

)(4

אכלום ופיתוח ירושלים  -בירת ישראל,-

״ישראמקו ננב 2 -״ שותפות מוגבלת

70.9957%

)(5

עמידה ע ל משמר הדמוקרטיה הישראליח:

)(6
)(7

הושטת עזרה מיוחדה לאזורי פיחוח;
קליטת עלייה ויצירת כוח משיכה לעלייה מכל
הארצות:
שילוב אזרחים מבני המיעוטים בחייה של מדינת
ישראל.

ירושלים אויל אקספלוריישן לימיטר
)י.ו.א.ל(
פספורט )מקודם חיפושי נפט של פז(
נפטא ,חברה ישראלית לנפט בע״מ
•נפטא  -חיפושים״ שותפות מוגבלח
״דלק קידוחים״ שותפות מוגבלת
ISRAMCO INC.

8.0000%
6.0000%
5.0000%
5.0000%
4.0000%
1.0043%

)(8

מענה של המפלגה :רח׳ הירקון  ,110תל־אביב .63571

הבקשה הוגשה בידי רוב חברי הכנסת שהם חברי
המפלגה האמורה ,בההאם לסעיף ו לחוק המפלגות )רישום
ב״ד באב התשנ״ג ) 11באוגוסט (1993
מפלגות קיימות( )הוראת שעה( ,התשנ״ג. 1993-
משה גולדברג
־
ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי
הממונה ע ל עניני הנפט
)רח׳ הלל  ,6ירושלים ,טלי  (02-255542במועד שיתואם
ם״ח החשי״ב ,עמי .322
טלפונית מראש ,לאחר תשלום האגרה שנקבעה לבך בתקנות
המפלגות )אגרות( ,התשנ״ג993-ו".

טה״ב 100.0000%

1

}

ח

מ

נ (

6 2 9

בההאם לסעיף <6א( ו־)ב( לחוק ,רשאי בל אזרח ישראל
בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן
ובמועד שנקבעו שם ובתקנה )5א( לתקנות.
ז׳ באלול התשנ״ג ) 24באוגוסט (1993
נ

ח

מ

2 4 2 4

־

ג (

זאב בונה
רשם המפלגות

ס״ח ההשנ״ב ,עמ׳ 90ז.
ק״ת התשנ״ג ,עמ• .722
ם׳׳ח התשנ״ג ,עמי .100
ק״ה התשנ״ג ,עמי .730
ילקוט הפרסומים  ,4142כ׳׳ג באלול התשנ־ג9.9.1993 ,

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה ע ב ר ת זכויות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי״ג1952-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק הנפט ,התשי׳׳ג-
 ,'1952ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת לעניני תוק
הנפט ,הרשיתי ביום כ״ד באב החשנ״ג ) 11באוגוסט (1993
העברת זכויות ב״מובלעת ים״ אשר ברשיון /224״נגב-
אשקלדך בך שהבעלוח במובלעח הנ״ל תהיה כדלקמן:
1

ם״ח התשי״ב ,עמי .322
י״פ התשמ״ט ,עמי  ;2001התשנ״ג ,עמי .1293

4185

53.02680%

תיאור המקרקעין

״דלק קידוחים״ שותפות מוגבלת

21.76600%

ירושלים אויל אקםפלוריישן לימיטד
)י.ו.א.ל(
פספורט )מקודם חיפושי נפט של פז(
נפטא ,חברה ישראליח לנפט בע״מ
•נפטא  -חיפושים־ שותפות מוגבלת
ISRAMCO INC.

)ו( המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס׳ 683וו/חיפה וחלק
מגוש שומה מס (10813־,

8.00000%
6.00000%
5.10145%
45%ו5.10
1.00430%

) (2המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס  1688ו/היפה
)חלק מגוש שומה מס• ;00813

״ישראמקו נגב 2 -־ שותפות מוגבלת

,

םה״כ 100.00000%
כ״ד באב התשנ״ג ) 11באוגוסט (1993
)

ח

מ

" ־ >
6

משה גולדברג
הממונה על עניני הנפט

5

מינוי פקידי בחירות ל מ ו ע צ ו ת המקומיות ב א ב ו ל ,
פרדסיה ו ת מ ר ה
לפי חוק הרשויות המקומיוח )בחירות( ,התשכ״ה965-ו
בתוקף הסמכוח לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיוח
)בחירוח( ,התשכ״ה965-ו  ,שהעביר אלי שר הפנים /אני
ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיוח פקידי
בחירות בבחירוח הבאות לרשויות המקומיות שצויינו לעד
שמו של כל אחד מהם:
י

טור ב׳

טור א׳
כאבול
פרדסיה
תמרה

מוסטפא קרקארה
רפאל כהן
עומרי חאופיק

,

) (3המקרקעין הנכללים בגוש רישום מם׳  1689וי/חיפה )חלק
מגוש שומה מסי .00813
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגיש
לפקיד ההסדר במחנהו ,או בלשכתו אשר ברח׳ חורי ) 2מגדל
הנביאים ,קומה  ,(13חיפה ,במועדים שיפורסמו מזמן לזמן
בהודעות על התקדמות ההסדר .יש להגיש את התביעות
בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה
הנ״ל ויש למלא אח בל הפרטים הקבועים בתזכיר
התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,יבטיח שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
מי
החלקה
ההסדר
חשבונו

שלא יעיין בעיוני קבע על האדמה את גבולות
שהוא תובע יהא עפוי לקנס .ובנוסף לבך יובל פקיד
לעוות שגבולות החלקה יצויינו בעיוני קבע על
של אותו אדם.

זכות שלא תיתבע בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע,
יובל פקיד ההסדר להוציאה מכלל לוח הזכויות.
ב׳ באלול התשנ״ג ) 19באוגוסט (1993
מורים נ:1יא
פקיר ההסדר אזור חיפה

הודעתי מיום ג׳ באב התשנ״ג ) 21ביולי  (1993תתוקן
לפי זה.
3

ה׳ באלול התשנ״ג ) 22באוגוסט (1993
)חמ (3-1278
עמרם קלעגיי
המנהל הכללי של משרד הפנים
ס־׳ח החשב״ה ,עמי .248
י״פ החשל׳׳א ,עמ׳ .1523
י״פ החשנ״ג ,עמי .3855

הודעה

מוקדמת

בדבר התחלת
במקרקעין

לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשכ״ט1969-
נמסרת בזה הודעה ,שתסדר זכויות בעלות ,משכנחה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המהוארים להלן באזור ההסדר של חיפה יתחיל
ביום י׳׳ב באלול ההשנ״ג ).(29.8.1993
תיאור המקרקעין

הסדר

זכויות

לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשב״ט1969-
נמםרח בזה הודעה ,שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המחוארים להלן באזור ההסדר של חיפה בחאריך
ר׳ בתשרי התשנ״ד ) (19.9.1993או סמוך לחאריך זה.

4186

הודעת הסדר

גוש רישום מס•  1274ו/חיפה )הבולל חלקות מסי ,48
/1 ,294 ,241 ,240 ,239 ,143ד/1 ,295/1 ,294/ר/2 ,295/ד,295/
/3ר/4 ,295/ד,352 ,348 ,347 ,346 ,345 ,344 ,343 ,342 ,295/
,366 ,364 ,363 ,362 ,361 ,360 ,359 ,358 ,357 ,356 ,355 ,354
 374 ,373 ,372 ,371 ,370 367מגוש ש1מה מסי /10811חיפה,
וחלק מחלקה מם׳  295מגוש שומה מס׳ 1ו/108חיפה(.
ב׳ באלול החשנ״ג ) 19באוגוסט (1993
מורים נביא
פקיר ההסדר אזור חיפה

ילקוט הפרסומימ  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

ה ו ד ע ה ל פ י סעיפים  5ו ־ ד
לפקודה הקרקעות )רכישה לערבי ציבור( 943 ,י
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
אשקלון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

כ״ג באב התשנ״ג )• 1באוגוסט  993ו(
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק החכנון
בני וקנין
)חמ (3-2
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ועל פי תכנית מפורטת מם׳ /4במ/
יושב ראש הועדה המקומיח
 ,123שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
לתכנון ולבניה אשקלון
12ו ,4התשנ״ג ,עמי  ,2732מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון)להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספח דרושה לועדה לחלוטין לערכי עיבור ,וכי
ה ו ד ע ה לפי סעיפים  5ו ־ ד
הועדה מובנה לישאוליתן על רכישת הקרקע האמורה.
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(19« ,
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
וחוק התכנון והבניה ,החשב״ה1965-
האמורה ורועה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוקף םמכוהה לפי סעיפים 89ו ו־ 190לחוק התכנון
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוה ,הרצאה על
והבניה ,התשכ־ה־965-ז  ,ועל פי תכנית מפורטת מסי /02/4
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
 ,12/101שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 ,2487התשל־ט ,עבר  ,364מוסרת בזה הועדה המקומיח
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף לתכנון ולבניה אשקלון )להלן  -הועדה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערכי ציבור ,וכי
ןוםעיף.
הועדה מובנה לישא וליתן ע ל רכישת הקרקע האמורה.
כן נמסרח בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
כל התובע לעעמו זכות או טובח הנאה כלשהן בקרקע
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
האמורה ורועה לקבל פיעוי ע ל כך ,נדרש לשלוח לועדה
לצרכי עיבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוח ,הרצאה על
ש כ ל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בעירוף
בה.
ראיוח לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהםתוספה
את הפיעויים שהוא הובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
מגרשים שייעודם שטח לבנייני ציבור:
וסעיף.
י

גוש  ,1942ח״ח ;83
גוש  ,1948ח״ח :49 ,12 ,11 ,10 ,9 ,4 ,2
A5,6,14,15,40,41,57

גוש  ,1949ח״ח

.

מגרשים שייעודם שצ״פ:

כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי עיבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד אח החזקה
בה.

גוש  ,1942ח״ח ;83
תוספת

גוש  ,1948ח״ח ;12 ,11 ,10 ,9 ,5 ,4 ,3 ,2
גוש  ,1949ח״ח ;15 ,14 ,8 ,7 ,6
גוש  ,1950ח״ח .33 ,32
מגרשים שייעודם דרכים:
גוש  ,1942ח״ח ;83

\

גוש  ,1233ח״ח ;15
גוש  ,1234ח״ח ו.27 ,4 ,3 ,2 ,
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
אשקלון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

גוש  ,1948ח״ח  ,19 ,18 ,16 ,12 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2 ,1כ״ג באב התשנ״ג )סו באוגוסט (1993
;59 ,58 ,49 ,21 ,20
בני וקנין
יחמ (3-2
יושב ראש הועדה המקומיח
גוש  ,1949ח״ח ;57 ,33 ,14 ,5 * ,3
לתכנון ולבניה אשקלון
גוש  ,1950ח״ח .37 ,33 ,32 ,31
מגרשים שייעודם שבילים להולבי רגל:
ה ו ד ע ה לפי סעיפים פ ו ־ ד

גוש  ,1942ח״ח ;83
גוש

,

לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי עיבוד(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-

גוש  ,1948ח״ח ;58 ,57 ,18 ,12 ,11 ,10 ,8
. 0 A41,57
1949ח״ח 4 ,5ו,

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,'1965-ו ע ל פי תכנית מפורטת מסי /4במ/
י

ם״ח התשכ״ה ,עבר .307

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ׳׳ג9.9.1993 ,
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 ,102שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3958התשנ״ב ,עמ׳  ,1325מוסרת בזה הועדה המקומיה
לתכנון ולבניה אשקלון )להלן  -הועדה( ,הודעה בי הקרקע
המתוארת כתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור ,וכי
הועדה מוכנה לישא וליתן ע ל רכישה הקרקע האמורה.

תוספת
גוש  ,1965חלקה ;94
גוש  ,1996חלקה  ,55וח״ח .119
העתק תשריט החבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
אשקלון ,ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

כל התובע לעצמו זכוה או טובח הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי ע ל כך ,נדרש לשלוח לועדה
תוך חודשיים מיום פרטום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על ב״ג באב התשנ׳׳ג } 10באוגוסט (1993
בני וקנין
זכוחו או ע ל טובח ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף )חמ (3-2
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו אח פרטי הרישום  -אם ישנו
יושב ראש הועדה המקומית
לחבנון ולבניה אשקלון
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטח לטעיפיהםאח הפיצויים שהוא הובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
ה ו ד ע ה לפי סעיף 19
בן נמסרה בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
לפקודה הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״זז־1905
לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בתוקף סמבוחה לפי סעיפים  189ו־?0י 1לחוק התכנון
בה.
והבניה ,ההשב״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס פת*/
תוספת
8ו/4/12א )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה"
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4065התשנ״ג ,עמ׳  ,611מצהירה
גוש  ,1728ח״ח .87
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה )להלן -
העתק תשריט התכנית• מופקד במשרדי הועדה בעירית
הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
אשקלון ,ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
לצרכי ציבור!943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
הרגילות.
בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4107התשנ״ג ,עמ׳  ,2472תהיה
ב״ג באב החשנ״ג ) 10באוגוסט (1993
לקניינה הגמור והמוחלט של עירית פתח־תקוה מיום פרסום
בני וקנין
)חמ (3-2
הודעה זו ברשומוח.
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון
תוספת
,

י

־

ה ו ד ע ה לפי סעיפים  5ו ־ ד
לפקודת הקרקעוח )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
וחוק ההבנון והבניה ,ההשכ״ה965-ו
בחוקף סמכוחה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק ההכנון
והבניה ,החשכ״ה965-וי ,ועל פי הבניח מפורטה מם׳ /02/4
 ,61/101שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3708התשץ ,עמי  ,232מוסרה בזה הועדה המקומיח לתכנון
ולבניה אשקלון )להלן  -הועדה( ,הודעה בי הקרקע
המתוארת בהוספת דרושה לועדה לחלוטין לערכי ציבור ,ובי
הועדה מוכנה לישא וליתן ע ל רכישה הקרקע האמורה.
כל התובע לעעמו זכוה או טובח הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיעוי ע ל כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או ע ל טובח ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיוח לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקםי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהםאה הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.
ס״ח החשכ״ה ,עמי .307

4188

חטיבה קרקע בשטח של  2,250בדר ,המהווה ח״ח 28
בגוש  ,6389פתח־תקוה.
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח־
חקוה ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ט באב התשנ״ג ) 16באוגוסט (1993
גיודא לב
)חמ (3-4
יושב ראש הועדה המקומיה
לתכנון ולבניה פתח־תקוה

ה ו ד ע ה לפי סעיף 19

^

לפקודת הקרקעוח )רכישה לערכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בהוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
פת) 1255/להלן  -החכניח( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3076התשמי׳ד ,עמ׳  ,2915מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פחח־תקוה )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעוה )רכישה
לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספה ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
י

2

1

2

סייח החשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו
הרגילות.

בשעות העבודה

לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3971התשנ׳׳ב ,עמ׳  ,2024תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עירית פהח־תקוה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
ט״ז באב התשנ״ג ) 3באוגוסט (1993
שלמה להט
)חמ (3-2
תוספת
יושב ראש הועדה המקומית
חטיבת קרקע בשטח של  11,873מ״ר ,המהווה חלקה
לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו
 191בגוש  ,6320פתח־תקוה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ,ובל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ט בניסן התשנ״ג ) 20באפריל (1993
גיורא לב
)חמ (3-4
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  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מסי תא2198/אי,
שינוי לתכנית מפורטת מס׳ חא2198/א׳ ושינוי מם׳ ז לשנת
 1987לתכנית מפורטת מס׳ תא98/ו ,2שהודעה בדבר אישורה
פורטמה בילקוט הפרסומים  ,3951התשנ״ב ,עמ׳  ,1015מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הל־אביב־יפו )להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לעירית •תל־אביב־יפו )להלן  -העיריה( לחלוטין לצרבי
ציבור ,וכי העיריה מובנה לישא וליתן ע ל רכישה הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי ע ל כך ,נדרש לשלוח לועדה
תוך חודשיים מיום פרטום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זבותו או ע ל טובח ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיוח לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטח לסעיפיהםאח הפיצויים שהוא הובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת כזה הודעה כי העיריה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי העיבור שלמענה היא עומדת לדבשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.
תוספת
חלקה  117בגוש שומה  ,6923ששטחה  54מ״ר ,בהתאם
לחשריט ,בשהשטח המיועד להפקעה מוחחם בו בצבע
אדום.
העתק החשריט מופקד במשרדי הועדה ,שדי בן־גוריון
 ,68ובאגף נכסי העיריה ,בבר מלבי ישראל ,תל־אביב־יפו,
י ם״ח התשב״ה ,עמ׳ .307

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ׳׳ג9.9.1993 ,

ה ו ד ע ה לפי סעיפים  5ו ־ 7
לפקודת הקרקעוה )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף סמכוחה לפי טעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מס׳ תא5/ו,22
שינוי לתכנית מטי  R/6ולתבניות מפורטות מם׳ 301אי,465 ,
,2113 ,1778 ,1692 ,1330 ,1205 ,1202 ,796 ,767 ,724 ,608 ,531
2061אי ,מחא  1505 - 7וש.צ ,3/04/4 .שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3988התשנייב ,עמ׳  ,2620מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו)להלן -
הועדה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לעירית תל־אביב־יפו )להלן ־ העיריה( לחלוטין לצרכי
ציבור ,וכי העיריה מובנה לישא וליתן ע ל רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכוח או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי ע ל כך ,נדרש לשלוח לועדה
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיוח לחיזוק תביעחו שיכללו אח פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטח לסעיפיהםאח הפיצויים שהוא חובע וחישוב הסכום הנחבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי העיריה מתכוונת לקנוה מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי הציבור שלמענם היא עומרח לרכשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.
תוספת
קרקע במפורט להלן ,בהתאם לתשריט,
המיועד להפקעה מותחם בו בצבע אדום:
גוש
6135
6135
6979
6979
6979
7069

כשהשטח

חלקי
חלקה

שטח החלקה
במ״ר

שטח להפקעה
במ״ר בקירוב

25
82

8,598

312

7,668
19,001
32,660
10,857
8,975

992
175

3
5
6
138

1,225
35
65

י ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
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העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה ,שרי בךגוריון
 ,68ובאגף נבטי העיריה ,בבר מלכי ישראל ,תל־אביב־יפו,
ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ח באב ההשנ״ג ) 15באוגוסט (1993
שלמה להט
)חמ (3-2
יושב ראש הועדה המקומיה
לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו

ה ו ד ע ה לפי סעיף  9ו
לפקודת הקרקעות )רכישה לערבי ציבור(1943 .
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה־05י1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ס9ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפויסת מם׳ ממ/
) 7017להלן  -התבניח( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3874החשנ״א ,עמי  .2304מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי ציבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בהוספה אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3938החשנ״ב ,עמי  ,562תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של הרשות המקומית נוה מונוםון מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
י

נ

ה ו ד ע ה לפי סעיפים  5ו־־ד
לפקודה הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ ?90לחיק החבנון
והבניה ,החשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מפורטת גז- 102/
ביח־חשמונאי ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1653התש״ל ,עמי  .2742מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה לודים )להלן  -הועדה( ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה למועצה אזורית גזר
)להלן  -המועצה( לחלוטין לערכי עיבור ,וכי הועדה או
המועצה אינן חייבות לשלם פיצויים או פיצויים מופחתים
עשויים להשתלם בגין רכישת המקרקעין האמורים.
כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן
במקרקעין האמורים ,ורוצה לקבל פיצוי ע ל כך  -בין מכוח
זכות ובין מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים
או פיצויים מופחתים  -נדרש לשלוח לועדה ,תוך חודשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה ע ל זכותו או על
טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בעירוף ראיוח
לחיזוק תביעחו שיכללו אח פרטי הרישום  -אם ישנו -
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטח לסעיפיהם אה
הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף ,ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם
לא ישולמו פיצויים  -ראיות התומכות בטענה כי ייגרם
סבל.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערבי ציבור שלמענם היא עומדה לרכשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ,ימסור מיד אה
החזקה בה.
תוספת
חלק מגוש  ,3879המסומן כאזור נ׳ ועבוע חום:
חלקי גושים  3879ו־ 3860המסומנים כאזור ד׳ וכאזור
ה• וצבועים חוס ,כאזור ר וצבוע ירוק.
העחק התכניח מופקד במשרדי הועדה ,רח׳
טשרניחובסקי  ,1רמלה ,וכל מעוניין בדבר זכאי לעיין בו
בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.
כ״א באב התשנ״ג ) 8באונוטט 993ו(
עובדיה לאלו
)חמ (3-2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לודים
ם״ח התשב״ה ,עמ׳ .307
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תוספת
חטיבה קרקע המהווה ח״ח  155בגוש  ,6504כדלקמן:
שטח לבניני ציבור  1,803 -מ״ר :שטח ציבורי פתוח 153 -
בדד־ ,דרך  iza -מ״ר :דרך משולבח  1,393 -מ״ר.
העהק התכנית המאושרח מופקד במשרדי הועדה,
רחוב וולפסון  ,10פתח־חקוה ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין
בו בשעוח העבודה הרגילות.
כ״ח באב החשנ״ג ) 15באוגוסט (1993
י׳ ויסמונסקי
)חם (3-4
ידשב־ראש הועדה המקומיה
לתכנון ולבניה המרכז
ה ו ד ע ה לפי סעיף! 19
לפקודת הקרקעוח )רכישה לערכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק החבנון והבניה ,החשכ־ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ ,'1965ובהתאם לתכנית מס׳ ק,264/
שהודעה בדבר הרשאה לתה ל ה הוקף פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2376התשלי׳ח ,עמ׳  ,176מצהירד בזה הועדה
המקומית לחבט־ן ולבניה קריות )להלן  -הוע:דה( ,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 9ו ,47החשני׳ג ,עמי 97ז ,3חהיה ליקניינה הגמור
והמוחלט של עיריח קרית ים מיום פרסום הודעה זו
ברשומוח.
תוסנ£ת
1

שטח הקרקע הכולל ח״ח ) 1898 ,1901מקי-־ם ח״ח 90וו,
 (1200בגוש  .10444הצבוע בצבע חום מוחרם חום כהה
בתשריט החכנית.
העחק התכניח מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ הגדוד
העברי  ,4קריח־מוצקין ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו
בשעוח קבלח קהל.
ה׳ באלול התשנ״ג ) 22באוגוסט (1993
עובדיה לוי
..
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קריות
1
י
ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
עייר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
)

ח

מ 4

( 3

2

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול ההענ׳יג9.9.1993 ,

לצרבי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.

ה ו ד ע ה לפי סעיןז 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,ההשכ״ה1965-
בחוקף םמכוהה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ז' ,ובהתאם לתכנית מם׳ ק264/א׳,
שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2919התשמ״ג ,עמי  ,1850מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה קריות )להלן ־ הועדה( ,בהחאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,4119התשנ״ג ,עמ׳  ,3197תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עירית קריה ים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
2

תוספת

תוספת
גוש  ,10592חלקה ו ,22כדרך ושירוחים הנדסיים; וחלק
מחלקה  ,218כדרך.
היעוד :מבון שאיבה לשפכים ברחוב האלה.
העחק התכנית מופקד במשרדי הועדה בקריח־טבעון,
וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בזמן קבלח קהל.
כ׳׳ד באב התשנ״ג ) 11באוגוסט (1993
,
)חמ (3-2
שמואל אבואב
יושב־ראש הועדה המקומית
לחבנון ולבניה קרית־טבעון

שטח הקרקע הבולל חלקה  1899וחלק מחלקה 1901
)מקודם חלק מחלקות 200 ,1190ו( בגוש  ,10444הצבוע בצבע
חום מוהחט חום כהה בחשריט החכניה.
העתק החכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ הגדוד
העברי  ,4קריה־מוצקין ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו
בשעות קבלח קהל.
ה׳ באלול התשנ׳׳ג ) 22באוגוסט (1993
)

ח

מ

4

־

( 3

עובדיה לוי
יושב ראש הועדה המקומיח
לחכנון ולבניה קריות

ה ו ד ע ה לפי סעיפים ; 5ו ־ ד
לפקודה הקרקעוח )רכישה לערכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק החכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

ה ו ד ע ה לפי סעיפים  5ו-ד
לפקודח הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,החשב״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  89ו ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,ההשב״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מפורטת מסי טב/
) 4להלן  -ההבניה( ,שהודעה בדבר אישורה פורםמה בילקוט
הפרסומים  ,2533התשל״ט ,עמי  ,1411מוסרה בזה הועדה
המקומית לחבנון ולבניה קרית־טבעון )להלן  -הועדה(,
הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספח דרושה לועדה
לחלוטין לצרבי ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על
רכישת הקרקע האמורה.
בל התובע לעצמו זכוח או טובה הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי ע ל כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוח ,הרצאה על
זכוחו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו אח פרטי הרישום  -אס ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהסאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק החכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מסי ג/
) 703להלן ־ התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1813החשלייב ,עמ׳  ,1389מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריח־טבעון )להלן -
בן נמסרח בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
הועדה( ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מובנה לישא וליחן לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה',והועדה מורה
על רכישת הקרקע •האמורה.
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.
בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי ע ל כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוס&ת
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומוח ,הרצאה על
גוש  ,10479חלקה  ,68ח״ח ;69
זכותו או על טובח ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
גוש  ,10478חלקה  ,97ח״ח .98
ראיוח לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
היעוד :מבנה ציבורי ,שטח ציבורי פתוח ודרכים.
 בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהםאת הפיצויים שהוא הובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
העתק ההבניה מופקד במשרדי הועדה בקרית־טבעון,
וסעיף.
וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בזמן קבלת קהל.
כן נמסרה בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד ב״ד באב התשנ״ג ) 11באוגוטט (1993
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
שמואל אבואב
־
יושב־ראש הועדה המקומיה
לתכנון 1לבניה קרית־־טבעון
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
)

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,
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הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש׳׳ן־־990ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה965-ו

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה

ב ד ב ר אישור ת ב נ י ת המהווה שינוי ת ב נ י ה
מ י ת א ר מקומית

נטםרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11)5לחוק הליכי
הבנו! ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 117לחוק החכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור
תכניה המהווה שינוי חכנית מיתאר מקומיה הנקראת:
״תכנית מס׳ בת4286/א ,שינוי מסי /93ז לתכניות מיתאד
מקומיות מסי  4286ד־1726״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,אזור
החעשיר ,גבעת שאול ,שטח מעפון לרח׳ כנסי נשרים כין
כביש גישה למחחם חברת החשמל ובין דרך הכניסה לגבעח
שאול מכביש ירושלים חל־אביב ,מגרשים מס׳ ,11-14 ,1-7
 ,30 ,20-27ו 3שעפ״י חכנית מס׳  ,4286הבל עפ׳׳י הגבולוה
המטומנים בחשריט בקו כחול  -גוש  ,30259ח״ח  :93גוש
 ,30260חלקוה  ,60 ,58 ,53ו ,67 ,6ח״ח ,51 ,50 ,43 ,29 ,26 ,20
 ;57 ,54גוש  ,30269חלקוה 07 ,85 ,83-80 ,66-60 ,58 ,39-36ו,
ח״ח .113 ,108 ,84 ,67 ,59 ,57 ,56 ,55 ,44-40 ,54 ,12 ,9-8
עיקרי הוראוה החכנית :א( שינוי החלוקה למגרשים
שנקבעה בתכנית מס׳  4286וקביעת חלוקה חרשה ,חוך
שינוי בגבולות מגרשים מס׳  1 ,2 ,11 ,14 ,11 ,25 ,27ו־30
שעפ״י תכנית מס׳  ;4286ב( שינוי קווי בנין קדמי ,אחורי
וצדדי מ־ 6מי ל ־  5מ׳ וקביעת קו בנין תת־קרקעי דרומי -
אפס :ג( שינוי יעוד משטח לשמורת טבע ומשטח לדרך ו/או
טיפול נופי לשטח לחניה ציבורית :ד> שינוי יעוד משטח
לשמורה טבע לשטח לדרך ו/או טיפול נופי :ה( שינוי יעוד
משטח פחוח עיבורי לשטח לתמ״מ :ו( שינוי יעוד משטח
לתעשיה לשטח לדרך ושינוי יעוד משטח לדרך לתעשיה :ז(
קביעת בינוי ופיתוח בהחאם לנספחי הבינוי והפיתוח.
הודעה ע ל הפקדת התכניח פורסמה בעחונות ביום
 12.6.1993ובילקוט הפרסומים  ,4124התשנ״ג ,עמי .3460
התכניח האמורה נמעאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לחבנון ולבניה
מחוז ירושלים ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב חכנון מקומי
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור תבניות ה מ ה ו ו ת שינויי תבניות
מ י ת א ד מקומיות
נמםרח בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  )5ו ו( לחוק הליכי
חכנון ובניה )הוראה שעה( ,החש־ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 117לחוק החכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור
חכניוה המהוות שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה:

4192

) (1״תכנית מסי בש/במ89/א;
מקומית מסי בש89/״.

שינוי

לתנ:נית

מיתאר

השטחים הכלולים כתכנית ומקומם :בית שמש ,ע ל רכס
הגבעוח הדרומי של הישוב ,בחחום העירייה ,שטח בין
קואורדינטוח אורך  147.875-147.550ובין קואורדינטות
רוחב  ,127.680-126.880הבל לפי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות התכנית (1 :ביטול הוראות תכניה מם׳
בש׳ 89,שחלה כתחום התבנית (2 :קביעת יעודי קרקע
בתחום התכנית למגורים ,שפ״ע ,דדכים .בניני עיבור,
מסחר וביריב (3 :קביעת תנאים והוראות בו:יה למגורים,
מסחר ומבני עיבור ,כגון :עפיפות בניה ,שטחי בניה,
מספר קומוח ,נובה בנינים ,קווי בנין.
הודעה ע ל הפקדת התבנית פורטמה בעתונוח ביום
 11.5.1993ובילקוט הפרםומים  ,4117התשנ״ג ,עמי .3129
) (2״תכנית מם׳ בש/במ38/ד .שינוי לתכנית מיתאר מקומית
בית־שמש מס׳ בש ,1/שינוי לתכניות מס׳ ה15/32/5/
ות1/ו ,5/32/שינוי לתבנית מיתאר מקומית מסי מי200/
ושינוי לתכנית מם׳ בש׳99.״.
השטחים הכלולים בתכניח ומקומם :בית שמש ,גבעת
מגדל המים ,שטח בין קואורדינטות אורך -149.000
 ,150.000קואורדינטות רוחב  ,127.500-129.000וכן
מגרשים שהינם באזורים לא מוסדרים ,הכל עפ״י
הגבולוח המסומנים בהשריט בקו כחול  -גוש ,5202
חלקה  ,21ח״ח  ;80 ,18גוש  ,5207חלקה  ,37ח״ח ,30 ,29
 ;40 ,38גוש  ,5208ח״ח 115 ,83־ ,גוש  ,5230ה״ח .12
עיקרי הוראוח התכנית :א( קביעת אזורים בשטח
התבנית לפי יעודיהם והגדרת השימושים בקרקע:
הקעאת שטחים למגורים ולשימושים כלל עירוניים
לדרכים וכדי; ב( קביעה הוראות בניה ובינוי באיזורים
השונים וקביעח אופי המבנים שבהם ,כולל הנחיות
לגבי גובה המבנים ,קווי הבניה ,אחוזי הבניה ותנאים
למתן היחרי כניה־ ,ג( קביעת הוראות בניה למבני
העיבור והמוסדות :ד( הקעאח שטחים ליעירחו של
מרכז עירוני חדש לביה־שמש ,תוך י!גירת מגוון
פעילויות ציבוריות ,תרבותיות ומסחריוח לאורך כביש
מס׳  2ובשתי הרחבות העירוניות שבשני קצותיו ,-ה(
התווית דשה הדרבים והחניה 0 :קביעת הוראות
והנחיוח לפיחוח השטח ולטיפול בשטחי הקרקע שאינם
מבתים ,והן באזורי המגורים והן כשטחים פתוחים
ציבוריים ,לרבות הנחיוח לשימור הנוף :ז( קביעה
הנחיות ופתרונות לתשתיות שבשטח התבנית תוך
התייחטות לנושא התשתיות ש ע ל פי חבניות האב
המתאימות :ח( חלוקה חדשה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורםמה בעיזונוח ביום
 23.4.1993ובילקוט הפרסומים  ,4106התשנ״ג ,עמ׳ .2453
החכניות האמורות נמצאוה במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזיח לתכנון ולבניה

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה( ,החש״ף־990ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
השטתים הכלולים בתבנית ומקומם :רנלת־ישי  -גוש
מחוז ירושלים ,וכן במשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה
בית־שמש ,וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות 77ר  1ו ,ח״ח  ;63גוש 8לו1ו .חלקות  ,2 ,1ח״ח  ;62גוש 79יוז,
ח״ח .78
שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.
כ״ה כאב התשנ״ג ) 12באוגוטט (1993
אליהו סויסה
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז ירושלים

עיקרי הוראות התבנית :שינוי יעוד משטחים לדרכים
ושצ״פ לאיזור תעשיה וצירופם למגרשי תעשיה :שינוי יעוד
משטחים לדרכים לשצ״פ :קביעה הוראוה בניה והוראוח
בדבר איבות הסביבה אזור החעשיה :איחוד וחלוקה חלקות
בהסכמה הבעלים ליצירת מגרש רצוף לבניה.

 .מחוז הצפון

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי טעיף  100לחוק,
רשאי להגיש החנגדוח חוך שלושים ימים מיום פרסומה של
הודעה זו בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז הצפון ,קריה הממשלה ,נצרת עילית ,17000
טל׳ .•6-508508

מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה

ב ד ב ד אישור ת ב נ י ת ה מ ה ו ו ה שינוי ת ב נ י ה
מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  1)5ו( לחוק הליכי
חכנון ובניה )הוראת שעה( ,התשץ990-ו ,ובהתאם לטעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה-־ ,1965בדבר אישור
תכנית המהווה שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת:
״תכנית מס׳ ג/בת/ד7ו ,שינוי לתכנית מיתאר מס׳ ג,287/
ולתכניות מפורטות מם׳ ג 3674/וג/בת69/״.

החנגדוח לחכניח לא התקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בבחב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אח
העובדוח שעליהן היא מסתמכת.

השטחים הכלולים בהכניח ומקומם :טבריה  -גוש
 5249ו ,חלקה  ,52ח״ח .64 ,61 ,58 ,55
עיקרי הוראות התכנית :כל מטרות התבנית המפורטוח
בתבנית ג/בת 69/סעיף א׳-י׳; הוספת שימושים נוספים
למתקנים הנדסיים חשמליים במגרש מס׳  3ע ל פי תשריט
החבניח האמורה .־
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 ,8.8.1993ובילקוט הפרסומים  ,4126התשנ־נ ,עמי .3518
התבנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולחעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
•טבריה .ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תבנית ה מ ה ו ו ה שינוי ת כ נ י ת
מפורטת

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה

ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת המהווה שינוי ת כ נ י ת
מפורטת

נמסרת בזה הורעה ,בהחאם לסעיף  (11)5לחוק הליבי
חכנון ובניה )הוראה שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור
תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מם׳
ג/במ ,174/המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס־ ג/במ45/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רמת־ישי  -גוש
84זזז ,חלקות 02 ,100-67ז6-ז ,131-130 ,1ח־׳ח .119 ,118
עיקרי הוראות התכנית :ביטול שטח מסחרי; שינוי
גבולות אתרים לבניני ציבור :חלוקת מגרשי הבניה לאזור
מגורים א׳  -מגורים במבנים חד־משפחתיים ,וא  - 1מגורים
במבנים דו־משפחתיים .י
הודעה ע ל הפקדת התבנית פורסמה בעחונות ביום
 10.5.1993ובילקוט הפרסומים 8וו ,4החשנ־ג ,עמי .3165
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולחעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון .ובן במשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה
מבוא העמקים ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הורעה ,בהחאס לסעיף  (3)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,החש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 89לחוק החכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי
הועדה לבניה למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחתית
לתכנון ולבניה מחת הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית כ״ה כאב התשנ״נ )2ו באוגוטט (1993
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,מופקדת תכנית המהווה
אפרים קריצלר
שינוי תבנית מפורטת הנקראת :״תבנית מם׳ ג/בת88/ו,
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחח הצפון
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מסי ג4224/״.

ילקוט הפרסומיפ  ,4142כ-ג באלול התשנ׳־ג9.9.1993 ,

4193

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש׳ץ1990-
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תבנית ה מ ה ו ו ה שינוי ת ב נ י ת
מפורטת
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (3)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי
הועדה לבניה למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזיח
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה אשדוד ,מופקדת הכנית המהווה שינוי
תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מם׳ /3במ ,2/9/שינוי
לתבניות מסי /3במ 9/ו־/3במ1/9/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אשדוד ,רובע י׳ -
חלק מגוש  ;2021גוש  ,2022ח״ח ו; גוש  ,2023ח״ח  ;10גוש
 ,2073ח״ח  ;22 ,4גוש  ,2074ח״ח .96
עיקרי הוראות התכנית :שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות בניה על מנת להתאים את התכניה לצרכי
האובלוסיה ברובע.
בל המעונין רשאי לעיין בהבניה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
ידי התבניח ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש החנגדוה חוך שלושים ימים מיום פרסומה של
הודעה זו בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים
ולחעשיה מחוז הדרום ,רח׳ הנשיאים ,ת״ד  ,68באר־־שבע
 ,84100טל׳ 231 704־.057

איחוד וחלוקה עפ״י סעיף ז׳ לחוק התכנון והבנייה ובהסכמת
הבעלים.
הודעה ע ל הפקדה החכנית פורסמה בעחונות ביום
 11.2.1993ובילקוס הפרסומים  ,4086התשנ״ג ,ע::ל׳ .1772
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולחעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשקלון ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.
מרחב חכנון מקומי באר־שבע
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור תכניות ה מ ה ו ו ת שינויי תכניות
מפורטות
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11)5לחוק הליכי
חבנון ובניה )הוראת שעה( ,התשץ ,1990-ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה־ ,1965בדבר אישור
תכניות המהוות שינויי תכניות מפורטות אלה:
) (1״תבנית מט• /5במ ,2/80/שינוי לחכניח מס׳ /5במ80/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר־ שבע ,שכונה
ר ,״קרית אבות״ )רח׳ דוד אלעזר(  -גוש .38061
עיקרי הוראות התכניח :א( איחוד מגרשים :ב( שינוי
נקודתי בקווי בנין; ג( תוספת יח״ד כמפורט; ד( הנחיות
בניה בהתאם לתקנות החדשות.
הודעה ע ל הפקדה התבנית פורסמה בעתונוח ביום
 4.5.1993ובילקוט הפרסומים  ,4093התשנ״נ ,עמי .1997
) (2״תבנית מס׳ /5במ ,3/63/שינוי לתבנית מסי /5במ63/״.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בא!—שבע ,אתר
למגורי עולים נחל בקע  -גוש .38054

מרחב תכנון מקומי אשקלון

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי יעוד משטח ציבורי
פתוח לאזור למתקנים הנדסיים; ב( שינוי יעוד מאזור
מגורים א׳ לאזור למחקנים הנדסיים.

ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת המהווה שינוי ת ב נ י ת
מפורטה

הודעה ע ל הפקדה התכניח פורסמה בעתונוה ביום.
 56.5.1993ובילקוט הפרסומים  ,4112ההשנ״ג ,עמי .2782

הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  (11)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראה שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור
תכנית המהווה שינוי חכנית מפורטת הנקראת :״הבניה מם׳
/4במ49/ו ,שינוי לתבניות מפורטות מטי  63/147/03/4ו־/4
."45/147/03

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר־שבע ,ובל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעוה
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,״מתחם
אפרידר״  -גוש  ,1932חלקה  ,18ח״ח  ;22גוש  ,2874חלקות
 ,58 ,44 ,43 ,42 ,39 ,38 ,37 ,36 ,32 ,30 ,16 ,15ח״ח ,48 ,47 ,46
 - .60 ,54הגושים הנ״ל בהסדר והחלקוח ארעיות.
עיקרי הוראוה התכנית :יצירת מסגרה תכנוניה להקמה
שכונת מגורים ,ע״י שינויים ביעודי הקרקע ,קביעת הנחיות
ומגבלות בניה ,וקביעה הנחיות בתשריטים להכנת תבניות
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מרחב תכנון מקומי נתיבות
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית המהווה שינוי ת ב נ י ת
מפורטת

נמסרה בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  111)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 117לחוק החבנון והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור
ילקוט הפרסומים  ,4142כ׳׳ג באלול התשב״ג9.9.1993 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכי׳ה965-ו
תכנית המהווה שינוי תבניה מפורטה הנקראת :״תכנית מסי
/22במ ,2/2/שינוי לתכנית מס׳ /22במ2/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות ,אתר
חירום  -נוש .100279
עיקרי הוראות התבנית; שינוי בהנחיות בניה באזור
מגורים א׳ במגרשים .371-368 ,316-1
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעתזנות ביום
 8.11.1992ובילקוט הפרסומים  ,4060התשנ״ג ,עמ־ .508
התכנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתיבוח ,וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ו ת ה מ ה ו ו ת שינויי ת כ נ י ו ת
מ י ת א ר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות המהווה
שינויי תכניות מיתאר מקומיוח אלה:
) (1״הפניה מס׳  ,4207שינוי מס׳  5/90לחבנית מיתאר
מקומית מס׳  138ו ,ושינוי מס׳  1/90לתכנית מיחאר
מקומית מס׳ 3362׳.
השטחים הכלולים כתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ ת ל ־
ארזה ,רח׳ חנה מס׳  ,4-6הכל עפ־׳י הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול  -גוש  ,30079חלקות .67 ,66
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי יעוד שטח מאזור
מגורים  3ומדרך לאזור מגורים  3מיוחד :ב( קביעת בינוי
לתוספות בניה בחזית הצפון מערבית של הבנין הקיים,
לשם הרחבה הדירות בקומת המרתף ובקומות א׳ ובי,
בהחאנו לנספח הבינוי; ג( קביעת בינוי לתוספת קומה
רביעיח לשם הרחבה הדירות הקיימוח בקומה גי,
בהתאם לנספח הבינוי :ד( הגדלת םה״כ אחוזי הבניה
מ־ 90%ל־ט׳)166°קיימים  (120%בשטח מגרש מם׳  :1ה(
הגדלת מספר הקומות מ ־  3מ ע ל קומת מרתף ל ־  4מעל
קומת מרתף 0 :שינוי קווי בנין וקביעה קווי בנין
חדשים; ז( ביטול סעיפים )6ג( ו־)8ג( בהוראות חבנית
מ׳ בחזית צפונית
 z336בדבר קביעת קו בנין
חלקה  67בגוש  30079וקביעה קו בנין חדש :ח( קביעה
הוראות בגין מבנים ,מרפסות וגדרות להריסה; ט(
קביעת הוראוח בגין עצים לעקירה ועצים לשימור :י(
איחוד וחלוקה חדשה :יא( ביטול קטע מדרך מאושרת.
הודעה ע ל הפקדת
ההשנ׳׳ג ,עמי .250

התכניח

פורסמה

בי״פ ,4051

) (2״תכנית מם׳  ,4447שינוי מם׳  1/92לתכנית מיתאר
מקומית מם׳ 856״.
ילקוט הפרסומים  ,4142כ׳׳ג באלול התשנ׳׳ג9.9.1993 ,

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,מרכז
העיר ,רה׳ הלל מם׳  ,18קולנוע אורגיל ,הכל עפ״י
הגבולות המםומנים בתשריט בקו כחול  -גוש ,30037
חלקה  ;86גוש  ,30049ח*ח .246
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי יעוד שטח מאזור
מסחרי ומאזור מגורים  2לאזור מסחרי מיוחד :ב( קביעה
בינוי להשלמת קומה עליונה קיימת ולהוספת קומה
חדשה מעליה בהחאם לנספח הבינוי :ג( קביעה בינוי
לחלוקה קומח הקרקע הקיימת לשתי קומות ,בהחאם
לנספח הבינוי :ד( קביעת השימושים המותרים בשטח
כמפורט להלן :קומת קרקע תחתונה וקומת קרקע
עליונה  -חנויות :קומות א־-ג׳  -משרדים :קומות די-ו׳
 משרדים ו/או מגורים :ה( הגדלת אחוזי הבניההמרביים מ־50%ו )קיימים בבנין  496%משטח מגרש
חרש מס׳  (1ל״ 629.48%משטח מגרש חדש מס׳ ו0 :
הגדלת מספר הקומות המרבי מ ־  4ל ־ ) 8קיימוה 6
קומות( :ז( שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים,
לרבות קו בנין תת־קרקעי מחחת למפלס דרך ציבורית,
בהתאם לבנין הקייס בשטח :ח( קביעת שטח עם זיקת
הנאה לציבור בקומות הקרקע :ט( איחוד וחלוקה
חרשה.
הודעה ע ל הפקרה
התשנ־ג ,עבר .2760

התבניה פורסמה בי״פ

ו ו ו,4

) (3״תכנית מם׳  ,4237שינוי מסי  3/90לתכנית מיתאר
מקומית מסי 3372׳׳.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ תל־
ארזה ,רה׳ אליעזרוב מם׳  ,7מגרש מס׳  4עפ״י תבנית
מס•  ,3372הכל עפ׳׳י הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול  -גוש  ,30105ח״ח .42 ,30-27
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי לתוםפח קומה
רביעית חלקית לשם הרחבת שתי הדירות הקיימות
בקומה השלישית ,בההאם לנספח הבינוי; ב( הגדלת
אחוזי הבניה המרביים לשטחי הבניה העיקריים מ־85%
ל־ ;100%ג( הגדלת םה׳־כ שטחי המחסנים בקומח
המרתף מ־ 80בדר ל־ 109בדר :ד( קביעת קווי בנין
לתוספת הבניה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה
התשנ׳׳ג ,עמ׳ .2536

בי״פ ,4109

התכניות האמורות נמצאוח במשרדי הועדה המחוזית
ירושלים ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ירושלים ,וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

מרחב חבנון מקומי מטה יהורבנ,
הודעה

ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת ה מ ה ו ו ה שינוי תכנית
מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף לוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכניה מסי מי725/א ,שינוי
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של6.0

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
לתכניה המיתאר המקומית מם׳ מי 200/ושינוי לתכנית
המיתאר המקומית מס׳ יג/ו8״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ישעי ,מגרשים
4-79 ,0 3 ^ ,49-53ל ,ו ,9ש ע ל פי תכניה מס׳ יג,81/
קואורדינטות אורך  146.000-147.600לבין קואורדינטות רוחב
 ,128.000-129.300הבל עפ׳׳י הגבולות המסומנים בתשריט
בקו בחול  -חלקי גושים ,5196 ,5195 ,5194
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי יעוד מאזור מגורים
כלל ודרך  -למגרשי מגורים ,בניני ציבור ושפ״צ; ב( הגדרת
גבולות מגרשים למגורים והוראות בניה בהם.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה
התשנ״ג ,עמ׳ .2477

בי״פ ,4107

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזיח
ירושלים ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה
יהודה ,ובל המעונין רשאי לעיין כה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.
מרחב חכנון מ ק ו מ  & 0ט ה ל ־ ה ו ד ^ (
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה כ נ ת שינוי תענית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,ההשב׳׳ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז ירושלים החליטה על הבנה שינוי הבניה מיתאר
מקומית מט׳ מי ,800/שינוי לתכניה מיחאר מקומיה מטי מי/
.200
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מוצא עלית -
חלקי גושים .30365 ,30355 ,30317 ,30316 ,30315
השינויים המוצעים :הכנת הבניה מיהאר לאזור.
ב״ה באב התשנ״ג ) 12באוגוסט (1993
אליהו סויסה
יושב ראש הועדה המחוזיח
לתכנון ובניה מחוז ירושלים

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הוע״ה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרתב תכנון מקומי כפר־סבא
ה ו ד ע ה ב ד ב ר הפקדת תכנית המהווה שינוי ת כ נ י ת
מ י ה א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לחכנון ובניה
בפר-סבא ,מופקדת תכנית המהווה שינוי .־:בנית מיתאר
מקומית הנקראת :״תכנית מסי בס14/1/נ ,שינוי לתכניה מס
כס/ו/ז׳וא ׳.

,

,

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ב^ר־־סבא ,שכ׳
אליעזר ,רחוב בצנלםון  -גוש  ,6431חלקה 04׳,
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בחלוקת חלקה 104
בגוש  :6431ב( הקצאת שטח למפרץ חניה; ג( הקטנת רוחב
שצ״פ,
בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז המרכז ,רה׳ הרצל  ,84רמלה  ,72406טל׳ 70ו0ד2־.08
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
בפר־־סבא ,עירית כפר־סבא ,כפר־םבא ,טל• 7דו479־.09
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מםחמכת.

מחוז המרכז

מרחב הכנון מקומי פהח־חקוה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תבניות מפורטות

מרחב הבנון מקומי יבנה
הודעה

ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת המהווה שינוי תבנית
מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה965-ו ,בדבר אישור תבניה המהווה שינוי
תבנית מיתאר מקומית הנקראת :״תבניה מסי יב ,231/שינוי
לתכניות מם׳ זמ 600/ויב/במ6/129/״.

נמסרת בזה הודעה ,בההאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
פתח־תקוה ,מופקדות תכניוח אלה:
)(1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה ,מע״ר ,מגרש
 - 907גוש  ,3511ח״ח .23 ,13
עיקרי הוראות התבניה :א( קביעה קווי בנין והעמדת
בית כנסה :ב( הגדלה אחוזי התכסית מ־ם 35°/ל־.40%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4091
התשנ״ג ,עמ׳ .1939
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״תכנית מם׳ פת10/701/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח־חקוה ,חדוה
רשיש  - 9גוש  ,6383ח״ח .248
עיקרי הוראות התבנית :א( קביעת אח חי הבניה :ב(
קביעה קווי בנין.

)(2

״תבנית מס׳ פת18/563/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח־־תקוה ,רח׳
ליפקין  - 52גוש  ,6375חלקה .43
ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
עיקרי הוראות התכניה :הקמת מחסנים בצמוד לחנויות
השוק,
)• (3׳תכנית מס׳ פת21/41/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח־תקוה ,רח׳
בצנלםון  - 34גוש  ,6373חלקה .357
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת אחוזי הבניה :ב(
הקטנת קו בנין צדדי מ ־  4מ׳ ל־ 1.90מי :ג( הגדלת
תכסית קרקע.
בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
המרכז ,רח׳ הרצל  ,84רמלה  ,72406טל׳  .08-270170המתנגד
ימציא העתק התנגדוחו למשרדי הועדה המקומיה פתח־
תקוה ,עירית פחח־חקוה ,פחח־תקוה ,סל׳ 234ו.03-937
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכהב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדוח שעליהן היא מטהמכח.
מרחב תכנון מקומי פחח־חקוה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ביטול הפקדת ת ב נ י ת מפורטת
נמסרה בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ז ,כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז המרכז החליטה לבטל הפקדת תכנית מפורטה
הנקראת :״תבנית מם׳ פת40/1241/״ ,שהודעה עליה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4041החשנ״ב ,עמי .4671
השטחים הכלולים בהבניה ומקומם :פתח־תקוה ,קריה
אריה ,דת שנקר  - 13גוש  ,6194חלקה .120
עיקרי הוראות התכנית :קביעת אחוזי בניה ע״י סגירת
חלק מחניון בקומח ביניים.
בל מעונין רשאי לעיין בהבניה
שהמשרדים האמורים פהוחים לקהל.

בימים

ובשעוח

מרחב תכנון מקומי פחח־הקוה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור תבניות ה מ ה ו ו ת שינויי תבניות
מ י ת א ד מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה־ ,1965בדבר אישור תבניות המהוות
שינויי חבנידה מיהאר מקומיות אלה:
) (1״תכנית מסי פח ,5/1266/שינוי להבניה מם׳ פח2000/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח־תקוה ,רחוב
סלור  - 4גוש  ,6395חלקות .86 ,85
עיקרי הוראוח החכניח :שינוי יעוד של שטח ציבורי
פחוח לשטח מסחרי.

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ׳׳ג9.9.1993 ,

הודעה ע ל הפקדה
התשנ״ב ,עמי .4671

התכנית פורסמה

בי״פ ,4041

) (2״תכנית מס׳ פת51/ו7/1ו ,שינוי לתכניות מסי פח,2000/
פת 3/1151/ופת7/1151/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח־חקוה ,אזור
תעשיה ,דחי הסיבים ־ נוש  ,6363חלקוח .49 ,46 ,12
 ,190 ,182 ,181 ,176 .175ח״ח .202
עיקרי הוראות התבנית :שינוי יעור משטח לבניני
ציבורי ודרך לחעשיה קלה ,קביעת אחוזי כניה ומספר
קומות ,העברה אחוזי בניה מקומה לקומה כדלקמן :א(
חלקה  49הכוללת אה החניה ואת השטחי• הציבוריים
דהיינו :מגרש לבנין ציבורי ודרך ללא מוצא תאוחד עם
חלקה  ;12שתי החלקות המאוחדות תקראנה חלקה א׳
והיעוד שלה יהיה אזור לחעשיה קלה :ב( בחלקה א׳,
בבעלות חברת הדיראן ,ששטחה  31.706דונם )החלקה
מורכבת מחלקות 202 ,190 ,182 ,181 .176 ,175 ,12 ,49
)חלק« תוחר בניה במספר קומוה באחוזי בניה כדלקמן:
בקומה קרקע )בולל סכבוח( ־  ;39.38%בקומה ראשונה
  :36.94%בקומה שניה  ;27.23% -בקומה שלישית - .16.45%ובסה״ב  :120.00%ג( בחלקה  ,48בבעלות חברת
תדיראן .ששטחה  9.142דונם תוחר בניה במספר קומוה
באחוזי בניה כדלקמן :בקומת קרקע )בולל טבכות( ־
 :57.45%׳בקומה ראשונה  ,12.82% -ובחה״כ .70.25%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה
החשנ׳׳ג ,עמי .1233

בי״פ ,4075

) (3״תכנית מסי פת ,18/1272/שינוי לתכניות מם׳ פת2000/
ופת4/1272/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח־תקוה ,רח׳
מסריק  - 32-24גוש  ,6326חלקה  ,312ח״ח .311
עיקרי הוראות התכנית (1 :קביעת תוספה בניה
להרחבת דירות קיימות (2 :הקטנת קו בנין אחורי מ־6
מ׳ ל־ 2.60מי.
הודעה על הפקדת
החשנ״ג ,עמי .2028

התבנית פורסמה

בי״פ ,4094

) (4״תכניח מם׳ פח/ל  ,12/121המהווה שינוי לתכניות מם׳
פת3/1002/ב ,פת2000/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתחיהקוה ,רחוב
כץ  -גוש  ,6714חלקה .382
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלח שטח דירות ואחוזי
הבניה באזור מגורים ב׳ מיוחד :ב( קביעה הוראות
בניה.
הודעה ע ל הפקדת
התשנ־ג ,עמ׳ .479

התכנית פורסמה

בי״פ ,4059

תתכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח־
תקוה ,ובל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעוה
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה־1965
עיקרי הוראוה התכנית :א( הרחבת דרך קיימת :ב(
קביעה שטח לחישוב אחוזי בניה :ג( קביעת זכויות
בניה.

מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות
נמםרח בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה־ ,1965בדבר אישור תכניות מפורטות
אלה:

) (2״תכנית מם׳ רצ ,43/6/1/שינוי לתכניות מסי רצ,1/1/
רצ/ו/וג ,רצי6/1ב״,

)ו( ״חכנית מסי פח261/ו5/ו",
השסחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח־הקוה ,דחי
שפרינצק  13פינת רח׳ הנריטה סולד  -גוש  ,6388חלקה
.571
עיקרי הוראוח ההבניה :א( קביעת אחוזי בניה :ב(
קביעת קו בנין לחזיח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה
ההשנ״ג ,עמי .941

הודעה על הפקדת
התשנ״ג ,עמי .1775

התבנית פורסמה

בי״פ ,4086

בי״פ

,4072

) (2״תכנית מם׳ פת.••5/1257/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח־תקוה ,דחי
גוטמן  ,30חלקה  - 3/69גוש  ,6375ח״ח .69

השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :ראשון־לציון י גוש
 ,3938ח״ח  :67/78 ,67/75גוש  ,3938חלקות  ,63 ,62ח״ח
ו.64 ,6
עיקרי הוראות התבנית :הזזת שביל )חיקו] טעות(.
הודעה ע ל הפקדת
ההשנ״ב ,עמי .678

ההבנית פורסמה

בי״פ ,3943

החבנידת האמזרוח נמצאות במשרדי הועדה המחוזיח
המרבז ,וכן במשדרי הועדה המקומיה להכנון ובניה ראשון־
לציון ,וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

עיקרי הוראות ההבניה :הפיכת שתי יחידות דיור
בקומה ד׳ לשלוש יחידות :םה״כ  13יח״ד כבנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה
התשנ״נ ,עמי .1234

בי״פ ,4075
הודעה

) (3״תכנית מם -פת1/1252/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח־חקוה,
רחובות עין גדי ,ז׳בוטינסקי )קריה מטלון(  -גוש ,6193
חלקוח .506-505 ,383-380 ,375-372
עיקרי הוראות התכניה :א( איחוד וחלוקה מחדש עפ״י
סימן זי לחוק ,בהסכמת הבעלים או בלי הסכמתם :ב(
קביעת הוראות בניה באזור מגורים אי ,בולל בינוי
וקירות משותפים.
הודעה על הפקדת ההבנית פורסמה
החשמ׳׳ו ,עמי .3058

בי״פ ,3378

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחתית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח־
תקוה ,ובל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

מרחב תכנון נ&ןומי ראשון־לציון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור תבניות ה מ ה ו ו ת שינויי ת כ נ י ו ת
מ י ת א ד מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7זז לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור חכניוה המהוות
שינויי תבניות מיתאר מקומיוח אלה:
) (1״תכנית מס׳ רצ ,32/8/1/שינוי לתבנית מסי רצ/ו/1/ג״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשוךלציון  -גוש
 ,3929חלקה .431
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מרחב חבנון מקומי ראשון־לצייי
ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכניות ה מ ה ו ו ת
תכניות מ י ת א ר מקומיות

שינויי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ראשוךלעמן ,מופקדות חכניות המדווח שינויי חכניוח
מיתאר מקומיוח אלה:
)ו( ״תכנית מסי רצ/ו ,22/9/שינוי לתכנית מסי רע/ו9/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשוךלציון  -גוש
 ,3928חלקה .482
עיקרי הוראות התכנית (1 :שינוי יעוד מאזור מגורים ג׳
המיועד לחכנון מפורט לאזור מגורים ג׳ מיוחד  4 -ו
יחידות לדונם נטו במקום  2ו יחידוח (2 :קביעה זכויות
בניה.
) (2״תכנית מם׳ רצ0/118/ו ,שינוי לתבניוח מס׳ רצ/ו1/
ורצ18/ו8/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשוךלעיון  -גוש
 ,6286ח״ח .168 ,21
עיקרי הוראות התכניח :א( שינוי יעוד משטח ציבורי
פתוח לשטח לכניה ציבורית )עבור בית כנסת( והרחבת
דרך :ב( שינוי יעוד משטח לבניה ציבורית לשטח
ציבורי פתוח.
) (3״תבנית מס׳ רצ ,16/22/1/שינוי לתכניות מם׳ רצ22/1/
ורצ1/1/״.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשיךלציון  -גוש
 ,4243חלקה .289

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ׳׳ג9.9.1993 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
עיקרי הוראות התכניה :שינוי יעוד מאזור מגורים ב׳
לאזור מגורים בי מיוחד ,המאפשר  4יח״ד בשטח נטו
של  774מ״ר 2 :מבנים של  2יח״ד בקיר משותף.

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

) (4״תכנית מס׳ רצ/2/56/ב/ד ,שינוי לתבנית מסי רצ2/56/ב,
רע/2/56/ב/ו ורע/במ/2/56/ב2/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ראשון־לציון  -גוש
 ,6288חלקה .48
עיקרי הוראות התכנית :שינוי תכנית מס׳ רצ/במ/2/56/
ב 2/בנושאים אלה :ו( הגדלת מגרש מגורים מס• 23
)ללא תוספת זכויות( (2 :שינוי חוואי מקומי של שטח
צבורי פחוח  -מגרש מסי  (3 :67הקטנת שטח פרטי
פחוח  -מגרש מם• .76
כל מעונין רשאי לעיין בהבניוח בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
!נבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
י ד י תכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה ש ל הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
המרבז ,רח׳ הרעל  ,84רמלה  ,72406טל׳  .08-270170המתנגד
ימעיא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומיח ראשון־
לעיון ,דחי ז׳בוטינסקי  ,16קומה בי ,ראשון־לעיון ,טל׳
.03-9682727
החנגדוה לחכנית לא חחקבל ולא חידון אלא אם בן
הוגשה בכחב ,בפירוט הנמקות ובליווי תעהיר המאמח את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רחובות
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת ב נ י ת ה מ ה ו ו ה שינוי ת ב נ י ת
מ י ת א ר מקומית
נמסרה בזה הודעה ,בההאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ז ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
רחובות ,מופקדת הבניה המהווה שינוי תבנית מיתאר
מקומית הנקראת :״תכנית מס׳ רח ,12/183/שינוי לתכנית מם׳
רח183/״.
השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :רחובוח  -גוש
י
 ,3779חלקות .94 ,62
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד מאזור מגורים א׳
לשטח מוסד עיבורי ,החנה לחלוקת דואר ושטח ציבורי
פתוח.
בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פהוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט חבנוני אחר הרואה את עעמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומוח ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז המרכז ,רה׳ הרצל  ,84רמלה  ,72406טל׳ 70ו.08-270
המתנגד ימציא העהק ההנגדותו למשרדי הועדה המקומית
רחובות ,עירית רחובות ,רחובוח ,טל׳ .08-446161
ילקוט הפרסומים  ,4142כ׳׳ג באלול התשנ׳׳ג9.9.1993 ,

מרחב תכנון מקומי רחובות
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת ב נ י ת מפורטת
נמםרח בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון
והבניה ,ההשב״ה965-ו ,בדבר אישור תבניה מפורטת
הנקראת :״תכניה מם• רח/550/ב4/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רה׳
גורדון מטי  - 14גוש  ,3703חלקה .453
עיקרי הוראות התכנית :בניית חמישה מחסנים בקומה
קרקע.
התבנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובוח,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רחובוח
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור תבניות ה מ ה ו ו ת שינויי תבניות
מ י ת א ר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תכניות המהוות
שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה:
)ו( ״תכנית מסי רח ,13/84/שינוי לתכנית מם׳ רח84/ב״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ־ גוש
 ,3697ח״ח .71 ,66
עיקרי הוראות התכנית (1 :קביעת מגרש להרחבה שדי
הקיבוצים (2 :קביעת מגרש לשטח לבניני ציבור
לשימוש מועדון נוער (3 :קביעת מגרש לשטח ציבורי
פתוח (4 :קביעת מגרש לאזור מגורים מיוחד !5 :ביטול
דרך ושביל קיימים (6 :שינוי יעוד משצ״פ לדרך
ולשב״צ.
הודעה ע ל הפקדת
התשנ״ג ,עמי .1410

ההבניה פורסמה

בי״פ ,4082

) (2״תכניה מס׳ רח ,21/1200/שינוי לתכנית מס׳ רח200/ו״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רחובות
כובשי החרמון ,אברבנאל  -גוש  ,3705ח״ח ,226 ,161
.485 ,479 ,273 ,272
עיקרי הוראות התכנית (1 :ביטול שביל מתוכנן(2 :
קביעה השטח של השביל המבוטל כחלק ממגרשי
הבניה ע״פ המצב הקיים בשטח.
הודעה ע ל הפקדת החכניח פורסמה
התשנ״ג ,עמי .480

בי״פ ,4059
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות,
וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תיי־ון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברוה שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הדרים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ביטול ה פ ק ד ת ת ב נ י ת מ י ת א ר

מרחב חכנון מקומי רמלה
הודעה

ב ד ב ר אישור ת ב נ י ת המהווה שינוי תבנית
מפורטה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-ברבר אישור תכנית המהווה שינוי
הכנית מפורטת הנקראת :״תכניה מס׳ לה ,11/190/המהווה
שינוי לתבניות לה 190/ותרש״צ57/3/׳11,״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רמלה  -גוש ,5805
ח״ח .65
עיקרי הוראות התכניח :שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח
לשטח לבניני ציבור להקמת בית כנסת מעל המקלט
הקיים.
הודעה על הפקדה
החשנ״ג ,עמי .2085

התבנית פורסמה בי״פ ,4096

ההבניה האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעוח שהמשרדים
האמורים פהוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רעננה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תבנית המהווה שינוי תבנית
מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהחאם לםעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המתוזיח לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
רעננה ,מופקדת הבניה המהווה שינוי הבניה מיתאר
מקומית הנקראת :״תכנית מסי רע ,326/1/שינוי לתבנית מסי
רע2000/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רעננה ,רחוב
אוסטרובםקי  -גוש  ,6586ח״ח .5
עיקרי הוראוח ההכניח (1 :לשנוה חלק משטח ציבורי
לאזור מגורים ג׳ ולשצ״פ;  (2קביעת זכויוח בניה ,גובה
הבתים וקווי בנין (3 :קביעת מבנים להריסה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז המרכז החליטה לבטל הפקדת תכניח מיחאר הנקראח:
״הבניה מם׳ הר ,60/שהודעה עליה פ־רסמה בילקוט
הפרסומים  ,3815החשנ״א ,עמי .500
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :הוד השרון ,רח׳
דרך מגדיאל  -גוש  ,6448ח״ח  :149 ,143 ,142 ,138גוש ,6455
ח״ח .465 ,463 ,462 ,457 ,448 ,234
עיקרי הוראות התבנית :הרחבת דרך מגדיאל לרוחבן
של  22מי.
כימים

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

ובשעות

מרחב חכנון מקומי הדרים
הודעה

בדבר

ה פ ק ד ת תבניות
תבניות מפורטות

הנזהוות

שינויי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החבנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
הררים ,מופקדות תכניות המהוות שינויי תכניות מפורטות
אלה:
) (1״הבניה מסי הר6/367/ז ,שינוי לתכניה מסי הר6/367/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוו״ השרון ,שכינת
נוה הדר ,רחוב השומר  -גוש  ,6566חיקה .52
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי חלוקת מגרשים ושינוי
מםפר יחידוח דיור בההאם :ב( שינוי קו בנין קדמי
לחזית דרום־מזרח.
)(2

״חבניח מסי הר ,5/163/שינוי לתכנית מסי הר2/163/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח׳
בארי  -גוש  ,6442חלקה .139
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות בניה באזור
מגורים א•; ב( חלוקת החלקה ל־ 2מגרשי בניה.

כל מעונין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,כל מעונין בקרקע,
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
כבנין או בבל פרט חכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
ידי תכניה ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף נ; 10לחוק ,רשאי
ידי ההבניה ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
להגיש התנגדות חוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
ברשומוה ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
המרכז ,רח׳ הרעל  ,84רמלה  ,72406טלי  .08-270170המתנגד
מחח המרכז ,רח׳ הרצל  ,84רמלה  ,72406טל׳ .08-270170
ימעיא העתק החנגדוחו למשרדי הועדה המקומיח הדרים,
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומיה
רח׳ בני בריח ) 7בניסה בי ( ,ה ו ד השרון  ,s4 105טל׳ -903478
רעננה ,עירית רעננה ,רעננה ,טל׳ 2221ו.09-9
.09
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ילקוס הפרסומים  .4142כ׳׳ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי חצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מדחב תכנון מקומי הדרים
הודעה

ב ד ב ר אישור ת ב נ י ת ה מ ה ו ו ה שינוי ת ב נ י ת
מ י ת א ר מקומית

נמסר:׳ .בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה ,1965-בדבר אישור הבניה המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מסי הר,10/302/
שינוי לתכניות מס׳ הר 1/302/והר5/302/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,שב׳
מגדיאל ,רחובות המעגל ,קיבוץ גלויות  -גוש  ,6653חלקה
.105
עיקרי הוראוח התבניח :שינוי יעוד ממגורים א׳
למגורים ב׳ מיוחד :חלוקח החלקה :הפרשה להרחבת דרך;
קביעח זכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית • פורסמה בי״פ ,4037
התשנ״ב ,עמ׳ .4489
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לחכנון ובניה הדרים,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

הודעה

שינויי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומיח לתכנון ובניה
הדרים ,מופקדות תכניות המהוות שינויי תכניוה מיחאר
מקומיות אלה:
) ;1״תבניה מסי הר3/66/בי ,שינוי לתבנית מס׳ הר3/66/״.
^

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :הוד השרון  -גוש
 ,6455חלקוה .546 ,537
עיקרי הוראוה התכנית (1 :שינוי יעוד ממגורים ב׳
למגורים אי (2 :הפיכת שביל להולכי רגל )חלק מחלקה
 (546לשביל משולב להולכי רגל וכניסה לרכב לחלקה
 537בלבד :הרחבת השביל הנ״ל ע ל חשבון חלקה :537
 (3הסדרת זכויות הבניה לחלקה .537

) (2״תכנית מסי הר0/2?0/וי ,שינוי לתכנית מסי הר/290/
10״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמות השבים -
גוש  ,6589חלקה .152
עיקרי הוראוח התבנית :א( חלוקה למגרשי בניה :ב(
ביטול דרך מאושרח :ג( הפקעה לדרך )קילדסק(; ד(
קביעת זכויות בניה.
ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רה׳
בני ברית ־ גוש  ,6456חלקות .328 ,232 ,221
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי יעודי קרקע ובעלויות;
ב( פתיחת שפ״פ ובו זכוה מעבר למגרשים הםמוכים; ג(
קביעת זכויות בניה.
כל מעונין רשאי לעיין בתבניות בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אהד הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבניה ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשלדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
המרבז ,רה׳ הרצל  ,94רמלה  ,72406טל׳ 70ו .08-270המהנגד
ימציא העהק ההנגדוחו למשרדי הועדה המקומית הדרים,
רה׳ בני בריח ) 7כניסה בי( ,הוד השרון  ,45105טלי -903478
.09
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי זמורה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת ב נ י ת המהווה שינוי ת ב נ י ת
מיתאר מקומית

מרחב חכנון מקומי הדרים
ב ד ב ר ה פ ק ד ת תבניות ה מ ה ו ו ת
תבניות מ י ת א ר מקומיות

) (3״תכנית מס• הר4/547/א ,שינוי לתכניות הר 4/547/והר/
 1/88ז״,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחחית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
זמורה ,מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מי תאר
מקומית הנקראת :״תכנית מסי זמ/598/ו ,9שינוי לתכנית מסי
זמ25/598/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גן יבנה ,חלקה 28
ישנה  -גוש  ,562חלקוה .26 ,24
עיקרי הוראות התכנית :חילופי קרקע ע״י איחוד
וחלוקה ,שלא בהסכמה הבעלים ,בין שטח לבניני ציבור
לאזור מגורים אי; מטרה החילופין היא הרחבה מגרש
המתנ״ס.
כל מעונין רשאי לעיין בתכניה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פהוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לחכנון ובניה
מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,84רמלה  ,72406טלי .08-270170
המתנגד ימציא העחק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
זמורה ,רה׳ בית הפועלים  ,6רחובות  ,76261טלי .08-462297
התנגדוח לתכניה לא חחקבל ולא חידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדוח שעליהן היא מסתמכח.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי לודים

מרחב תכנון מקומי המרבי:

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית ה מ ה ו ו ה שינוי ת ב נ י ת
מפורטת

ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור תבניות המהוות שינויי תבניות
מ י ת א ר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב״ במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
לודיב ,מופקדת תבנית המהווה שינוי תבנית מפורטת
הנקראת :״תכנית מם׳ גז ,6/479/שינוי לתכנית מס׳ משמ/
)32גז\י.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף •־וו לחוק התכנון
והבניה .התשכ״ה .1965-בדבר אישור ׳זבניות המהוות
שינויי תכניוח מיתאר מקומיות אלה:

השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :מושב בן שמן -
גוש  .4002חלקה  87גוש  ,4021ח״ח  :87גוש  ,4067ח׳׳ה
.83
;

עיקרי הוראות ההבניה :א( שינוי יעוד משטח עיבורי
למגורים :ב( שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים :ג( שינוי
יעוד משטח עיבורי לדרכים :ד( שינוי יעוד משטח חקלאי
לדרכים :ה( שינוי יעוד משטח ציבורי לשפ״פ :ו( קביעה
הוראות בניה בשטח התכנית :ז( קביעת הנאים לביצוע
התכנית.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה אה עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 00ד לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומוה ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וכניה
מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,84רמלה  ,72406טל׳ .08-270170
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לודים ,רח׳ טשרניחובםקי  ,1רמלה ,טל׳ .08-241312
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

) (1״תכנית מסי ממ/לל ,30שינוי לתכנית מס׳ ממ853/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל ,רה•
גוש עציון ,רח׳ יונה שפינצל  -גוש י8ו ,6חלקות .647
.64a

עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד המגרשים מאזור
מגורים ב• למשרדים בלבד; זכויות הבניה  500מ״ר
בשתי קומות וקומת גג חלקית ,מעל קומת עמודים
חלקית ,בכל אחד מהמגרשים.
הודעה על הפקדת
התשנ״ב ,עמ• .2730

התבנית פורסמה בי״פ

•993

) (2״תכנית מם׳ ממ ,3/1002/שינוי לתבנית מס׳ ממ1002/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר־יעקב ,שכונת
רמב״ם  -גוש  ,3832חלקות ;7 ,86 ,85־ ,90 ,89 ,88 ,£י,9
.92
עיקרי הוראות התבנית :ו( הרחבת דירות קיימות עפ״י
לוח השטחים בנספח א  (2 :הקטנת קווי בגין לבניה
קיימת ומוצעת עפ״י התשריט (3 :קבי;ית תנאים להחרי
בניה.
,

הודעה על הפקדת
ההשנ׳׳ג ,עמי .635

התבנית פורסמה

בי׳׳פ .4066

) (3״תבנית מס׳ ממ/ד ,900שינוי לתבנית :ןם׳ שר002/ו2/״.

עיקרי הוראות התכנית :קביעת קווי בנין לבנין קיים,
עפ״י התשריט.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כוכב יאיר,
מגרשים,43 ,101 ,266 ,29?• .301 ,307 ,331 ,332 ,345 ,347 :
,359 ,367 ,387 ,3£8 ,389 ,390 ,391 .685 ,691 ,731 ,732 ,42
,735 ,736 ,848 ,649 ,855 ,856 ,872 ,905 ,954 ,956 ,352
 - 958 ,959 ,733 ,734גוש  ,8905חלקה  ;3גוש ,8906
חלקות  ;6 ,4גוש  ,8909חלקות  ,9 ,6 .5 ,1םו גוש ,8910
חלקות ו.3 ,7 ,5 ,
עיקרי הוראות ההבניה (1 :הקטנת שטח מגרש מינימלי
באזור מגורים  3מ־ 500מ״ר ל־ 470מ״ר או לפי הטבלה
המציינת מצב קיים (2 :הקטנת שסד :מגרש מינימלי
באזור מגורים  4מ־ 750מ״ר ל־ 720מ־׳ר או לפי הטבלה
המציינת מצב קיים־ (3 ,שינוי בקווי בניין על פי הקיים;
 (4המרח  164כדר משטח עיבורי פתוח לאזור מגורים א׳
לשם הגדלת מגרש  ,905משטח של  681מ״ר לשטח של
 845בדר.

הפקרת התכנית פורסמה בי״פ ,4082

התכניח פורסמה בי״פ ,4092

מרחב תכנון מקומי המרכז
הודעה

ב ד ב ר אישור ת ב נ י ת המהווה שינוי תבנית
מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף לוו לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה965-ו ,בדבר אישור תבניה המהווה שינוי
חכנית מפורטה הנקראת :״תכנית מסי ממ/ו ,305שינוי
לתבניות מסי ממ ,2/854/ממ3/854/ד׳ וממ3024/י.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :גבעת שמואל ,רח׳
סמטה רחל  -גוש  .6185חלקה .314

הודעה על
התשנ׳׳ג ,עמי .1411

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה המרכז,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פחוחים לקהל.
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;

הודעה על הפקדת
התשנ״ג .עמי .1969

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה המרכז,
וכל המעונין רשאי לעיין כהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ילקוט הפרסומים  ,4142כ״נ באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי המרכז
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ב ד ב ר הטקדת תבניות ה מ ה ו ו ת שינויי עמק חפר ,מופקדה חבניח המהווה שינוי הבניה במתאר
הודעה
מקומיח הנקראת :״תכנית מם׳ עח ,5/69/שינוי לתכניות מס•
תכניות מ י ת א ר מקומיות
משמ 4/ועח4/69/״.
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לםעיף  89לחוק התכנון
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מעברות  -גוש
והבניה ,התשב״ה־ ,1965כי במשרדי הועדה המחוזיח לחכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומיה לתכנון ובניה  ,8359ח״ח ו :גוש  ,8360חלקות  :16-14 ,12-9 ,3-1גוש ,8361
חלקות ו5-ו.21-19 ,
המרכז ,מופקדות תכניות המהוות שינויי תבניות מיהאר
מקומיות אלה:
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי יעוד מקרקע חקלאית
לאזור מנורים ומגרש חניה; ב( הקטנה שטח הואדי; ג(
) (1״תכנית מסי ממ ,1/2015/שינוי לתכנית מסי ממ420/ז״.
פתיחח דרך חדשה :ד( שינוי מיקום החניה בכניסה
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בית דגן  -גוש לקיבוץ.
 ,6075ח״ח  ;45גוש  ,6076חלקה  ,93ח״ח ,92 ,75 ,74 ,71
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
.95 ,94
שהמשרדים האמורים פהוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
עיקרי הוראות החכנית :ו( שינוי יעוד אזור מלאכה כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
וחלק משטח ציבורי פהוח לאזור מגורים בי (2 :קביעת ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
הוראות בניה (3 :קביעת זכוה מעבר להולכי רגל רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
ורכב.
הורעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,84רמלה  ,72406טל• .08-270170
) (2״תכנית מט• ממ ,2/4040/שינוי לתכנית מס׳ שד/534/
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
23״.
עמק חפר ,מדרשת רופין  ,60960טלי .09-687550
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :סביון ,דחי הברוש
החנגדות לתכנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם בן
 ,24מגרש  - 1203גוש  ,6498חלקה  :298גוש  ,6691חלקה
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמה את
.48
העובדוה שעליהן היא מסתמכת.
עיקרי הוראות התבניח :קביעה קו בנין צדדי  2.00מ׳
במקום  3.80מ׳ ואחורי  4.30מ׳ במקום  5.00מ׳ לבריכת
שחיה ,כמסומן בתשריט.
מרחב תכנון מקומי עמק חפר

1

) (3״תכנית מס׳ ממ/ו ,507שינוי לתכניה מס׳ ממ5024/״.
השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :גני הקוה  -גוש
 ,6720חלקה  ,258ח״ח .362
עיקרי הוראוח התכנית :ו( שינוי יעוד שטח מדרך לאזור
מגורים א׳ כהשלמה לחלקה  (2 :258שינוי יעוד שצ״פ
לדרך.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי חבניח ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף  00ו לחוק ,רשאי
!להגיש התנגדות חוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומוח ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
המרכז ,רה׳ הרצל  ,84רמלה  ,72406טלי  .08-270170המתנגד
ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומיה המרכז,
רח׳ וולפסון  ,10פתח־תקוה ,טל׳ .03-9302053
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב חכנון מקומי עמק חפר
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית ה מ ה ו ו ה שינוי תבנית
מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החכנון
והבניה ,החשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ילקוט הפרסומים  ,4142כ׳יג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור תכניות ה מ ה ו ו ת שינויי תכניות
מ י ת א ר מקומיות
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק ההכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור תבניות המהוות
שינויי תבניות מיתאר מקומיות אלה:
) (1״חכניח מסי עח .4/140/שינוי לתבנית מסי עח200/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר הראייה  -גוש
 ,8369חלקה .32
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי יעוד חלק מנחלה
חקלאית לאזור מנורים )חלקה ארעית  ;(1ב( הקטנת
שטח נחלה חקלאיח מ־ 2,000מ״ר ל־ 1,646מ״ר )חלקה
ארעיח ) (2לפי עח ,(200/כאשר החלקוח החקלאיות
נשארוה צמודוה לנחלה )חלקה  15בגוש  ,8370וחלקה
 54בגוש .(8370
הורעה ע ל הפקדת התבנית פורסמה
התשנ״ג ,עמ׳ .1237

בי״פ ,4075

) (2״תכנית מס׳ עחי31.ו ,4/שינוי לתכניות מס׳ משמ) 7/עח(
ועח200/״.
השטחים הכלולים בתבניח ומקומם :כפר ויחקין  -גוש
 ,8346חלקה 3ו.
עיקרי הוראות התכנית (1 :שינוי יעוד השטח החקלאי
שבמגרש מגורים לבעלי מקצוע וחלוקה המגרש לשני
מגרשים שווים (2 :קביעה קווי בנין למבנים קיימים,
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
כמםומן בתשריט .קווי בנין לבניה הרשה ותוספות
שונוח ,בהתאם להוראות תכנית זו.

הנקראת :״תכנית מם׳ ק ׳ ,4/840שינוי לה בנית מם׳ אפ/
,"840

בי״פ ,4066

השטחים הכלולים בחכנית ומקומם :גלג׳וליה ,חלקה 3
מגרש 0ו/ב  -גוש  ,7508ח״ח .3

התבניות האמורות נמצאוח במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק
חפר ,ובל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :ו( קביעת אחווי בניה  0/45°וקו
בנין לפי מצב קיים 12 ,-קביעת שתי יחידות דיור לקומה; (3
קביעת  3קומות על המגרש (4 :קביעת הוראות בניה.

הודעה ע ל הפקדת
ההשנ״ג ,עמי .636

התכנית פורסמה

מרחב תכנון מקומי עמק הפר
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור תבניות ה מ ה ו ו ת שינויי תבניות
מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות המהוות
שינויי תבניות מפורטות אלה:

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית .וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדוח תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחחיית לתכנון ובניה
מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  34רמלה  72406טל• .08-270170
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
קסם ,רח׳ אלשהדא ,ליד המועצה כפר קאסש .טל׳ 1-9370492
י
.03

) (1״תבנית מסי עח ,5/139/שינוי לתבנית מם• משמ8/״.
השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :בפר חיים ,חלקה
רשומה מם׳  ,13שהינה חלקה מסי  121לפי משמ8/עח -
גוש  ,8314ח״ח ,13

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי־־ון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמח את
העובדות שעליהן היא מסתמכח.

עיקרי הוראות ההבניה :שינוי יעוד משטח חקלאי
לשטח אזור מגורים בישוב כפרי.
הודעה ע ל הפקדה
התשנ״ג ,עמ׳ ,2032

התכנית פורסמה

בי״פ ,4094

) (2״תבניה מם׳ עח39/ו .6/שינוי להבניה מסי משמ3/
עח״.
השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :כפר חיים ,חלקה
רשומה  21וחלק מחלקה  22שהן חלקוה מסי  7ד־106
לפי משמ)8/עח{  -גוש  ,8310חלקה  ,21ח״ח .22
עיקרי הוראות התבנית (1 :שינוי משטח חקלאי לשטח
מגורים בנחלה חקלאיח (2 :איחוד חלקוה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה
התשנ״ג ,עמ• .2259

בי״פ ,4099

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומיח לחכנון ובניה עמק
חפר ,וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי קסם
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת המהווה שינוי ת ב נ י ת
מי ת א ר מקומית

מרחב תכנון מקומי קסם
הודעה

ב ד ב ר אישור תבניה המהווה שינוי ת כ נ י ת
מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף ד  11לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה~ ,1965בדבר אישור הכניו :המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת :״חכניח מסי קי׳ ,35שינוי
לתכנית מס׳ אפ6/702/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומט :בפר־קאסם  -נוש
 ,8871ח״ח .53 ,52
עיקרי הוראות התבנית (1 :קביעת גודל מגרש מינימלי
לפי המצב הקיים (2 :התוספת לבניה תיבנה בקונםור
הבנינים הקיימים בלבד :רק בית )ב( יכול להתרחב מעבר
לקונטיר הבניין הקיים .ע ל פי המסומן בתשריט (3 :קו בנין
קדמי לפי המצב הקיים (4 :קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ ,4104
התשנ״ג ,עמ׳ .2393
החכניח האמורה נמצאת במשרדי דועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קסם,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון ל׳ באב התשנ״נ )7ו באוגוסט (1993
דב שיש
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית לחכנון
יושב ראש הועדה המחוזית
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לחבנון ובניה
לחכנון ובניה מחוז המרכז
קסם ,מופקדת תבנית המהווה שינוי תכנית מיתאר מקומית

4204

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

הודעות בת* המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.
תאריך
הפטירה

מס׳ התיק שם המנוח

779/93
550/93
787/93
791/93
797/93
798/93
800/93
801/93
807/93

ליזר ניפומנשזרי
צבי אובספלו־
עבי ברק
יחיא אחמר
אברהם נחום
אפרת
קליינהאוס
יוהנה חנה
מרגולים
נורמן קזנס
אלג׳ירי נגד
עדיח אנגלר
מרטה ביאטריס
אורגל
בנימין פרומו־
אזר ביטון
מסעודה
בן ארוש
אסחר
תבינשטיין

30693
1.7.93
113.93
27.11.77
23.85
11.6.93

אסתר איתנשטט
אילן אובספלד
אהרון ברק
ישעיהו אדמוני
משה נחום
אוריאל
קליינהאוס

4,7.93
.90וום3
145.93
13.7.93
57.93

עלתה שולסטר
יצחק ננר
רפאלי נפתלי
מיכאל אנג<£־
ג׳ילברט נתן
אורגל
חיה פרומר
דבורה קלצר

13.7.93

נסים בן ארוש

133.93

דב רובינשטיין

תודביה הם
נעמה תם
ישעיהו דויטש
עדה זמרוני
מאיר זמרוני
פלורה יעקב
מאיר יעקב
דםה ויקטוריה
אסתר זמרו
יהושע אתן
סלמה תן
רפאל שפירא
שמואל רייכמן
סלימה מוסטדה
שמע pבהן
רחל מושקובסקי
יעחק פוליאטוב
רחנלים ריבקוב

223.93
35.93
205.93
3012.92
2&4.91
173.93
£1.90
2.6.92
214.88
1.1 ¿92
24.12.91
167.93
19.693
164.93
16.12^8
181.91
75.93
143.92

תם יוסף
חם יוסף
שלמה דויטש
אבנר זמרוני
אבנר זמרתי
טמי יעקב
סמי יעקב
דסה גרציה
יוסף זמרו
אליאן אוזן
סלמה נינה
נירה שפירא
מרנה רייבמן
שבתאי מוםטדה
תמר כהן
ראול הרננרם
יעל אברס
מרגליה ריבלין

:

306.93
1017.89

ירושות
751/93
752/93
753/93
756/93
757/93
759/93
760/93
761/93
762/93
765/93
766/93
767/93
769/93
772/93
773/93
775/93
776/93
786/93

שם המבקש

774/93
788/93
792/93
793/93
790/93

סמואל מטאטוב
מרים לד
ברי דרור
אסחר חדד
פרדלה הולנדר

 1.7.93ו
133.93
9.2.91
265.93
206.93

מיכאל מטאטוב
אלי לוי
אשר ברגכלום
מאיר חדד
הולנדר מאיר
הייה קובל ,רשמת

שם המבקש

צוואות
763/93
764/93
768/93
770/93
771/93
777/93

מסי התיק

שם המנוח

תאר־ד
הפטירה

ילקוט הפרסומים  ,4142כ׳׳ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

בית המשפט המחוזי בחיפה
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה אד למינוי
מנהל עזבון.
תאריך
מס׳ התיק שם המנוח

הפסידה

שם המבקש

צוואות
1395/93
1396/93
1397/93
1398/93
1402/93
1407/93
1408/93
1417/93
1418/93
1420/93
1424/93
1427/93
1428/93
1431/93
1432/93
1433/93
1435/93
1436/93
1437/93
1440/93
1441/93
1442/93
1443/93
1444/93
1446/93

צבי משה
האובנשטוק
דניאל
בן משה ישעיהו
קריזמן משה
מלבה ישועה
פישלזון מרדכי
פישלזון שרה
מלול אבנר
קום קלמן
קם יוסף
גינטו־ צבי
קרטם אנדוד
ריחמן פיליפ
ברנשטיין
גאיודגי פטר
ליברמן חנוך
זאבי בנימין
מגיר רתה
בלאו שנדור
צימו־מן חוה
לדמן יצחק
ברגמן רבקה
אקרמן חגית
מטר סלאמה

265.93
55.93
103.92
19.1.93
35.93
176,93
106.93
2&11.92
295.93
4.11.89

וויינרב מאיר
ריינר יעקב
איבושיץ מרים

9.2.92
13.693
145.93

304,93

פרידה פיחא

5^93
30^93
213.93
232.85
19.7.89
205.93
26.93
25.93

לנדנברג תה
בן משה בחיה
 pעמוס אילנה
מלבה אלברט
פישלזץ יצחק
פישאץ יצחק
חיים מלול
קום עדא

105.93
7.693
93.93

קם זהבה
או־דלי אדית
וייסבוך ישראל
ברנשטיץ
אניטה
ליברמן מלכה
זאבי יגאל
ערלם מגיר
בלאו מרים
צימרמן נהן
לימן שושנה
ברגמן אברהם
זמיר םוניה
סאלם םלאמה
מטר
ווינרב מרים
ריינר ארווין
איבושיץ אלחנן

4205

בית המשפט המחוזי בחיפה
הודעות )המשך(
שם המנוח

חאייד
הפטירה

1447/93
1448/93
1455/93

הופמן דוד
פרנקל מקס
כצנלסץ דודה

195.93
29.6.90
205.93

1457/93

אפשטיין
אלעזר
אבלין
מטילדה
נוימן שרה
םגליצר אדכקר
אברהם
אלנר שמעון
רייטמן ראובן
הדאון יצחק
רובינשטיע
אברהם
ת עמיחי
סולומון
אלבירה
חיקין סתן
זילברשטק
יעקב
דרייר שמואל
רחנברגר
עליזה
גרוםמן אברהם
פוירמן לאה
פוירמן מקם
יוס יוסף קרל
ינאי שאול
נסאו־ ורדה
בוש יעקב
קרויטורו לופו

 192ו.ו3

מס• התיק

1512/93

1458/93
1459/93
1460/93
1461/93
1462/93
1463/93
1465/93
1466/93
1469/93
1470/93
1472/93
1474/93
1476/93
1477/93
1478/93
1479/93
1482/93
1483/93
1484/93
1488/93
1490/93
1493/93
1495/93
1496/93
1498/93
1499/93
7/93כ15
8/93כ19
1451/93
1511/93

4206

בדאון קלמן
ברנשטיין
פאול
ברנשטיץ
שושנה
אמי אלברט
שיים רחה
גאללר צפורה
בורנשטיק
ריבה
דיכטר משה
םלוצקי שרגא
פייבל

ברנשטיק הלנה
אהובה גל
ווסקובויניק
אננה
אפשטיק
צביה
יניב אילנה

45.93

דניאל נוי

26181
275.93
15.693
31.1186
304.93

שפינגרן נעמי
אלנו־ שושנה
עלתה רייטמן
הדאון טוני
רובינשטיין
צבי
ת םילויה
אח־בך יהודית

1&6.93
7.693

חייקק ראובן
זילברשטיין
אברהם
רחל לקס

 189ו9.
7.6,93

305.93
30693
75.93
193.93
19.890
26^93
15.12.91
29.2.76
7.193
81034

בוקסמן יונהן
חיטובה ספרנה
פוירמן אריה
פוירמן אריה
מדלן גסנר
ינאי אסחר
מדלין סאבא
בוש אליק
קרויטורו
ציפח־דל
בדאון הניה

2X1.91

שיינץ מיכל

44.93
123.92
217.82
23.6.93
25.7.92

שיינין מיכל
לומי עמרם
חוה אשר
צבי סלע
בורנשטיין
זאב
נירה טל

23.9.89

עמית חיה

9.1192

&1.78

ארנון אביה

106.93

שם המבקש

צוואות

115.93

מסי התיק

שם המנוח

תאריך
הפטירה

1513/93
1514/93
1515/93
1516/93
1523/93
1518/93
1520/93
1524/93
1525/93
1526/93
1529/93
1533/93
1536/93
1548/93
1551/93
1353/93
1554/93
1555/93

דיכטר פרומה
תבמון מסעודה
גולדנברג מנדל
בהן דיאנה
שטוקמן
יהודית אידה
םינק קלר
רחנשטיין
אילונה
אפשטיין יצחק
ברנשטיק
שמעק
שטנקה בצלאל
באומגרט אריקה
פרדריקה
שקלו־ קוקה
איצקוביץ
מאיר
בהן סעיד
ווליניץ לאה
שמעילוב חנה
בר ראובן
פליקס םמיון

165.93
26593

216.93
13.92
 9.6.93ו
16.6.93

שמ המבקש

ר א ו ^ חיים
אתון
בירה טל
חבה בלה
גולדנברג אסחד
כהן אליהו
שסוקמן
ישראל
סינק הנס

9.6.93
 1.6.93ו
5.4.92

מאיד יונאס
אפשטיק ראובן
אבודדזאן
ליובוב
שטנקה הלה

7.8.91
77.10.33
43.85

כרמל מיכאל
שקלו־ ניקול
איצקוביץ
מרים
בהן סעידה
ודליייץ רונן
שמעילוב אלבםיי
ינקו יוסף
פליקם ארקדי

7.6.93

29.12.89
313.93
9.693
6693
18:693

ירושות
1393/93
1394/93
1399/93
1400/93
1401/93
1403/93
1404/93
1405/93
1406/93
1409/93
1410/93
1411/93
1412/93

אוחנינא מנחם
לוי ישראל
יוסף סבינה
אלץ נתן
אליהו יעקב
הידר פאטמה
מאיר יוסף
קפוני סואזנה
קלפפר נתן
מזרחי ישראל
פדTה ליליאן
חגוג חליל
סלים חנא

24838
181086
16*90
1011.91
4.2.93
11.93
24.9.92
204^8
9A72
293.72

1413/93

סלים איבון

169.72

1414/93
1415/93
1416/93
1419/93

שטינר צבי
שטיינר מלכה
שניצר אסתר
אדלשטיק
אריה

1421/93
1422/93

גוטמן רועי
פרימן רח
שושנה

11.73
183.93

214.93

16,91
3^93
15.93
13.6.93

אוחנה שמעק
ענח .ניסים
הרעוקוביץ טוני
אלח קלרה
אליהו יצחק
חידד מוטא
מאיו־ שושנה
לב לאה
צימרינג דבורה
מזרחי אסחר
פרחיה פליקס
מוחמד חג׳אג׳
סלים גבר
אל תנא
סאם גבריאל
חנא
פנחס אבני
פנחס אבני
שנת:ר עקיבא
אדלשטיץ
פייגח

215.93

נוט pאברהם

204.93

פרימן עדנה

ילקוט הפרסומים  ,4142כ־׳נ באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

בית המשפט המחוזי בחיפה
הודעות )המשך(
שם המנוח

תאריו
הפטירה

1423/93

אטיאס מזל
טוב
צוו־ יוסף
קיט זלינ איטר
ע ר גיליה
ע ר ממיש
שחאדה יוסף

3.1.91
221.79
2693
21A93
11.70
122.92

1438/93
1439/93
^1445/
™1449/

מונבז ר־טה
פרי חדש חיה
גלבוע דב
בומם בן ציץ
חי
לין חיאודור
קא־נוב יעקב
רוטקובסקה
וינדה
שחר חנה
אוחיץ אהרון
בלאו לאה
ת שמואל
כבב עבדיה
אקלר בילה
יצחק יהודה
ברושטינו
גתלה
ויאנצובסקי
חנה
פרי שושנה
נסאר אליאם
הניך יונה
זילברברג
מריה
ראוכוורגר
התה
אסעד אסעיד
כיאל אחמד

מם• החיק

שם המבקש

ירושות
1425/93
1426/93
1429/93
1430/93
1433/93

1450/93
1452/93
1453/93
1454/93
1456/93
1464/93
1407/93
1468/93
1471/93
1473/93
1475/93
1480/93
1481/93
1485/93
1486/93
1487/93
^1439/9
1491/93
1492/93
1494/93
1497/93
1500/93
1501/93
1502/93
1503/93
1504/93
1505/93
1506/93

זורלא רימה
יכנץ ליובוב
ברגמן שלמה
דייטש טובה
אביטל אליהו
טולומון טובה
חלאחלה מוסא
שרוף םלמאן
קרקנובסקי
סמואל

מם׳ החיק

שם המנוח

1510/93
1517/93
1519/93

םלוצקי בוניה
שבנאי הרצל
שטרק יוסף
צבי
קפלן יפה

1521/93

123.93
16.9.83
5.1.92
45.93
2S4.92
23.693
1811.62
15.6.93
20A93
21.10.92
17.7.74
273.93
263.74
25.93

אטיאס ציץ
רבקה צמח
דינה ריטן
נדג׳ר אברהם
נדגיאר אברהם
מוחנלו־ יוסף
שחאדה
מונבז יעקב
פרי חדש סלים
הולנדר יהודית
בומם חונה
לין שרה םוניה
קלדנרב שרה
רוטקובםקי
רישרד
שחר יוסף
רולי מרטין
בלאו רבקה
ח זהבה
כוכב מרדכי
ברזילי דבורה
מיטל דהן

20.1292
12.11.92

סגל חיה
ויאנצובםקי
יעקב
פרי עזיז
סאבא מדלין
אסתרה חניך

10.72
43.93

מארק כספי
ראובוורגר
דוד
דוניא אסעד
עומר אחמר
כיאל
זורלא דוד
יבנץ זלמן
ברגמן ציונה
דישץ אהרון
אביטל אהק
םולומץ יעקב
חלאחלה חסן
שתף נעים
קרקנובםקי
בוניה

313.93
21.693
29A93

243.92
29.12.6-1
173.91
2A93
56.91
63.92
5J.86
11.6.93
1 ai 2.92
301,91
163.93

ילקוט הפרסומים  ,4142כ ־ ג באלול התשנ׳׳נ9.9.1993 ,

1527/93
1528/93
1530/93
1531/93
1532/93
1534/93
1535/93
1537/93
1538/93

1539/93
1540/93
1541/93
1542/93
1543/93
1544/93
1545/93
1546/93
1547/93
1550/93
1552/93

קלמנוביץ
רוזה
חזן קלייר
מגדל אהרון
שם טוב אברהם
שקלי יוסף
חמדי יחיא
שרף דוד
פיטוסי ממנורה
אדרי יצחק
גרופר אטי
אינדיג שמעץ
גרינברג טובה
זוננשין אריה
בוגוסלבסקי
אברהם
קפוני מרדכי
נסיהו יהושע
שלום שלום
דמיד משה
עחמה מוחמד
רחמים מרדכי

תאריך
הפטירה

שם המבקש

£3.93
205.93

חיה עמית
שבנאי אביבה

301.93
2QA93

שטרק אהובה
נירה
בן אפרים
קלמנוביץ
אריה
בהן אלגרה
מגדל ריבה
שם טוב ראוp
שקלי ניקול
חמדי יצחק
שרף סימר
חדד מדים
דרעי דוד
גרופר שלמה
הופמן אטהר
הודי אריה
זוננשיין אביגוד
בוגוסלבסקי
שמחה
לילי לאה לב
נםיהו יצחק
שלום יחזקאל
דמיו־ רונית
עבדל המיר
עתמה
משה רחמים

 948ו
29.&90
1a&93
 9.4,93ו
31.10.91
53.87
46.93
 73.92ו
65.93
125.93

2s.a91
73.91
66.93
4,11.89
20.11.81
286.78
11,939
m6.93
7.1236

1a693

מנחמ נאמן ,רשם

בית המשפט המחוזי בנצרת
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.

מסי החיק

שם המנוח

וזאריך
הפטירה

שם המכקש

ירושות
526/93
527/93
528/93

531/93

פבלוביץ אנה
שניידר אהרן
חארם זיליק
ינקו
שלבי ח׳אלד
מוחמד
אשור צליל

פבלוביץ פבלJL91
22
שניידר נינה
17.10.89
25.1.92

הארס צדנה

9,1961
11 ¿93

שלבי מחמור
אש1ד איריס
אהרן אמינוף ,רשם
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הודעות בתי הדין הרבנ״ס

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקי• המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

מסי התיק
התשני׳ג שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

כ׳ שבט נ׳׳ג
י׳׳א חמח נ״ג
כ״א שבט נ״ג
כ״ו שבט נ׳׳ג
כ״ו אדר נ״ג
ד חמח נ״ג
ד אב נ״ג
י׳ תמח נ״נ
ב״ב טיון מ״ה
ט׳ סיון נ׳׳ג
ד חמח נ״נ
נדו חשון נ״ג

משה ליפשיץ
אנה מלמרר
כרמלה טאואף
מרים כהן
פרחה לוי
חנה רול
יוסף לויטין
עודד סער
ילדיהם
ילדיהם
אשתו וילדיו
משה זאזן

ט׳ אדר נ״ג

מרדכי ויצחק
האם
בה שבע שאנן
מרים עופר
ישראל אהק
ישראל אהק
לולו אליהו
אנה גולדנברג
אנה צשבסקי
מרים דרך
אהק הרמן
יצחק אברבנל
מרים  pאסולין
מיכאל גולין

3540
7209
7817
3110
5712
5339
0169
5259
0851
0851
6305
3246

אברהם ליפשיץ
מיכאל מלמה־
שאול טאיאף
אברהם כהן
אבנר לוי
קורט וול
פניה לויטין
שרה רחנהק
מאיר בר זאב
מרים בר זאב
יצחק כץ
חיה ריחל
זלטן
ישעיהו האס

9091
0839
9218

ח׳ אב נ״ג
נחום שאנן
ג׳ אב נ׳׳ג
קוק עופר
ד אב נ׳׳ג
שמעץ אהק
י ׳ אייר ניב
פאולינה אהס
ד׳ תמת נ״ג
משה אליהו
ג׳ חמת נ״ג
מנדל גולדנברג
די םיון נ״נ
ציליה דורמן
בי־ז סיון נ״ג
שמואל דרך
כיד חשון נ״ב
קלרה הרמן
1.9.67
דח־ אברבנל
אליהו בן אסולין 22.11.92
כ״ה תמוז נ״ג
טויבה־ברקו
גאלץ
ז׳ שבט נ״א
דור רובעו
ישראל גרשטיין י״ז אייר נ״ג
ב״ב אייר נ״נ
אוגן הלפרין
י״ר ניסן ברז
דבורה הלפרין
ט־ אדר נ־א
נטים אברהם
א׳ חשק נ״ג
סלומון אפרים
ה• חבלת נ״ג
זליג קלצקי
י״א אב נ״ג
חיים ינאי
כ״ט אדר נ״ג
אליהו כק

7104

8675
1708
1837
6111
7291
2531
7595
9004
1403
2216
2020
2020
5424
5375
2956
9534
2670

אסחר רומנו
מרים גרשטיץ
פרדריקה םימוביץ
פרדריקה סימוביץ
אםתר אברהם
יפה אפרים
יהודית קלצקי
שושנה ינאי
בלה בהן
עיק ממן
סגן המזכיר הראשי

4208

תאריך
הפטירר

מס׳ התיק
התשנ• ג שם המנוח

שם המבקש

3780
0301

בן צבי שמחה
מוסקוביץ רחל

0398
0399
5790
8115
8040
1202
1202
7512
1009
5016
7188
6089

מוםקוביץ רוברטו
31.92
מי־סקוביץ אלווירה
»247.
אדיאשוילי סמיון
4.7.93
יעקובי משה
20.2.92
פהנר ישראל
27.692
שרה לקס
1993
לקם קופל
1991
פיידינג בתניטלבה 1934
מודזגרשוילי דוד
7.12.91
אפנגד חיים
3.7.93
מנתי יצחק
3*93
מורוך ניקולאי
204.93

9.6.93
187.93

בן צבי משה
ק-ליגינו טובה
כיונה
קרימר שושנה
קרימר שושנה
אריאשוילי לאה
מ:קובי לובה
פתנד יהח־ית שרד
אבי לקס
לקם אבי
בדאון מדתה
מור אפרים
אפנגד רותי
מנתי אביבית
מורוך בלה
ניסים אדרי
מזכיר בית הדין

בית הדין הרבני האזורי בפתת־תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקיכ המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳ התיק
התשנ״ג שם המנוח
3543
1ו35
3288
3564
3576
3594
3597
3603
3621

פרקש לזר
סבחה נעימה
נלובוב חיה
פרל לאה
גניש פרחה
כרמלי משה
ארליך לייב
בכר חיים
לוי מנשה

תאריך
הפטירה

שם המבקש

פו־קש מאיר
י׳ חשרי ש״ן
סכחא עזחה
ט שבט נ״ג
י״ז אב מ׳׳ה
גילה אהוד
י״ח חמח נ״ב
פרל מנחם
גנ-־ש מחסל
כ׳ סיח נ״ג
ב׳׳ג סיץ נ׳׳ג
כרמלי דב
י״א אייר נ״נ
ארליך יהושע
י״ב םיון נ״ג
בם־ עלתה
רו סיון נ״ב
חקק יוסף
א׳ פייער
המזכיר הראשי

»

ילק1ט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

הודעות לפי חוק הצהרות מוות ,החשל׳יח1978-
בבית המשפט המחוזי בירושלים
היק הצהרות מווח 2/93

בענין חוק הצהרות מוות ,התשל׳׳ח8-ל9ו,

ובענין הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן.
הודעה
להווי ידוע כי המבקש חיים מאיר שמחה ,ע״י ב״ב עו״ד י׳ ריכטר ו/או א׳ יוגב ,מרח׳ בן-יהודה  ,13ירושלים ,פנה אל
בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר ע ל מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן ,שמקום מגוריהם האחרון
היה במפורט להלן ,ובשנים  945-1939ו נעלמו עקבוחיהם בנסיבות הנותנות יסוד לשער שמתו עקב מאורעות מלחמה או עקב
רדיפות גזעיות ,דתיות ,מדיניות או לאומיוה ,וכי ביה המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום  ,19.10.1993בשעה .•8.30
ואלה פרטי הנספים לפי הצהרת המבקש:
מקום מגורים
רגיל ומקום
מגורים אחרון

עיסוק

אזרחות

סוחר דגנים

רומנית
רומניה

שם הנספה

מקום ותאריך
לידה

המקום והתאריך בו
נראו לאחרונה

יהודה ינו ?אוינן(
טראובקטץ )טראוב(

894ז ,סיגס,
רומניה

יוני 944ז,
גטו קלח׳

קלח׳

^ ־ י ם טראובקטץ
)טראוב(

 893ו ,סיגט,
רומניה

יוני ,1944
גטו קלחי

קלחי

עקרת בית

לאה טראובקטץ
)טראוב(

 ,1857סיגט,
רומניה

מאי ,1944
גטו סיגט

סיגט

עקרת בית

רומנית

חנה שמחה

 880ו ,םיגט,
רומניה

מאי ,1944
גטו םיגט

סיגט

עקרת בית

רומנית

שלום שמחה

 382ו ,רוסיה,
קומנישט

מאי ,1944
גטו סיגט

סיגט

סוחר טבק

רוסית

רבקה צפורה

 ,1903סיגט,
רומניה

מאי .1944
גטו סיגט

סיגט

סטודנטית

רומנית

מרים פרנקל

 882ו ,טיגט,
רומניה

יוני ,1944
גטו קלוז׳

קלחי

עקרת בית

רומנית

מקסימליאן פרנקל

910ו. ,קלחי,
רומניה

יולי ,1944
גטו קלח׳

קלחי

עורך דין

רומנית

מני פרנקל

912ו ,קלח;
רומניה

יולי ,1944
גטו בודפסט

קלוז׳

עקרת בית

רומנית

פייגה פוגל

 ,1890סיגט,
רומניה

מאי ,1944
גטו םיגט

סיגט

עקדת בית

רומנית

^

בן משפחה הקרוב ביותר :המבקש.

כל מי שיש לו ידיעות ע ל נספי שנות השואה המפורטים לעיל מחבקש בזה להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב ע ד ליום
הדיון ובין בעל פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואם ע ל ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור
לבית המשפט הצהרה שניתנה ע ל ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונטולדי של
מדינת ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא בן יחליט ביח המשפט בטוב בעיניו.
דליה קובל ,רשמת
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק הצהרות מוות 15/93
בענין חוק הצהרות מוות ,התשל״ת978-ו,
ובענין הצהרת
המפורטים להלן,

מותם של

נםפי

שנוח

ילקוט זזפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ־׳ג9.9.1993 ,

השואה

המבקשת :פלרן פלטה מירה ,רח׳ ההםתררות ,12/2
רמלה.
הודעה
להווי ידוע בי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר ע ל מותו של נטפה שנוח השואה
המפורט להלן ,שנעלם ומשערים שהוא מת ,וכי בית המשפט
ידון בבקשה הנ״ל ביום  7בדצמבר  993ו בשעה .08,30
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הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
התשל״ח1978-
חח חיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקשת:
שם הנעדר :אברהם דודוביץ פלדן.
מקום מגורים הרגיל והידוע האחרון :אוקרינה.
אזרחוח :סובייטית.
החאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדר עדיין היה
בחיים :ן94ד.
השמות והמענים של בני משפחחו הקרובים ביותר:
 .1פלדן פלטה מירה  -בת הנספה.
 .2פלדן אנה  -בת הנספה.
סימנים אחרים :אין.
כל מי שיש לו ידיעוח ע ל הנספה הנ״ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ובין ב ע ל ־
פה לפני ביה המשפט כמועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעוניין
הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט
במועד הנקוב לעיל ,אס בעצמו ואם ע ל ידי בא־כוחו ,וינמק
את התנגדותו ,או ימסור לביה המשפט הצהרה בשבועה
שניחנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור
הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה
יפרט את טעמי ההתנגדוח ,שאם לא בן יחליט בית המשפט
כטוב בעיניו.
דוד בר־אופיר ,רשם

בקשות לפירוק חברות ע ל ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים
היק אזרחי 33/93
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,תתשמ״ג־,1983
ובענין פירוק חברת גני שמש בנין ופיתוח ונכסים
בע״מ,
והמבקש :יצחק חסן ,ע״י ב״כ עו״ד נתן רסקין ,רח׳ שער
העמק ו נתניה .42292
נמסרה בזה הודעה ,כי ביום ו 1במרס  993ו הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה
המכרה לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  23בספטמבר 993ו כשעה מ3.3ו.
כל נושה או משהתף של ההברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או לההנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה ע ל רצונו זה.
אה ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה ^ 0 0
^
ביום  22בטפטמבר .1993
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נתן רסקין ,ע ר ד
בא־כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 240/93

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

תיק 128/93

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,החשמ״ג983-ו,
בעניין פירוק החברה קרדין בע״מ,
והמבקשח :רחל חולי ,ע״י ב״ב עו״ד נחמן גולדברג ,שדי
בן־־גוריון  ,82תל־אביב.

בענין פקודה החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת כיפופי ע ץ בכבישה בע״מ,
והמבקש :משה חזן ,ע״י ב״כ עו״ד אלי שחף ,רח׳
ביאליק  ,12חיפה  ,31048טלי 660820־006 ,04ד66־ ,04פקס׳
.665444

נמסרת בזה הורעה ,כי ביום  2במרס 993ו הוגשה
לביח המשפט המחוזי בתל־אביב בקשה לפרק את החברה
הנ״ל וכי בקשה זו תישמע בבית המשפט המחוזי בחל־אביב
ביום  23בספטמבר  ,1993בשעה .09.00

נמסרה בזה הודעה ,כי ביום  9ביוני 993ו הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע כפני בית המשפט
היושב בדין ביום  21באוקטובר  1993בשעה .09.00

כל נושה או משחחף של החברה שברצונו לחמוך
במתן צו הפירוק או לההנגד לו רשאי להופיע בשעה הדיון
אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשח הודעה ע ל רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה ה ו ^
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,ר
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך , ,.:
שלו ,לאחר שימטור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשח או לשלחה בדואר
באופן שהגיע לידיה לפי המען האמור לא יאוחר מיים 14
בספטמבר  ,1993בשעה .13.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום 5ו באוקטובר .1993

לנושה או משחחף שיבקש זאת המסור המבקשת,
תמורת חשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גחמן גולדברג ,עו״ד
בא־כוח המבקשת

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

4210

אלי שח& ,עו״ד
בא־כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג!.9.1993 ,

הודעות מ א ת הכונס הרשמי
סוג הדיבידנד :דין קדימה ודין רגיל.
אחוז הדיבידנד 100% :דין קדימה ו־ 18%דין רגיל.

בבית המשפט המחוזי בחיפה
ה ו ד ע ה ע ל קיום אסיפה ב ע נ י ן פ ש ר ה והסדר
לפי טעיף 9וא לפקודה פשיטה הרגל ]נוסח חדש[,ההש״ם1980-

ביטול עווי כינוס נכסים ו ה כ ר ז ת פשיטת דגל

פרז1882/
בענין צו ביח המשפט המחוזי בחיפה מיום ,15.12.92
שניתן בתיק אזרחי ,249/92
ובענין:
החייב(.

ברקוביץ פנחס ,ת״ז ) 6584441 -7להלן

-

אל נושי החייב:
ניתנת בזה הודעה ,כי ביום  ,22.9.1993בשעה ,9.00
תתקיים אסיפה נושים־של החייב לדון באישור הצעת פשרה
והסדר לחובוחיו במשרד הכונס הרשמי חיפה.
בל נושה המעוניין להשתחף באסיפה הנושים ולהביע
דעתו באשר להסדר המוצע ,ימסור את תביעת חובו כנגד
החייב והשגוחיו לגבי ההסדר למשרד הכונס הרשמי לא
יאוחר מיום .21.9.1993
אח נוסח הצעת־־־ההסדר ,טופסי תביעות החוב ,תסקיר
הכונס הרשמי ,יפוי כוח והודעה ע ל הצטרפות או התנגדות
ניחן יהיה לקבל במשרד הכונס הרשמי בשעות העבודה.
כ״ב באב התשנ׳׳ג ) 9באוגוסט (1993
לבנה בד־עוז
סגן הכונט הרשמי
בבית המשפט המחוזי בנצרת
ע 1פירוק ו מ ו ע ד אסיפות נושים ומשתתפים
פח ,3449/ת״א 32/93
שם החברה :א.צ.ל מערכות הנדסיות בע״מ  -בפירוק.
מען משרדה הרשום :יקים בן מלך ,רמת ישי.
תאריך מתן צו פירוק.12.7.1993 :
מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :ז׳ בתשרי
התשנ״ד ) 993ו ,(22.9.במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה :נושים בשעה  :10.00משתחפיס בשעה
.10.30

פר3/ו ,63פר ,6314/מס׳ 170/93
שמות החייבים ,חיאורם ומענם :סולומון שלמה ,ת״ז
 ,056013378פועל נקיון; סולומון ברוריה ,ת״ז ,055539621
עקרת בית  -רחבת אחזיה  ,6/7באר־שבע.
ביה המשפט המחוזי של :באר־שבע ,בת״א ) 1428/92פר/
 ,6313בת׳׳א ) 1429/92פר.(6314/
תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ט בחישון
התשנ״ג ).(15.11.1992
חאריך .ביטול צו כינוס ופשיטה רגל :י״ב בחמוז החשנ״ג
).(1.7.1993
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
פר ,6405/מס׳ 171/93
שם החייב ,תיאורו ומענו :אוזן יצחק ,ת״ז 35ו,062247
חשמלאי ,רה׳ שמשון  ,219/8ת״ד  ,7268אשקלון.
כיח המשפט המחוזי של :באר־־שבע ,בח״א ) 1532/92פר/
.(6405
תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזה פשיטח רגל :ב׳ באדר
התשנ״ג )993ו.(23.2.
תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל :י״ב בתמוז התשנ״ג
).(1.7.1993
סיבת הביטול :בקשת החייב.
פר ,6403/מס׳ 168/93
שם החייבה ,חיאורה ומענה :נזסייב מריה ,ת״ז ,016958415
חדרנית1 ,ו13/ו ,5אילת.
ביה המשפט המחוזי של :באר־שבע ,בה׳׳א ) 1590/92פר/
.(6403
תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :א׳ באדר
התשנ״ג ).(22.2.1993
תאריךד ביטול צו כינוס ופשיטת רגל :ט• בתמוז התשנ״ג
) 993ו.(28.6.
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

פר ,6063/מסי 56/93ו
ב״ג באב התשנ״ג ) 10באוגוסט (1993
לבנה בד־עוז
שם החייב ,תיאורו ומענו :סיבה משה ,ח״ז  ,067344697נהג,
סגן הכונס הרשמי
רה׳ שמשון ג׳  ,233/11אשקלון.
ביה המשפט המחוזי של :באר־שבע ,בח׳׳א ) 1039/92פר/
.(6063
בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע
תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ה׳ בניסן
התשנ׳׳ב ).(8.4.1992
ה ו ד ע ה ע ל כוונה להבריז ד י ב י ד נ ד ר א ש ו ן
תאריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל :י״ד בסיון התשנ״ג
פר׳  ,5610תא 8/88־1־-;5מס׳ 172/93
) 993ו.(3.6.
שם החייב :עזבון המנוח איזידור ליבוביץ בפשיטת רגל.
טיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטה הרגל.
מס׳ תעודת זהות.67570929 :
כ״ח באב התשנ״ג ) 15באוגוטט 993ו(
שם הנאמן ומענו :בונס הנכסים הרשמי ,שד׳ הנשיאים ,11
ש׳ אנקור־שניד
באר־שבע.
סגן הכונס 'הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״נ באלול התשנ״ג9.9.1993 ,
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משוס מתן תעודה על נכונותו
חברת ח ב צ ל ת השדה בע״מ

ח ב ר ת ר ח ו ב של״ג  7ב ע ״ מ

)ח״פ 9־037398־(51

)בפירוק מרעיף

הודעה על פירוק החברה מרצון

הורעה ע ל קבלת החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון

ניחנח בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום ,16.2.1992
נתקבלה החלטה מיוחדה לפרק אה החברה מרצון ולמנוח
אח אמיחי )עקיקי( משה ,מרח׳ קרן אברהם  ,36כפר־סבא,
ואת שמשון עקיקי ,מרח׳ קרן אברהם  ,21כפר־סבא ,במפרקי
החברה הנ״ל.

ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף  (1)321לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כדין ביום
 ,6.6.1993נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
ולמנות אח עו׳׳ד מיכה ויתקון ,ת״ז  ,236905מרח׳ קרליבך ,12
חל־אביב ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעה נגד החכרה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרקים הנ״ל.

כל נושה שיש לו חביעוח נגד החכרה הנ״ל יגיש את
תביעוחיו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למשרד מפרק החברה הנ־ל.

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

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעוחיו באמור
תוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

עקיקי שמשון
משה אמיתי
מפרקים

מיכה ויתקון ,עו״ד ,המפרק

ה ת א ח ד ו ת ב ע ל י מ ל א כ ה ו ת ע ש י ה זעירה
בנס־ציונה

הברת ח ב צ ל ת השדה בע״מ
)בפירוק מרצוq
)ח״פ (51-037398-8
הודעה על אסיפה סופית
ניתנה בזה הודעה ,לפי סעיף )338ב( לפקודת החברות,
שהאסיפה הכלליה האחרונה של החברים של החברה הנ״ל
תתכנס ביום 993ו.ס ,25.1בשעה  ,09.00במשרד עו״ד יצחק
קדמי ,דרך השרון  ,69הוד-השרון ,לשם הגשת דו״ח סופי של
המפרקים המראה כיצד ההנהל פירוק העסקים ומה עשו
בנכסי החברה ,ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל
המפרקים.
שמשון עקיקי
משה אמיתי
המפרקים

)ח״פ 6־458י002־(58
הודעה על פירוק העמותה
באסיפה הכללית של העמוהה מיום  23.6.1993הוחלט
ע ל פירוק מרצון של העמוהה ומינויו של שלמה ובר ,מרח׳
אימבר  ,4תל־אביב  ,64362כמפרק העמותה.
ע ל בל נושי העמותה להגיש למפרק את תביעותיהם,
לפי המען הרשום לעיל ,תוך  21יום מיום פרסום הודעה
זי•

שלמה ובד ,עו״ד ,המפרק

מ ל י ב ר ח ב ר ה לנכסים בע׳׳מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אסיפה כללית
נמסרת בזה הודעה ,בי אסיפה כללית של החברה
תתקיים ביום  ,17.10.1993בשעה  2.00ו ,אצל פ׳ מור ושית/
משרד עורכי דין ,רה׳ קלישר  ,30תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח
סופי של המפרקת לפי סעיף  338לפקודת החברוח.
דבקה ברוט ,עו״ד ,המפרקת

בהודעה לפי סעיף  19לפקודה הקרקעות )רבישה
לצרכי ציבור( 943 ,ו ,במרחב חכנון מקומי שרונים ,לענין
תכנית הצ/במ ,303/1-1/שפורסמה בילקוט הפרסומים ,4127
התשנ״ג ,עמ•  ,3542במקום ״המועצה המקומית פרדסיה״ צ״ל
״המועצה המקומיה אבן־יהודה׳ .
)חמ (3-4
,

ילקוט הפרסומים  ,4142כ״ג באלול התשנ״ג9.9.1993 ,

4212
המחיר  6.40שקלים חדשים
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