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 ילקוט הפרסומים
> 

 ב״ג בחשון התשני׳ו 4350 16 בנובמבר 1995

 עמוד
 הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 433

 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)
 ולפי חוק התכנון והבניה 433

 עמוד
 מינוי ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה 428

 הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה
 לבחירת שופטים) 428
 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 428

 ו



 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לטעיפיהם
 את 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
 לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 1215, ח״ח 49, 60, אשקלון, מגרש מסי ואי:

 היעוד: שטח לבניני ציבור.

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

 הרגילות.

 כ״ה בתשרי התשנ״ו (19 באוקטובר 995ו)
 בני וקנין (חמ 1.3-2

 יושב ראש הועדה המקומית
 להכנון ולבניה אשקלון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 139 ו־90 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965י, ועל פי תכנית מפורטת מס׳ 03/4/
 12/143. שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 5453, התשמ״ז, עמי 1720, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון (להלן - הועדה), הודעה בי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי

 הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מידם פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לד בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרה בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 תזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לערכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.

 תוספת

 גוש 1215, ח״ח 49, 60, אשקלון, מגרשים מם׳ 1 ו־3;

 מינוי ועדת חקירה
 לפי תוק ועדות חקירה. התשב״ט-968ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק ועדות הקירה,
 התשכ״ט-1963 י. ועל יסוד החלטת הממשלה מיום ט״ד
 בהשון התשנ״ו (8 בנובמבר 1995) בדבר מינוי ועדה חקירה
 בעניין רצח ראש הממשלה ושר הבטח!; מר יצחק רבין ז׳׳ל,
 שאירע בעצרת בכיכר מלכי ישראל בתל־אביב ביום י׳׳א
 בהשון התשנ״ו (4 בנובמבר 1995), אני ממנה בזה את יושב

 ראש ועדת החקירה ואת חבריה, ואלו הם:
 כבי הנשיא (בדימ׳) מאיר שמגר - יושב ראש

 הועדה:
 אלוף (מיל׳; צבי זמיר - חבר:
 פרופ׳ אריאל רוזךעבי - חבר.

 כי בחשון ההשנ״ו (13 בנובמבר 1995)

) אהרן ברק 3 ־ 8 2 מ 7 ח ) 

 נשיא ביה המשפט העליון
 ט״ח התשב״ט, עמי 28.

 הודעה
 לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה

 לבחירה שופטים), החשמ״ד-984ו

 לפי סעיף 13 לכללי השפיטה ;סדרי העבודה של
 הועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984'. אני מודיע כי
 בישיבת ועדת הבחירה מיום י״ט בחשון התשנ״ו (12
 בנובמבר 1995), החליטה ,הועדה על בחירת המועמדים

 הבאים:

 השופט יעקב טירקל לשופט של בית המשפט העליון:
 עורכת דין דורית ביניש, פרקליטה המרינה, לשופטת

 של בית המשפט העליון.

 כ׳ בחשון התשנ״ו (15 בנובמבר 1995)
 ,חמ 803 י-3) דידליבאי

 שר המשפטים
 — . יושב ראש הועדה לבחירת שופטים

 י ק״ת התשמ״ד, עמי 2370; התשנ״ד, עמי 218.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה-11965, ועל פי תכנית מפורטת מס׳ 03/4/
 6/143. שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2456, התשל״ח, עמי 2300, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון (להלן - הועדה), הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי

 הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלות לועדה,

 סייח ההשכ״ה. עמי 307. :״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה בילקוט הפרסומים 4310, התשנ״ה, עמי 3477, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית אשקלון מיום פרסום

 הורעה זו ברשומות.

 תוספת

 קרקע באשקלון, כמפורט להלן -
 גוש 1202, ח׳יח 1, 5, 0ו, ת, 12, 13, 15, 19, 21:

 גוש 1203, ח״ח 21, 25, 20;
 גוש 1206, ח״ח 21, 23, 24, 28, 29,

 היעוד: דרכים.

 העתק תשריט התבנית מופקר במשרדי הועדה בעירית
 אשקלון ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו- בשעות העבודה

 הרגילות.

 ל׳ בתשרי התשנ״ו (24 באוקטובר 1995)

) בני וקנין 3 ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, ההשב״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-905וי, ובהתאם לשינוי תכנית מפורטת
 מסי יב/60ו/4 ביבנה (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4291, התשנ״ה, עמ׳
 2569, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה יבנה
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפק־ודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 943ו; (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הורעה לפי
 סעיפים 5 הד לפקודה בילקוט הפרסומים 4316, ההשנ״ה,
 עמי 3797, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית יבנה

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 3513, חלקות 42, 48, 53 עד 55, ח״ח 2, 6, 13, 30,
;57 ,32 

 גוש 4905, הלקות 16, 7ו, ח״ח 5, 15, 21, 24;
 גוש 4906, ח״ח 11, 16;

 גוש 3512, ח״ח 8סו.
 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה, שדי דואני,
 יבנה. וכל המעוניין זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ט׳ באלול התשנ״ה (4 בספטמבר 1995)

C יהודה בדוס 5 ~ d מ ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יבנה

 היעוד: שטת לבנייני ציבור.
 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 אשקלון וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כיה בתשרי התשנ״ו (19 באוקטובר 1995)
 (חמ 3-2)

 יו׳•
 בני וקנין

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודה הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ז לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-965ו|, ובהתאם לתכנית מפורטה מם׳
 152/03/4^12 (מקודם 145/03/4 שנקראה ד/36ל) (להלן -
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 1827, התשל״ד, עמ׳ 738 ו, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה אשקלון (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי ציבור), 1943:
 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, שביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקוחה בילקוט
 הפרסומים 4240, התשנ״ד, עמי 4700, תהיה לקניינה הגמור

 והמוחלט של עירית אשקלון.

 תוספת

 גוש 1997, ח״ח 60 (לשעבר גוש 1929, ח״ח 35), אשקלון,
 שיעורו שטח לבניני עיבור (הוסטל אקי׳׳ם).

 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 אשקלון ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ל׳ בתשרי התשנ״ו (24 באוקטובר 1995)

) בני וקנין ג ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון

 י סייח התשכ׳׳ה, עמי 307.
 2 ע״ר 1943, תום׳ ו, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965וי, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
 4/במ/1/11 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 4037, התשנ׳׳ב, עמ׳ 4479,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון(להלן
- הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לערכי עיבור), 71943 (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת

 ס־ח ההשב־ה, עכל 307.
 סייח התשכ״ה, עמי ל30. ע־ר 1943, תום׳ ו, עמי 32.

 ע״ר 943ו, תוס׳ 1, עמי 32.
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 לצרכי ציבור שלמענם היא עומהת לרכשה, והועהה מורה
 בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.
 תוספת

 גוש 6194, חלקה 152, פתח־תקוה, בשטה של 396 מ״ר.
 העתק תשריט התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 פהח־תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.
 ה• בחשון התשנ״ו (9: באוקטובר 0995

 (דומ 2-ג£ גיורא לב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח־תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוקי התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו1, ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר

 מקומית מסי פת/ל0/122ו, שהודעה בדבר אישורה פורסמו•
 בילקוט הפרסומים 3704, ההש״ן, עמ׳ 24, מוסרה בזה הועדה'

 המקומית לתכנון ולבניה פתח־־תקוה (להלן - הועדה),
 הורעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על

 רכישת הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.
 בן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שבל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.
 תוספת

 קרקע בגוש 6372, פתח־תקוה, כמפורט להלן, שיעורו
- ר י  י

 חלק מחלקה 17, בשטח של 989 מ״ר־, •
 חלק מחלקה 18, בשטח של 787,ו מ״ר;

 חלק מחלקה 109, בשטח של 2,496 מ״ר.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 הי בחשון התשנ״ו (29 באוקטובר 1995)

י גיורא לב ל ־  (ח״ 2
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פהח־תקוה

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, ההשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ לד/
 1/425 (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3301, ההשמ״ו, עם׳ 1380, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד (להלן - הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור),
 1943* (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לסי סעיפים 5 ו־ד לפקודה
 בילקוט הפרסומים 4019, התשנ״ב. עמי 3706, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עירית לוד מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 4018, חלקות 12, 9, ח״ח 1, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 32
- מגרש בשטח של כ־216,ו מ״ר, שיעורו שטח לבניני ציבור

 (מגרש מס׳ 906).

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית לוד
 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ״ה בתשרי התשנ׳׳ו (19 באוקטובר 11995

} מקסים לוי 3 ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 — לתכנון ולבניה לוד

 .סייח התשכ״ה, עמי 307.
 2 עייר 1943, תום׳ ו, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רבישה לערכי עיב1ר), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89 ו ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965', ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ 241ו/א/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4178, התשנ־ר, עמ׳ 1395, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פהח־תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לדרך וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על

 רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיעוי על כך, נדרש לשלות לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובה ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיוח לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הורעה, בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 תוך הודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא הרושה באדפן י־חוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6354, ח״ח 63, פתח־תקוה, בשטח של 835 מ״ר -
 דרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 הקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 ה׳ בחשון התשנ״ו (29 באוקטובר 1995)

l גיורא לב i ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח־תקוה

 הודעה לפי סעיפים s ו־ ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 943ו

 וחוק התכנון והבניה, התשב־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965י, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ פת/505-,7, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3831, התשנ״א, עמ׳ 1009, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובה ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיוח לחיזוק תביעתו שיכללו אה פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם
 אה הפיצויים שהוא הובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד אה

 החזקה בה.

 תוספת

 קרקע בפתת־תקוה, כמפורט להלן -

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודה הקרקעות ןרבישה לצרכי ציבור), 943 ו

 רחוק התכנון והבניה, התשכ׳יה-965ו

 בתוקף סמכ1תה לפי סעיפים 189 !"־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב׳׳ה-1965י, ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר
 מקומית מם׳ פת/1240, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3552, התשמ״ח, עמ׳ 1970, מוסרה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי > ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנוח מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה. והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 תוספת
 גוש 5ד67, ח״ח 28, פהח־תקוה, בשטח של 1,654 מ־ר

 לדרך, 214 מ״ר לשצ״פ ו־33 מ״ר לשב׳׳צ.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פחח־
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ה׳ בתשון התשנ׳׳ו (29 באוקטובר 1995)

) גיורא לב ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכניך ולבניה פתה־תקוה

 סייח תתשכ״ה, עמי 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 1־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, ההשב״ה-1965', ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר
 מקומית מסי פת/2000, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4004, התשנ״ב, עמי 3167. מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתחיתקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,

 ם״ח התשב׳יה, עמ׳ 307. ס׳׳ח התשבי׳ה, עמי 307.
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 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעותיו שיכללו את פרטי הרישום - אם
 ישנו - בפנקס רישום המקרקעין, והודעה המפרטת
 לסעיפיהם אה הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה, בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.
 תוספת

 גוש 5898, חלקות 55, 53, ח״ח 54.
 ד בחשון התשנ״ו (31 באוקטובר 1995)

< עיון בהן מ *~נ ח < 
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה זמורה

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 199 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מש׳ימ/16 (עת), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3449, התשמ״ז, עמ׳ 610ו, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתבנזן ולבניה עמק הפר (להלן - הועדה!,
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
2 (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת בתוספת,  943 ו
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה
 בילקוט הפרסומים 3683, התשמ־ט, עמי ו5ד3, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של המועצה האזורית עמק חפר מיום

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 גוש 8390 ח״ח 6, בשטח כולל של כ־46,000 מ״ר,

 כמסומן בתשריט, שטח ציבורי פתוח - מגרש 413.
 כ״ב באלול התשנ״ה (17 בספטמבר 1995)

) נ• איעקוביץ 5 ~ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית «
 • — לתכנון ולבניה עמק חפר ״

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

 הודעה לפי סעיף 9 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה. התשכ״ה־1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מסי

 גוש 6362, ח״ח 79, בשטח של 72 מ״ר לדרך ו־840 מ״ר
 לשב״צ.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 תקרה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ה׳ בחשון התשנ״ו (29 באוקטובר 1995)

< גיורא לב ־5 מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתחיתקוה

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור), 943 ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכ1תה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק ההבנון
 והבניה, התשב״ה-1965 י, ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳
 פת/236ו/ ו ו (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3824, התשנ״א, עמי 796,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־חקוה
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לערכי עיבור), 1943; (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, שביחס אליה פורסמה הוהעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8 ו 41, ההשנ״ג, עמ׳
 3162, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית פתח־תקוה

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 גוש 6373, ח״ח 17, פתח־תקוה, בשטח של 3,400 מ״ר.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ה׳ בחשון התשנ״ו (29 באוקטובר 1995)

) גיורא לב 3 ־ מ 4 ח  נ

 יושב ראש הועדה המקומית
- לתכנון ולבניה פתח־תקוה — — 

 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
 2 עייר 1943, תוכר ז, ע3ד 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור), 943ז

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 190-189 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מסי זמ/1/42, במזכרת בתיה, שהודעה כדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 4291, התשנ״ה, עמ׳ 2571 (להלן
- התכנית), מוסרה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 זמורה (להלן - הועדה), הודעה בי הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לערכי ציבור והועדה

 מוכנה לישא וליתן על רכישה הקרקע האמורה.

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307. סייח התשכ״ה, עמי 307.
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 חברה לפיתות אתרי תיירות בתל־ אביב־ יפו בע״מ (להלן -
 אתרים), חוזרת בה מכוונתה לרכישת זכויות חזקה ושימוש
 בחלקה 56 בגוש 6964 (הנמצאת ברחי הנמל בתל־אביב),
 הכלולה בתוספת להודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה

 שפורסמה בילקוט הפרסומים 1903. התשל״ג, עמ׳ 1272.

 החלקה האמורה מותחמת בצבע אדום בתשריט
 המופקד במשרדיה של אתרים. רח׳ אידלסון 29, תל־אביב,

 וניתן לעיין בו בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

 ד בחשון התשנ״ו (31 באוקטובר 1995)

) נחמיה שקד 5 ־ מ ג ח ) 

 המנהל הכללי של אתרים

 הודעה בדבר העגת לוח זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 אני מודיע כי לוח הזכויות לגוש רישום מס׳ 7420, הל־
 אביב־יפו (קודם חלק מגוש שומה 6922) הוצג היום לעיון
 למשך שלושים יום בלשכתי בתל־אביב, שדי שאול המלך 41
 (בית הדר דפנה), בלשבת הממונה על מחוז תל־אביב

 ובעירית תל־אביב־יפו, אגף נכסים ומשק.
 ז׳ בחשון התשנ״ו (31 באוקטובר 1995)

 אמנון ליפסקי
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר העגה לוח הזכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 [נוסח חדש], התשכ״ט-969ו

 אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס׳ 15001/
 טבריה, נפה כנרת, הוצג לעיון היום, למשך שלושים יום,
 בלשכתי שבמרכז עופר, שכונה דרומית, נצרת עלית, בעירית

 טבריה ובמינהל נפה בנרת, בית הממשלה, נצרת עלית.

 י״ד בחשון התשנ״ו (7 בנובמבר 1995)

 מיריס נביא
 פקיר הסדר המקרקעין

 אזור הסדר בנרת

 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה
 (הוראת שעה). התש״ן-990 ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה), ההש״ן-1990, ובהתאם לסעיף
 דוו לחוק התכנון והבניה, התשכ~ה-965ו, בדבר אישור

 ג/6493, שהודעה בדבר מתן הרשאה לתת לה תוקף פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4248, התשנ״ה, עמי 229, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי (להלן -
 הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרבי ציבור). 1943; (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים 4329, התשנ״ה, עמ׳ 4666,
 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית

 בועינה־נוג׳ידאח מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 תוספת

 גוש D1754. ח״ח 85, 82, 81, 79, 78, 74, 73, 71, 3, 342, ,
 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 96, ל9, 99, 100, 105. 106, 107, 109,

 110, ודו, 112;

 גוש 17541, ח״ח 107, 105, 105, 100, 98, 97, 95, 94, 93,
;92 

 גוש 17542, ח״ח 159, 157, 156, 155, 153, 152, 151, 150,
;148 

Í .4 ,9 ,10 ,12 ,13 ,14 ,19 ,20 ,28 ,29 ,30 גוש 17543, ח״ח 
,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,48 ,53 ,58 ,65 ,78 ,80 ,81 ,3 

;31 
 גוש 17544, ח״ח 46, 41, 40, 39, 58, 37, 34, 55, 32, 27,

;47 ,50 ,51 ,59 ,67 ,68 ,70 ,26 
 גוש 17545, ח״ח 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 3,
,22 ,28 ,29 ,32 ,35 ,36 ,37 ,42 ,43 ,44 ,49 ,50 ,52 ,53 ,54 ,55 ,2 

;56 ,57 ,64 ,65 ,66 ,20 ,21 
 גוש 17546, ח״ח 16, 15. 14, 13, 12, ו1, 10, 8, 6, 5, 2, 1,
,13 ,19 ,20 ,21 .27 ,31 ,32 ,34 ,35 ,37 ,33 ,39 ,40 ,41 ,46 ,50 

;82 ,81 .72 ,71 ,64 ,61 ,60 ,59 ,57 ,56 ,54 ,53 ,52 ,17 
 גוש 17547, ח״ח 7ו, 12, 1ד, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,

 19, 20, 21, 22, 56, 57, 58, 62, 5• ו, 67;
 גוש 17548, ח״ח 15, 14, 5, 3, 1־,

 גוש 17551, ח״ח 117, 115, 114, 112, רדד;
 גוש 17547, ה״ח 9, 1,

 שטח בנוי בכפר המיועדים לדרכים (כבישים מסי 11,
 17, 20, 216), שיעורו: דרכים ושטחים לבניני ציבור.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בטבריה וכל
 המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

׳ בחשון התשנ״ו (25 באוקטובר 1995) א ^ 
) ם׳ עבד אלחק 5 ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 — לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

 י עייר 943 ו, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 נמסרת בזאת הודעה, לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות
, כי אחרים בתוף תל־אביב,  (רכישה לצרכי ציבור), 1943י

 ע־ר 1943, תוס׳ ו, עם״ 32.
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 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 ה) קביעת שטחי הבניה, מספר יחידות הדיור, מספר הקומות
 וקווי בנין: 0 קביעת הוראות בדבר מגבלות גובה בניה
 להבטחת בטיחות טיסה במנחת המסוקים סמוך לגבולות
 התכנית: ז) קביעת שטחים לחניה: ח) הרחבת דרכים
 קיימות/מאושרות וביטול קטע מדרך מאושרת: ט) קביעת
 שטח שהתכנית אינה חלה עליו; י) קביעת הוראות בדבר

 בנינים להריסה: יא) איחוד וחלוקה מחדש.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום

 23.6.1995 ובילקוט הפרסומים 4317, התשנ״ה, עמי 3859.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ב׳ בחשון התשנ״ו (26 באוקטובר 995 ו)

 אליהו סויסה
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולהעשיה מחוז ירושלים

 תכנית המהווה שינוי תבנית מיתאר מקומית הנקראת:
 ״תכנית מס׳ במי, 4351, שינוי מס׳ 3/92 לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ 541 וא ושינוי מס׳ 92/ 1 לתכניות מיתאר

 מקומיות מסי 1664 ו־2692״,
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, הגבעה
 הצרפתית, מעונות סטודנטים האוניברסיטה העברית, הר
 הצופים, שטה התחום מצפון ברה;, לוחמי הגטאות, ממערב
 ומדרום ברחי לחיי וממזרח - בשטח בית העלמין, חלק מגוש
 30656 (בהסדר), בין קואורדינטוח רוחב 34.250ו-0ס133.9 לבין
 קואורדינטות אורך 72.400ו-2.850ד1, הכל עפ״י הגבולות
 המסומנים בתשריט בקו כחול - גוש 30509, חלקוה 3-1,

.41-40 ,38 ,18-16 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד שטח מאזור
 מגורים 2 לאזור מגורים 2 מיוחד, לבנין ציבורי, לתחנת
 טרנספורמציה ולדרך: ב) שינוי יעוד מאזור מגורים 4 מיוחד
 לדרך: ג) שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים 2 מיוחד: ד) שינוי
 בינוי מאושר וקביעת בינוי חדש להקמת בניני מגורים
 שישמשו כמעונות סטודנטים, בהתאם לנספח הבינוי:

 ילקוט הפרסומים 4350, כ״ג בחשון התשנ״ו, 16.11.1995
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