רשומות

לקוע הפרסומים
ה׳בטבתהתשנ״ב

3953

הודעות ע^ישובם של שרים לארץ

עמוד
1042

הודעה על קביעת ממלא מקום של שד

1042

הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה
לפי צו בית הדין לעבודה )הגדלת סכום
התובענה שבסמכות הרשם(

1042

הודעה בדבר מינוי תבר ויושב ראש נוסף לפי
תקנות הנכים)ועדות רפואיות(

1042

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים לפי התקנות
האמורות

1042
1042

מינוי רואה חשבון לעיריות

1042

מינוי ממונה על הגביה לפי פקודת המסים)גביה(

1043

הודעות לפי תקנות הבטיחות בעבודה על -
.

עמוד
1043

הסמכת שירות רפואי מוסמך
הודעה על מדד המחירים לצרכן לחודש

1044

אוקטובר 1991

מינוי יושב ראש נוסף לועדת הערר לפי חוק
הזרעים
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הרשאת רופאים

1043

הסמכת שירות רפואי

1043

הודעה על פטור ותנאיו לפי חוק ההגבלים העסקיים - . .

1044

הודעה על פטור לפי החוק האמור

1044

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין
הודעות לפי חוק הליכי תכנת ובניה )הוראת שעה(
ולפי חוק התכנון והבניה

1044
1045

הודעות בתי המשפט

1058

הודעות בתי הדין הרבניים

1058

הודעות לפי תוק הצהרות מוות

1059

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

....

1060

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

1062

הודעות מאת הכונס הרשמי

1063

הודעות מאת הציבור

1064

ה ו ד ע ה כ ד ב ר מ י נ ו י ח כ ר ויושב ר א ש נ ו פ ף

הודעה על שובו של ש ר לארץ
לפי חוק״סוד :הממשלה

לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות( ,התשכ״ו1965-

מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחיק־־סוד :הממשלה  ,כי
שר המשפטים שב ארצה כיום י׳ בכסלו התשנ״ב ) 17בנובמבר

בתוקף סמכותי לפי תקנה )2א( לתקנות הנכים )ועדות
רפואיות( ,התשכ״ו , 1965-מינית־ את ד״ר יוסף דוידזון להיות
מיום כ״ט בחשון התשנ״ב) 6בנובמבר  (1991חבר ויושב ראש
נוסף ברשימת הרופאים /לענ־ן התקנות האמורות.

1

.(1991
י׳ בכסלו התשנ״ב ) 17בנובמבר (1991
)

ח

מד 5

'

מיכא•: -ד
ממלא מקום מזכיר הממשלה

( 3

1

משד ,ארנב
שר הכטחון

ד' ככסלו וזתשנ״ב ) 11בנובמבר (1991
)חמ 183י(3

הודעה כ ד ב ר מינוי חברים נוספים
הודעה על שובו של שר לארץ

לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות( ,התשכ״ו1965-

לפי חוק־יסוד :הממשלה

בתוקף סמכותי לפי תקנה )2א( לתקנות הנכים )ועדות
רפואיות( ,התשכ״ו ,'1965-מיניתי את דייר :חמן אקשט״ן ואת
דייר דניאל בוינובר להיות מיום כ״ט בחשץ התשנ״ב )6
בנובמבר  (1991חברים נוספים ברשימת הרופאים  ,לענץ<
התקנות האמורות.

מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוק־יסוד :הממשלה' ,כי
סגן ראש הממשלה ושר התעשיה והמסחר שב ארצה ביום ח׳
בכסלו התשנ״ב ) 15בנובמבר .(1991
י׳ בכסלו התשנ״ב ) 17בנובמבר (1991
)

ח

מיכאל ניר
ממלא מקום מזכיר הממשלה

מד ( 3 _ 5

2

ד׳ בכסלו התשני׳ב ) 11בנובמבר (1991
־ >
———-—-
ק״ת התשכ״ו ,עמי .204
י״פ התשל״א ,עמי .999
)

ח

מ

 8 3נ

3

מש ,אר?
שר הבטחון

1

1

ה ו ד ע ה ע ל ל;ביעת מ מ ל א מ ס ו ם ש ל ש ר
לפי חוק־יסוד :הממשלה

מינוי י ז ש ב ־ ר א ש נ ו ס ף ל ו ע ד ת ה ע ר ר

בהתאם לסעיף )41ב() (1לחוקייסוד :הממשלה' ,מודיעים
בזה כי ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,קבעה הממשלה כ־ שר
הכלכלה והתכנון יכהן כממלא מקום שד האוצר מיום י״א בכסלו
התשנ״ב ) 18בנובמבר  (1991עד שובו של שר האוצר לארץ.
י״ב בכסלו התשנ״ב ) 19בנובמבר (1991
י

ח

מ

י 5

־

, 3

,
1

מיכאל ניר
ממלא מקום מזכיר הממשלה

סייח התשכ״ח ,עמי .226

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ס מ כ ו ת ו ש ל ר ש ם ב י ת דין ל ע ב ו ד ה
לפי צו בית־הדין לעבודה )הגדלת סכום התובענה שבסמכות
הרשם( ,התשמ״ח1988-
בהתאם להוראות סעיף )2ג( לצו בית הדין לעבודה
)הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם( ,התשמ״ח,'1988-
אני מודיע כי החל ביום כ״ג בתשרי התשנ״ב ) 1באוקטובר
 ,(1991הסכום של התובענות שבסמכותו של רשם בית דין
לעבודה הוגדל ל־ 13,500שקלים חדשים.
י׳ בכסלו התשנ״ב ) 17בנובמבר (1991
)חמ 730־(3

״

ק ד מ י

נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט
—
—
ק״ת התשמ״ח ,עמי  :690י״פ התשנ״א ,עמי .2566
1

1042

לפי חוק הזרעים ,התשט״ז1956-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ד לחוק הזרעים ,התשט״ז-
 1956י ,אני ממנה ,לפי קביעת שר המשפטים ,את גרשון גרמן,
שופט של בית משפט השלום בתל־אביב ,ליושב ראש נוסף של
ועדת הערר לפי החוק האמור.
ההודעה על מינוי ועדת ע ר ר  /תתוקן לפי זה.
י״ ג באדר התשנ״א ) 27בפברואר (1991
)חמ 448־>3
רפאל איתן
שר החקלאות
—
סייח התשט״ז ,עמי  :97התשכ״ח ,עמי .55
י״פ החשל״כ ,עמי  :210התשמ״ה ,עמי .2935

מינוי ר ו א ה ח ש כ ו ן ל ע י ר י ו ת
לפי פקודת העיריות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  216לפקודת העיריות' ,אני
ממנה את דוד מילגרום להיות רואה חשבוך לעיריות.
מינוי של דוד קאפח לרואה החשבון  -בטל'.
2

ג׳ בכסלו התשנ״ב ) 10בנובמבר (1991
)חמ (3*174

אריה דדעי
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
י״פ התשמ״ח ,עמי .2353
ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ כםבח התשנ״ב12.12.1991 ,

מינוי ממונה ז1ל הגכיה

הודעה על הסמכת שירות רפואי

לפי פקודח המסים )גביה(

לפי תקנות הבטיחות בעבודה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודח המסים )גביה( י,
אני ממנה את מאיר כהן להיות ממונה על הגביה לעניו גבייתם
לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל׳׳ז , 1977-של קנסות
שהוטלו בגין עבירות לפי חוק עזר של עירית טבריה בדבר
העמדת רכב ותנייתו שהן עבירות של ברירת משפט כאמור'
בסעיף  228לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב-
 , 1982וקנסות שפסק בית המשפט לטובת העיריה האמורה.

בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות המפורטות להלן ,אני
מודיע כי ,בהסכמת שר הבריאות הםמכתי את מרפאת הקריה
למחקר גרעיני  -נגב ,בארישבע ,לענץ התקנות האמורות:

2

3

) (1תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בעופרת( ,התשמ״ד! 1983-
1

) (2תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בזרניך )ארסן( ,התשמ״ה־; 1985
2

י׳יז באב התשנ״א ) 28ביולי (1991
)חמ (3-18

יצחק מודעי
שר האוצר

חא׳יי ,כרך ב; עמי ) 1374ע() 1399 ,א(.
ם״ח התשל״ז ,עמ׳ .226
ס״ח התשמ״ב ,עמ׳  :43החש׳ין ,עמ׳ .110

1

2

3

) (3תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים ברעש( ,התשמ״ד1984-
3

;

) (4חקנוח הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
״ העובדים בבנזן( ,התשמ״ד1983-י•;
) (5תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאוח
העובדים בכםסיח( ,התשמ״ה: 1985-
5

הודעה על הרשאת רופאים
לפי תקנות הבטיחות בעבודה
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות המפורטות להלן אני
מודיע כי ,בהסכמת שר הבריאות ,הרשיתי את דיר ברוך גולד,
ד י ר אהרון אורן ודייר יששכר דב ברוקנר ,רופאי הקריה
למחקר גרעיני  -נגב ,באר־שבע ,לענין התקנות האמורות:

) (6תקנות הבטיחות בעבודה )עוסקים בקרינה מייננת(,
התשמ״א. 1981-
6

כ״ט בחשון התשנ׳׳ב ) 6בנובמבר (1991
)

ח

) (1תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בעופרת( ,התשמ״ד, 1983--־

מ

2 1 4 8

׳ >
3

ק״ת התשמ׳יד,
ק״ת התשמ״ה,
ק״ת התשמ״ד,
ק״ת התשמ׳׳ד,
ק״ת התשמ״ה,
ק׳׳ת התשמ׳׳א,

1

) (2תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים מ ת י ך )ארסן( ,התשמ״ה; 1985-
2

) (3תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים ברעש( ,התשמ״ד; 1984-
3

) (4תקנות הבטיתות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בבנזן( ,התשמ״ד; 1983-

יצח .שמיר
ראש הממשלה
ושר העבודה והרוותה
עמ׳ .432
עמ׳ .498
עמ׳ .1752
עמי .572
עמי .504
עמי .1057

4

) (5תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים ככספית( ,התשמ״ה; 1985-
5

) (6תקנות הבטיחות בעבודה )עוסקים בקרינה מייננת(,
התשמ״א. 1981-
6

כ״ס בחשון התשנ״ב ) 6בנובמבר (1991
יצחק שמיר
־ >
ראש הממשלה
ושר העבודה והרווחה
י ק״ת התשמ״ד ,עמי .432
ק״ת התשמ״ה ,עמי .498
ק׳׳ת התשמ״ד ,עמ׳ .1752
* ק״ת התשמ״ד ,עמי .572
ק״ת התשמ״ה ,עמי .504
ק״ת התשמ׳׳א ,עמ׳ .1057
י

ח

מ

2 1 4 8

3

2

3

הודעה על הסמכת שירות רפואי מוסמך
לפי תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים ברעש( ,התשמ׳יד1984-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה
)גיהדת תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש( ,התשמ״ד-
 ,'1984אני מודיע כי ,בהסכמת שר הבריאות ,הסמכתי את
המכון לבדיקות טימפנומטריה יעוץ מכשירי שמיעה ,רח׳
העליה  ,29בח גלים ,חיפה ,לענץ התקנות האמורות.
כ״ט בחשון החשני׳ב ) 6בנובמבר (1991
<

חמ

1 7 0 4

־ >
3

יצחה שמיד
ראש הממשלה
ושר העבודה והרווחה

5

6

ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת התשנ״ב12.12.1991 ,

ק״ח החשמ״ד ,עמי .1752

1043

הודעד על פטור

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח1988-

לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ ,התשל׳׳ב1972-
בהתאם לסעיף  16לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדשן,
החשל״ב2-ד ,'19אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש
אוקטובר  1991היה כמפורט להלן:
) (1המדד על בסיס ממוצע  207.1 - 1987נקודות:
) (2המדד מקושר לבסיס  367.6025 - 1985נקודות!

אבי מודיע כי מכח סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים
העסקיים ,התשמ״ח ,'1988-נתתי ביום י״ג בחשון התשנ׳יב
) 21באוקטובר  (1991פטור מאישור בית הדין להסדר כובל
שפרטיו הם:
הצדדים להסדר:
המשביר לצרכן  -מרכז אגודה שיתופית מרכזית בע״מ!

) (3המדד מקושר לבסיס ספטמבר 13,025,429.37 - 1951
נקודות.

המשכיר לצרכן  -אגודה שיתופית בתל׳אביב בע׳ימ:

י״א בכםלו התשנ״ב ) 8בנובמבר (1991

המשכיר לצרכן  -אגודה שיתופית בחיפה בע׳ימ:

)

1

המשכיר לצרכן  -אגודה שיתופית בירושלים בע״מ;

משה מיקרון
־
הסטטיסטיקן הממשלתי
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,24עמ׳  :500ס״ח התשל״ח,
עמ׳ .201
ח

8 9 2

מ

( 3

המשכיר לצרכן  -אגודה •שיתופית באשקלון באר־שבע
בע׳׳מ;
המשכיר לצרכן  -אגודה שיתופית בחדרה בע״מ!
המשביר לצרכן  -אגודה שיתופית בנתניה בע״מ,
מוזגה עם המשכיר לצרכן אגודה שיתופית בת״א)
בע״מ:

הודעה על פטור ותנאיו
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ה1988-

המשכיר לצרכן  -אגודה שיתופית בקרית שמונה בע׳׳מ,
מוזגה עם המשכיר לצרכן אגודה שיתופית בתיפה
בע״מ:

אני מודיע כי מכוח סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים
העסקיים ,התשמ״ח , 1988-נתתי ביום ו׳ באב התשנ״א )17
ביולי  (1991פטור מאישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו הם:
!

המשביר לצרכן ־ אגודה שיתופית בנהריה בע״מ!
חברת העובדים העבריים השיתופית הכללית בארץ
ישראל בע״מ.

הצדדים להסדר:
בנק הפועלים בע״מ;
בנק דיסקונס לישראל בע״מ!
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל;
בנק המזרחי המאוחד בע״מ;
התנועה הקיבוצית המאוחדת )התק״מ(:
הבנק הבינלאומי הראשון כעי׳מ:
הקיבוץ הארצי )הקב״א(:
בנק החקלאות לישראל בע״מ־
בנק לאומי לישראל:
בנק לפיתוח התעשיה בע״מ.
מהות ההסדר:

על־פי ההסכמים מתחייבים הקיבוצים לעבוד עם בנק אחד
)או במקרים מסויימים עם שני בנקים( והבנקים מצידם יעמידו
לקיבוצים אשראי לביצוע תוכנית המאושרת ע״י צוות השיפוט
של כל קיבוץ :בפועל אין ההסדר כולל את כל התנועות
הקיבוציות ואינו כילל את בל הקיבוצים המשתייכים לכל אחת
משתי התנועות אשר כך מהווה צד להסדר.
התנאים להסדר:
אינו מוגבל בזמן.
י׳ בכסלו התשנ״כ ) 17בנובמבר (1991
) 4 1
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י ס״ח התשמ״ח ,עמ׳ .128
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המשכיר לצרכן מרכז אגודה שיתופית מרכזית בע״מ היא
זו הנותנת את השירותים לרשת בתי הכל־בו של המשכיר
לצרכן בארץ ,מרכזת את הקניות וקובעת את המדיניות של
עסקי הרשת ,את המחירים ,תנאי האשראי וכדומה.
ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד מסחר ותע
שיה ,רחוב אגרון  ,30ירושלים ,חדר מס׳ .42
ד׳ בכסלו התשנ״ב ) 11בנובמבר (1991
זאב ;למור
)חמ 41־(3
הממונה על הגבלים עסקיים
ם״ח התשמ״ח ,עמ׳ .128
1

הסכמים בין הקיבוצים לבנקים ובין הבנקים לבין עצמם
שענינמ הסדר החובות של הקיבוצים לבנקים.

( 3

מהות ההסדר:

זאב גלמוד
הממונה על הגבלים עסקיים

הודעה בדבר הצנת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשכ״ס1969-
נמסרת כזה הודעה ,כי לוחות זכויות של גושי רישום מס׳
 30248עמק הארזים ומס׳  29701שורש ,נפת ירושלים ,הוצגו
ביום י״ז בכסלו התשנ״ב ) 24בנובמבר  (1991למשך שלושים
יום לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין ,רח׳ הלל  ,6ירושלים,
במועצה אזורית מטה יהודה ,רח׳ אהליאב  ,29ירושלים,
ובמינהל נפת ירושלים ,רח׳ שלומציון המלכה  ,1ירושלים.
י״ז בכסלו התשב״ב ) 24בנובמבר (1991
יהודה לוי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר ירושלים
ילקוט הפרסומים  ,3953דז• בטבת התשני׳ב]2.12.1991 ,

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה )הןראת שעה( ,התש״ן990-ו
ולפי הוק התכנון והבניה ,ה,1עוכ״ה~1965
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי המרכז

הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (3) 5לחוק הליכי
תכנון ובניה)הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה
לבניה למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
המרכז ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ממ/במ,3071/
שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ ממ950/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :גבעת
שמואל  -גוש  ,6189חלקות .33 ,32
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( איחוד וחלוקה ,בהסכמת
הבעלים :ב( שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים מיוחד עם
שטח פרטי פתוח ,למגרש מסחרי ,לשטח בנייני ציבור ,לשטח
ציבורי פתוח :הרחבה והתווייה של דרכים.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבניךאו בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך עשרים יום מיום פרסומה של
הודעה זו בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,84רמלה  ,72406טל׳ .08-225577
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
י״ז בכסלו התשנ״ב ) 24בנובמבר (1991
דב שיש
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי ביתישאן

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (3) 5לחוק הליכי
תכנון ובניה)הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה
לבניה למגורים _ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ביתישאן ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מסי ג/במ,88/
שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ ג 6995/ולתכנית מפורטת
מס׳ ג6363/״.

ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבתהתשנ״ב12.12.1991 ,

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :מסילות
 גושים  ;22920 ,22913 ,22892 ,22891 ,22878גוש ,22919ח״ח .75-60
עיקרי הוראות שינוי התכנית :חכנון השטח המותחם בקו
כחול :קביעת הנחיות תכנון ונספחים לתכנון המפורט :קביעת
איזורי מגורים ואופן הבינוי בהם ,גובה מבנים ומספר יחידוח
מגורים :יעוד שטחים ציבוריים פתוחים כגון :גנים ,מגרשי
משחקים ,צירים להולכי רגל ומיתקני ספורט :יעוד שטחים
למבני ציבור ,גני ילדים ,בית כנסת ומגרש רזרבי :יעוד שמחים
לכבישים משולבים :יעוד שטחים לדרכים וחנייה ציבורית.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניץ
בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוף עשרים יום מיום פרסומה של
הודעה זו בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת־עילית  ,17000טל׳
.06-570510
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכחב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
ד׳ בכסלו התשנ׳׳ב ) 11בנובמבר (1991
עמרם הלעג׳י
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11) 5לחוק הליכי
תכנון ובניה)הוראת שעה( ,התש״ן~ ,1990ובהתאם לסעיף 117
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי
תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ /4בת ,3/שינוי לתכנית מיתאר
מקומית מסי 51/101/02/4״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :אשקלון,
איזור תעשיה צפוני  -גוש .1222
עיקרי הוראות שינוי התכנית :יצירת מסגרת תכנונית
להקמת איזור תעשיה על־ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות לבניה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 14.8.1991ובילקוט הפרסומים  ,3914התשנ״א ,עמ׳ .3537
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הודעות לפי ח ו ק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש״ן990-ו
ולפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשקלון ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר־שבע

הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11) 5לחוק הליכי
תכנון וכניה)הוראת שעה( ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף 117
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי
תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ /5במ ,75/שינוי
לתכניות מם׳  102/02/5ומס׳ 111/02/11״.
ואלה השסתיס הכלולים כשינוי התכנית ומקומם :בארי
שכע ,שכונה י״א)נחל עשן  ,(1כתף באר־שבע  ,9חלק מחלקה
 ,10גוש רשום  ,100215/1חלק מחלקה .1
עיקרי הוראות שינוי התכנית :יצירת מסגרת תכנונית
להקמת איזור מגורים על־ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת
מגבלות בניה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 1.5.1991ובילקוט הפךםומיס  ,3878התשנ׳׳א ,עמ׳ .2532
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר־שבע ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר־שבע

הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11) 5לחוק הליכי
תכנון ובניה)הוראת שעה( ,התש׳ץ ,1990-ובהתאם לסעיף 117
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינויי
תכניות אלה:
) (1״תכנית מם׳ /5במ ,80/שינוי לתכנית מפורטת מם׳
."191/03/5
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :באר־
שבע ,שכונה ו׳  -גוש  ,38061גוש )כתף( באר שבע ,9
חלק מחלקה .10
עיקרי הוראות שינוי התכנית :יצירת מסגרת תכנוניה
להקמת שכונת מגורים על־ידי קביעת יעח־י קרקע
ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 18.8.1991ובילקוט הפרסומים  ,3914התשנ׳׳א ,עמ׳
.3537
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) (2״תכנית מם׳ /5במ ,107/שינוי לתכנית מפורטת מס׳
21/117/03/5״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :באר־
שבע ,שכונה י״א ,מבנן  09־ גוש  ,38061חלקות ארעיות.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :יצירת מסגרת תכנונית
להקמת איזור מגורים עליידי שינויים בייעודי קרקע
וקביעת הנחיות בניה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 13.6.1991ובילקוט הפרסומים  ,3926התשנ״ב ,עמי .97
שינויי התכניות האמורים נמצאים במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר־שבע ,וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב חכנון מקומי טובים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (11) 5לחוק הליכי
תכנון ובניד) .הודאת שעה( ,ד,תש׳׳ן ,1990-ובהתאם לסעיף 117
לחוק התכנון והבניה ,התשכ׳יה ,1965-בדבר אישור שינוי
תכנית הנקרא ״תכנית מם׳ /8כמ ,69/שינוי לתכנית מפורטה
מס׳ 1/120/03/8״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :עזר -
גוש  ,2505חלקה .37
עיקרי הוראות שינוי התכנית :יצירת מסגרת תכנונית
להקמת שכונת מגורים על־ידי קביעת יעודי קרקע ומגבלות
בניה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 6.9.1991ובילקוט הפרסומים  ,3908התשנ׳׳א .עמ׳ .3297
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
טובים ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשר
דים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירוחם

הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (3) 5לחוק הליכי
תכנון ובניה)הוראת שעה(׳ התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה
לבניה למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזיח לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירוחם ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ /26במ,1/68/
שינוי לתכנית מפורטת מס׳ /26במ68/״.
ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת התשנ״ב12.12.1991 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ־׳ה965-ו
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ירוחם,
שכונה מערבית  -גושים  ,39534 ,39532 ,39531חלקות
ארעיות.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :יצירת מסגרת תכנונית
להקמת איזורי מגורים על־ידי שיגויים בייעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות לכניה.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,כבנין או ככל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך עשרים יום מיום פרסומה של
הודעה זו בעתונות ,למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
מחוז הדרום ,דרך הנשיאים ,ת״ד  ,68בארישבע  ,84100סל׳
.057-31704
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
ו׳ בכסלו התשנ״ב ) 13בנובמבר (1991
שלום דנינו
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז הדרום

מתוז תל־אביב
 .מרחב תכנון מקומי תל־אביבייפו

הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז תל־אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית הנקרא ״תכנית
מס׳  ,2455שינוי מס׳  1לשנת  1990לתכנית מיתאר מקומית מס׳
."1909
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע ומקומם:
תל־אביב־יפו ,רח׳ אלנקווה  -גוש  ,6129ח׳׳ח  !96גוש ,6130
ח״ח .282
השינויים המוצעים :הוספת שסח מסחרי של  350מ״ר
במפלס רח׳ אלנקווה)מתחת לקומת עמודים( ושינוי ,על ידי כך,
של תבנית מס׳  ,1909שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3338התשמ׳׳ו ,עמי .2138

מס׳ תא ,2524/שינוי מם׳  1לשנת  1991לתכנית מפורטת מס׳
תא420/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע ומקומם:
תל־אביב־יפו ,דרום :רח׳ דיזנגוף :מערב :דח׳ המלך ג׳ורג׳ -
גוש  ,6106חלקה  ;33גוש  ,7111חלקה .31
השינויים המוצעים :שינוי יעוד של חלק מחלקה  32בגוש
 7111מאיזור מסחרי  1לדרך ,לצורך הרחבת הרחובות המלך
ג׳ורג׳ ודיזנגוף ושינוי ,בהתאם לכך ,של תכנית מפורטת מם׳
 ,420על שינוייה ,שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  503מיום .25.10.1956

מרחב תכנון מקומי תל־אכיכ־יפו

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז תליאביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
תל־אביב־יפו ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ ,2455
שינוי מס׳  1לשנת  1990לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 1909״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :תל־
אביב־יפו ,רח׳ אלנקווה  -גוש  ,6129ח״ח  :96גוש  ,6130ח״ח
.282
עיקרי הוראות שינוי התכנית :הוספת שטח מסחרי של
 350מ״ר במפלס רח׳ אלנקווה )מתחת לקומת עמודים( ושינוי,
על ידי כך ,של תכנית• מס׳  ,1909שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3338התשמ״ו ,עמ׳ .2138
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,מגדל שלום ,רח׳
אחד העם  ,9ת״ד  ,29090תליאביב  ,61290מל׳ .03-651941
המתנגד ימציא העתק התנגדוחו למשרדי הועדה המקומית
האמורה ,שד׳ בן גוריון  ,68תל־אביב  ,64514טל׳ .03-437162
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס כן הוגשה ככתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל־אכיב־יפו
מרתב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מפורטת
נמסרח בזה_.הודעה ,בהחאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה-ל ,196כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מתוז תל־אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית הנקרא ״תכנית
ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת החשנ״ב12.12.1991 ,

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,כהחאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז תליאביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
תליאביב־יפו ,הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳
תא2377/״.

1047

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תליאביבייפו -
גוש  ,7105חלקות  :89,87 ,54גוש  ,7110חלקות .193 ,95-93
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת גבולות חלקות ,87 ,54
 89בגוש  7105וחלקות מס׳  95-93ו׳ 193בגוש  ,7110בהתאם
לתכנית מפורטת מס׳  ,618שהודעה על אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  1772מיום  4.11.1971ובהתאם לתכנית מס׳
 ,1518שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2015
מיום  ,9.6.1974עליידי איחוד וחלוקה מחדש ,שלא בהסכמת
הבעלים ,לפי פרק גי ,סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה-
.1965
כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,מגדל שלוט ,רח׳
אחד העם  ,9ת״ד  ,29090תל־אביב  ,61290סל׳ .03-651941
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
האמורה ,שד׳ בךגורימ  ,68תל־אביב  ,64514סל׳ .03-437162
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כ׳ במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
תל־אביבייפו ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מם׳ תא/
 ,2524שינוי מס׳  1לשנת  1991לתכנית מפורטת מסי תא420/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :תל׳
אביב־יפו ,דרום :רח׳ דיזנגוף; מערב :רח׳ המלך ג׳ורג׳  -גוש
 ,6106חלקה  :33גוש  ,7111חלקה .31
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד של חלק מחלקה
 32בגוש  7111מאיזור מסחרי  1לדרך ,לצורך הרתבת הרחובות
המלך ג׳ורנ׳ ודיזנגוף ושינוי ,בהתאם לכך ,של תכנית מפורטת
מס׳  ,420על שינוייה ,שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  503מיום .25.10.1956
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבניו או בכל פרס תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
דשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,מגדל שלום ,רח׳
אחד העם  ,9ת״ד  ,29090תל־אביב  ,61290טל׳ .03-651941
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
האמורה ,שד׳ בךגוריון  ,68תליאביב  ,64514טל׳ .03-437162
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התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהייר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תליאביב־יפו

הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינו־ תכנית הנקרא
״תכנית מס׳ תא ,2448/שינויי מס׳  4לשנת  1987לתכנית
מפורטת מס׳ תא 44/ושינוי מם׳  1לשנת  1987לתכנית מס׳
תא58/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :תל-
אביב־יפו  -גוש  ,6932חלקה  ;88גוש  ,6968חלקה .149
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :איפשור שימור מדרגה
א׳ במבנה שבחלקה  88בגוש ) 6932סמטה פלונית מס׳ (5
ותרומה בכף לשימור מיתחס יחודי באיזור לב תל־אביב על־ידי
העברת זכויות בניה מחלקה זו לחלקה  149בגוש ) 6968רח׳
של״ג  (2 :(4קביעת מגרש מיוחד למגורים בחלקה  149בגוש
 6968עם זכויות בניה מוגדלות על־ידי העברת ,זכויות מחלקה
 88בגוש  6932לחלקה זו (3 :איפשור תוספת קומה במבנה
לשימור א׳ ,כשהבבין הקיים והקומה הנוספת שתותר ישמשו
למגורים או למשרדים (4 :שינוי ,בהתאם לכך ,בתחום התחולה
של תכנית זו של תכניות אלה :תכנית מס׳  ,44שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בעתון הרשמי  735מיום  ,4.11.1937ותיקון
 ,41שהודעה על אישורו פורסמה בעתון הרשמי  1142מיום
 ,20.11.1941על שינוייה :תכנית מס׳  ,58שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בעתון הרשמי  976מיום  ,4.1.1940על
שינוייה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3855התשנ״א ,עמ׳ .1795
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה תליאביבייפו ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

הודעה כרכר ביטול הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה׳
מחוז תל־אביב החליטה לבטל הפקדת שינוי תכנית מפורטת
הנקראת ״תכנית מס׳ תא ,2448/שינוי מס׳  4לשנת 1987
לתכנית מפורטת מס׳ תא 44/ושינוי מם׳  1לשנת  1987לתכנית
מסי תא58/״ ,שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3931
התשנ״ב.,עמ׳ .199
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :תל׳
אביב־יפו  -גוש  ,6932חלקה  :88גוש  ,6968חלקה .149
ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת התשנ״ב12.12.1991 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התעוכ״ה־965ן
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :איפשור שימור מדרגה
א׳ במבנה שבחלקה  88בגוש ) 6932סמטה פלונית מס׳ (5
ותרומה בכך לשימור מיתחם יהודי באיזור לב תל־אביב על־ידי
העברת זכויות בניה מחלקה זו לחלקה  149בגוש ) 6968רח׳
של״ג  (2 :(4קביעת מגרש מיוחד למגורים בחלקה  149בגוש
 6968עם זכויות בניה מוגדלות על־ידי העברת זכויות מחלקה
 88בגוש  6932לחלקה זו!  (3איפשור תוספת קומה במבנה
לשימור אי ,כשהבנין הקיים והקומה הנוספת שתותר ישמשו
למגורים או למשרדים!  (4שינוי ,בהתאם לכך ,בתחום התחולה
של תכנית זו של תכניות אלה :תכנית מם׳  ,44שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בעתון הרשמי  735מיום  ,4.1.1937ותיקון
 ,41שהודעה על אישורו פורסמה בעתון הרשמי מס׳  1142מיום
 ,20.11.1941על שינוייה :תכנית מם׳  ,58שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בעתון הרשמי  976מיום  ,4.1.1940על
שינוייה.
כל המעוניין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הרצליה

משולבת וחניות :ג( ביטול דרכים קיימות ,כמםדמן בתשריט! ד(
קביעת הוראות בדבר רישום שטחים! ה( קביעת מועד לביצוע
התכנית.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,מגדל שלום ,רח׳
אחד העם  ,9ת׳׳ד  ,29090תל־אביב  ,61290סל׳ .03-5171941
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
האמורה ,רח׳ סוקולוב  ,10הרצליה ,טל׳ .052-501695
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה גכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
ו׳ בכסלו התשנ״ב ) 13בנובמבר (1991
שמואל לסקר
יושב ראש הועדה המתוזית
לתכנון ובניה מחוז תליאביב

הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז תל־אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית הנקרא ״תכנית
מם׳ הר ,1826/שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ הר253/א׳״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע ומקומם:
הרצליה ,רחובות :נוה עמל ,בין רח׳ יצחק שדה ,י״ל פרץ ,דרך
ירושלים  -גוש  ,6558חלקה  ,381ח״ח .710 ,380 ,367
השינויים המוצעים :א( שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח
לדרך משולבת כדי לאפשר גישה לרכב וחנייתו למגרשים
הסמוכים! ב( קביעת הוראות בדבר הקמת דרך משולבת וחניות:
ג( ביטול דרכים קיימות ,כמםומן בתשריט! ד( קביעת היראות
בדבר רישום שטחים! ה( קביעת מועד לביצוע התכנית.

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
הרצליה ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מם׳ הר,1826/
שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ הר253/אי״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :הרצ
ליה ,רחובות :נוה עמל ,בין רח׳ יצחק שדה ,י״ל פרץ ,דרך
ירושלים  -גוש  ,6558חלקה  ,381ח״ח .710 ,380 ,367
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד משטח
ציבורי פתוח לדרך משולבת כדי לאפשר גישה לרכב וחנייתו
למגרשים הסמוכים :ב( קביעת הוראות בדבר הקמת דרך
ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבח התשנייב12.12.1991 ,

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳ יב2/162/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה ,שכונת
רמות וייצמן  -גוש  ,4941ח״ח ,61,59,58,32,30,21,20,18
.88
עיקרי הוראות התכנית :תוספת קומה לבתים חד־קומתיים
קיימים בשטח של עד  40.0מ״ר ליחידת דיור אחת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3879התשנ״א ,עמי .2554
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה יבנה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מס׳ יב ,5/163/שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳
יב2/163/״.
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :יבנה,
דרך העצמאות ,איזור תחנת הדלק  -גוש  ,3511ח״ח :123 ,3
גוש  ,3514ח״ח  :96 ,68 ,45-40 ,1גוש  ,3530ח״ח  :12גוש
 ,3547חלקות  ,44 ,40 ,38 ,37 ,14 ,13ח״ח ,39 ,36-32 ,15 ,12
 ;50 ,49 ,47 ,45גוש  ,3548חלקות ,40-24 ,22-20 ,18-8 ,4
62 ,54 ,53־ ,78ח״ח 5 ,3 ,2־,58 ,55 ,52 ,42 ,41 ,23 ,19 ,7
.160 ,87 ,86 ,83-79 ,61
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( ביטול דרך קיימת ושינוי
יעוד מדרך לאיזור מלאכה :ב( הרחבת דרך קיימת ושינוי יעוד
מאיזור מלאכה לדרך.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3879התשנ״א ,עמי .2553
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה יבנה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי כפר־סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
כפר־סבא ,הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳
כס/36/3/א1/״.
ואלה השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר־סבא ,רח׳
השחר  -גוש  ,6433חלקה .37
עיקרי הוראות התכנית :התאמה בין טבלת השטחים
בתכנית מם׳ כס/36/3/א לתכנית החלוקה :הקטנת קו בנין
צפוני מ־ 2מ׳ ל־ 1.71מ׳.
כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התכניח ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406טלי  .08-225577המתנגד ימציא העתק התנגדו
תו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,עירית כפר־סבא,
כפר־סבא ,טל׳ .052-909156
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה ותחתית לתכנון
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ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
לוד ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מסי לד/ד ,610שינוי
לתכנית מיתאר מקומית מם׳ לד610/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :לוד -
גוש  ,4026חלקות  ,58 ,57ח״ח .65 ,59
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :חלוקת מגרשים; (2
קביעת דרך משולבת (3 :קביעת הוראות בניה.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
ובשעוח שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינוי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לתוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406טל׳  .08-225577המתנגד ימציא העתק התנגדו־
תו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,עירית לוד ,לוד ,טלי
.08-259955
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרתב תכנון מקומי פתח־תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
פתח־תקוה ,הופקדו תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מס׳ פת 10/573/א״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח־תקוה ,רח׳
אחד העם פינת רח׳ שפירא  -גוש  ,6382חלקה .91
עיקרי הוראות התכנית :תוספת בניה על גג במרחק
ממעקה בצד  55ס״מ.
) (2״תכנית מפורטת מס׳ פת13/1216/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתחיתקוה ,רח׳
העצמאות  - 42גוש  ,6714חלקה .54
עיקרי הוראות התכנית :סגירת מרפסת בדירת גג בשטח
של  8.76מ״ר.
) (3״תכנית מפורטת מם׳ פת19/1252/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פחח־תקוה,
קרית מטלון  -גוש  ,6193חלקה .157
עיקרי הוראות התכנית :קביעת קו בבין צד  1.80מ׳
להגדלת מרפסת כניסה.
) (4״תכנית מפורטת מס׳ פת15/1280/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח־תקוה ,רח׳
חגי  - 12גוש  ,6390הלקה .139
ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת התשנ״ב12.12.1991 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
עיקרי הוראות התכנית :קביעת קו בנין קדמי.
כל המעוניין בתכניות רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התכניות ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406טל׳  .08-225577המתנגד ימציא העתק התנגדו
תו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,עירית פתחיתקוה,
פתחיתקוה ,טל׳ .03-9371234
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי פחח־תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
פחח־תקוה ,הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳
פת11/1157/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח־תקוה ,רח׳
יצחק אלחנן  - 5גוש  ,6388חלקה .221
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת שטח בניה באיזור
מגורים ב׳ בבניין מגורים בן  3קומות על עמודים בתכנית
אחידה ובביצוע משותף :ב( קביעת קו בנין אחורי.
כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומוח ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406טלי  .08-225577המתנגד ימציא העתק,התנגדו־
תו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,עירית פתח־תקוה,
פתחיתקוה ,טל׳ .03-9371234
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ראשון־לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית
מיתאר מקומית מס׳ רצ10/22/1/״.

ילקוט הפדסומים  ,3953ה׳ בטבת החשנ״ב12.12.1991 ,

ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשוךלציון -
גוש  ,4247חלקה  ,396ח״ח .387 ,351 ,350
עיקרי הוראות התכנית :ביטול דרך והפיכתה לשביל
הולכי רגל ,לשטח בנייני ציבור ולאיזור מגורים ב׳.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3841התשנ״א ,עמ׳ .1204
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המתוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה ראשוךלציון ,וכל המעוביין רשאי לעיין ב ה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון־לציון

הודעה כדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה~ ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית -לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ראשון־לציון ,הופקדו שינויי תכניות אלה:
) (1״תכנית מסי רצ ,3/23/1/שינוי לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ רצ23/1/״.
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :ראשון*
לציון  -גוש  ,7282ח״ח .108
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד מדרך לשטח
בנין ציבורי.
) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רצ ,29/132/שינוי לתכניות
מם׳ רצ 1/1/ומס׳ רצ2000/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומק ומם :ראשון־
לציון  -גוש  ,5025חלקה .62
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי קו בנין אחורי מ־5
מי ,לפי תכנית מם׳ רצ ,2000/לי 3מ׳ )מצב קייס(.
כל המעוניין בשינוי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
ידי שינויי התכניות ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406טל׳  .08-225577המתנגד ימציא העתק התנגדו
תו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,עידית דאשוןילציון,
ראשון־לציון ,טל׳ .03-4682333
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה־965ו
מרחב תכנון מקומי רחובות
ה ו ד ע ה ב ד ב ר א י ש ו ר שינוי ת כ נ י ת מ י ת א ר מ ק ו מ י ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מס׳ רח ,17/1250/שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳
רח1250/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :רחובות,
שעדיים מערבית  -גוש  ,3697חלקה .160
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מאיזור
מגורים לפי תכנית מס׳ רת/2000/א לאיזור מגורים א־ מיוחד
לבניית  4יחידות דיור למגרש :ב( הרחבת דרך.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו׳
מים  ,3896התשנ׳׳א ,עמ׳ .2950
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה רחובות ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו כימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר אישור תכנית מ פ ו ר ט ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה־ ,1965-בדבר אישיר תכנית הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳ רת15/1250/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח׳
הרשנזון  -גוש  ,3701חלקה .449
עיקרי הוראות התכנית :קביעח המגרש כאזור מגורים בי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3872התשנ״א ,עמ׳ .2334
התכנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה רחובות ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד שטת וחלוקתו מחדש,
לפי הוראות פרק ג׳ ,סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה :1965-ב( התוויית דרכים חדשות וביטול דרכים
קיימות :ג( יעוד שטחים לתכליות הבאות (1 :שטח
לתעשיה עתירת מדע (2 :שסח לבנייני ציבור (3 :שטח
ציבורי פתוח (4 :שטח ציבורי פתוח מיוחד ,כולל אתר
לאומי מכון איילון (5 :שטח פרטי פתוח :ד( קביעת
שימושים מותרים וזכויות בניה באיזודים השונים; ה{
קביעת הוראות בניה באיזורים השונים :ו( קביעת הוראות
לביצוע עבודות תשתית ,פיתוח ,גינון ותחזוקה :ז( קביעת
לוח זמנים לפינוי והריסה של המבנים בשטח ציבורי פתוח
מיוחד :ת( קביעת מיבננים לתכניות בינוי ופיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3773התש׳׳ן ,עמ׳ .3071
) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/2005/ב״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות  -גוש
 ,3695חלקות  ,135 ,133 ,125-98 ,6ח״ח .134 ,7
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד שטח וחלוקתו מחדש,
לפי הוראות פרק ג׳ ,סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה :1965-ב( התוויית דרכים חדשות וביטול דרכים
קיימות :ג( יעוד שטחים לתכליות הבאות (1 :שטח
לתעשיה עתירת מדע (2 :שטת לאיזור מיוחד (3 :שטח
לבנייני ציבור (4 :שטח פרטי פתות :ד( קביעת שימושים
מותרים וזכויות בניה באיזורים השונים :ה( קביעת
הוראות בניה באיזורים השונים :ו( קביעת הוראות לביצוע
עבודות תשתיח ,פיתוח ,גינון ותחזוקה :ז( קביעת מיחח־
מים לתכניות בינוי ופיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3790התשנ״א ,עמ׳ .3665
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה רחובות ,וכל המעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי אפיקי הירקון
מרחב תכנון מקומי רחובות

דידעה בדבר אישור תבנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכניות מ י ת א ר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית
מפורטת מם׳ אפי/199,א״.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לתוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רת/2005/א״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות  -גוש
 ,3688חלקות ;118-116 ,109-107 ,105-104 ,52 ,50 ,17
גוש  ,3695חלקות ,97 ,93-90 ,72-70 ,63-61 ,1
 ,138-136 ,132-126ח״ח .134 ,7
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ואלה השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ראשיהעץ,
איזור התעשיה  -גוש  ,4252הלקות  ,41 ,40ח״ח .78
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד מאיזור תעשיה לדרך.
דודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3872התשנ״א ,עמ׳ .2336

ילקוט הפרסומים  ,3953ה• כטבח התשנ״ב12.12.1991 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה אפיקי הירקון ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הדרים

הודעה כדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
הדרים ,הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
הר30/329/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד־השרון ,רח׳
^ ר א י ח ו ד  -גוש  ,6407ח״ח  !171 ,170 ,169 ,68 ,41 ,40גוש
^ ,6411חלקות  ,434 ,423 ,351 ,229 ,211ח״ח ,80 ,76 ,69 ,68
.358 .334 ,155 ,119 ,90 ,89
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת רח׳ האיחוד ל* 12מי.
כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
בבניו או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות. ,תוך־חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406טל׳  .08-225577המתנגד ימציא העתק התנגדו
תו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,ת״ד  ,285הוד השרון
 ,45100טל׳ .052-21178
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
' ל ה ב נ י ה  ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחחית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
זמורה ,הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
זמ800/״.
ואלה מקומות השטתים הכלולים בתכנית :גדרה ,גן־יבנה,
קרית עקרון ובבי עי״ש״.

להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זר
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406טל׳  .08-225577המתנגד ימציא העתק התנגדו
תו למשרדי הועדה המקומיח האמורה ,רח׳ בית הפועלים ,6
רחובות  ,76261טל׳ .08-462297
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.

מרתב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדכר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מהוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
זמורה ,הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ זמ;518/
9״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גדרה  -גוש
 ,3872חלקה .76
עיקרי הוראות התכנית :א( הרחבת דרך קיימת; ב( קביעת
זכויות בניה.
כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תדך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רה׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406מל•  .08-225577המתנגד ימציא העתק התנגדו
תו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,רח׳ בית הפועלים ,6
רחובות  ,76261טל׳ .08-462297
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה כדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת סס׳ זמ/511/א״.

עיקרי הוראות התכנית :קביעת הוראות בניה למרתפים
ולדירות צמודות קרקע.

ואלה השטחים הכלולים.בתכנית ומקומם :גדרה  -גוש
 ,3874חלקות  ,114-93 ,87-64 ,59-17 ,9 ,8 ,5ח״ח .15

כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי

עיקרי הוראות התכנית :ריכוז והשוואה של נתונים מתוך
תכנית מם׳ זמ 511/ותכנית מדידה ,מדידה לצרכי רישום
מס׳ זמ ,511/לצורך ביצוע רישום פרצלציה באגף המדי־
דות ובמשרד לרישום מקרקעין.

ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת התשנ״ב12.12.1991 ,
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ן
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3679התשמ״ט ,עמי .3649
) (2״תכנית מפורטת מס׳ זמ1/539/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גדרה  -גוש
 ,3875חלקה .212
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בזכויות הבניה ,בהתאם
להוראות תכנית מיתאר מס׳ זמ) 500/גדרה( לעניו(1 :
גובה מקסימלי או מספר קומות :א(  2קומות  +קומה
מפולשת ,או ב( קוטג׳ים טוריים!  (2מס׳ יחידות הדיור :א(
 ;5ב( .4
הודעה על הפקדת •התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3871התשנ״א ,עמ׳ .2308
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מתוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון וכניה זמורה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בהן כימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתיתים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית (1 :תוספת בניה לצד לקומות
קרקע;  (2תוספת בניה לקומה ב׳ על הגג)קומת גג(  +מרפסת
מעל התוספת של קומה אי;  (3תוספת בניה ל־ 3טיפוסי דירות
בקומת קרקע (4 :תוספת בניה לדירות פנימיות בקומת קרקע
ובקומה אי.
כל המעוניץ בתבנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
בבניו או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תוך תדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406טלי  .08-225577המתנגד ימציא העתק התנגדו׳
תו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,עירית יהוד ,יהוד ,טלי
.03-5364928
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכת^
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהך
היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי המרכז

מרחב תבנדן מקומי יהוד

הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳ יד."6104/
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד ,רח׳ הרצל
פינת אפרסק  -גוש  ,6694מגרש .92
עיקרי הוראות התכנית (1 :קביעת טבלאות איזון לתכנית
מפורטת מס׳ יד (2 ;6104/חלוקת מגרש  92לשלושה חלקים,
ללא הסכמת הבעלים (3 :קביעת קו בנין דרומי למגרש 92/5
ל־ 3.40מ׳ במקום  5.0מי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3859התשני׳א ,עמ׳ .1889
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מהוז המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה יהוד ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה~ ;!965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
יהוד ,הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ יד6099/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד ,רח׳
מרכוס  -גוש  ,6685ח״ח  ,118מגרש .3
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הודעה כרכר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכניז
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
המרכז ,הופקדו תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מס׳ ממ1482/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר יעקב  -גוש
 ,3832חלקה  ,134ח״ח 58־ ;133 ,128 ,122 ,119 ,64גוש
 ,4040ח״ח .132 ,131 ,102 ,97 ,18 ,17 ,11 ,10 ,8
עיקרי הוראות התכנית (1 :שינוי יעוד מדרכים ,דרך
משולבת ואיזוד מגורים א׳ לאיזור מגורים ב׳ מיוחד
וקביעת דרכים משולבות לרכב והולכי רגל ,שטח ציבורי
פתוח ובינוי מנחה לאיזור מגורים זה (2 :ביטול דרך)הצרת
דרך קיימת( וקביעת איזורי מגורים א׳ ובי והרחבת מגרשי
בניה קיימים והארכת שטח ציבורי פתוח )שבילים(; !(3
י
קביעת זכויות בניה ותנאי בניה בלוח האיזורים.
) (2״תכנית מפורטת מס׳ ממ5058/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גני תקוה ,רת׳
הגולן  -גוש  ,6720חלקה .872
עיקרי הוראות התכנית :קכיעת קווי בנין לבנין קיים ,לפי
התשריט.
כל המעוניץ בתכניות רשאי לעיין בהן כימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
בבנין או ככל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התכניות ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ הרצל ,84

ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת החשנ״ב12.12.1991 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
רמלה  ,72406טל׳  .08-225577המתנגד ימציא העתק התנגדו
תו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,דח׳ וולפסון ,10
פתת־תקוה ,טל׳ .03-9302053
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לודים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק החכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳ גז2/73/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משמר איליז -
גוש  ,4175חלקוח  ,81.,80 ,78.,77 ,75 ,74 ,72 ,70 ,68ח״ח
 ;66 ,60 ,59 ,58 ,57 ,53 ,46 ,45 ,44 ,40גוש  ,4176ח״ח ;1
גוש  ,4184חלקות .88-85 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58,57 ,56 ,55

עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד של  450מ״ר מאיזור
חקלאי לאיזור מגורים א ; לצורך הקמת קוסג׳ .1
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3841התשנ״א ,עמי .1208
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה שרונים ,וכל המעוניין רשאי לעיין כהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מם׳ בר ,2/!37/שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳
בר/ד13״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :בתחום
קיבוץ חפץ׳חיים ,בחלק הצפון־מזרחי  -גוש  ,4309ח״ח ,1
חלקות לפי תכנית מס׳ מש׳׳מ )בר  ,17 :(74חלק מ־.18 ,19

עיקרי הוראות התכנית (1 :קביעת איזור להרחבת שטח
משטרת ישראל ,המסומן בחום עם קווים אלכסוניים בצבע
כתום (2 :קביעת איזור מנחת מסוקים ,המסומן בצבע חום עם
קווים אלכסוניים בצבע כתום (3 :קביעת דרך חדשה ,כמםומן
באדום!  (4קביעת שטת המסומן בקווים ירוקים אלכסוניים
והמיועד לחקלאות בלבד.

עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מקרקע
חקלאית לאיזור ספורט ,נופש ,דרך ,חניה ושטח ציבורי פתוה:
ב( שינוי יעוד מאיזור מגורים לאיזור ספורט ונופש ולדרך; ג(
שינוי יעוד מביח עלמין לדרך גישה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3867התשנ׳׳א ,עמ׳ .2212

הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3862התשנ׳׳א ,עמ׳  .2021י

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה לודים ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה שורקות ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מס׳ הצ103/1-4/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימה  -גוש
 ,7815ח״ח  :34גוש  ,7816ח״ח .6
עיקרי הודאות התכנית :התוויית בביש גישה לאיזור
הספורט ושטח חנייה לאיזוד הספורט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3761התש״ן ,עמ׳ .2521
) (2״תכנית מפורטת מס׳ הצ166/1-1/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבךיהח־ה -
גוש  ,8024חלקה .161
ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת התשנ״ב12.12.1991 ,

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
שורקות ,הופ<ד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ בר,1/166/
שינוי לתכנית מיתאד מקומית מם׳ בר166/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :גן
הדרום  -חלק מגוש  ,192חלק ממגרש .305
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד חלק ממגרש
 305מאיזור מבני ציבור לאיזור מגורים )שיכון לבנים(.
כל המעוניין בשינד תכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תור חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית האמורה ,רח׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406סל׳  .08-225577המתנגד ימציא העתק התנגדו
תו למשרדי הועדה המקומית האמורה.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורםת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
שרונים ,הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/
108/1-4״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימה  -גוש
 ,7937חלקות  ,20 ,17 ,16 ,15ח״ח .21
עיקרי הוראות התכניח (1 :שינוי יעוד מחלקות חקלאיות
לאיזור תעשיה ומלאכה (2 :איתוד ,בהסכמת הבעלים ,וחלוקה
למגרשי מלאכה ותעשיה וקביעת הוראות והגבלות לבניה.
כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחותים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזיח האמורה ,רח׳ הרצל ,84
רמלה  ,72406טלי  .0&-225577המתנגד ימציא העתק התנגדו
תו למשרדי הועדה המקומית האמורה ,רח׳ שטמפפר  ,5נתניה
 ,42402טל׳ .053-336576
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
י״ז בכסלו התשנ״ב ) 24בנובמבר (1991
דב שיש
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז המרכז

המיתאר של העיר חיפה ,חפ229/אי  -תכנית המיתאר של העיר
חיפה )תיקון( וחפ - 831/שיכון ותיקים ברוממה המזרחית״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :חיפה,
רמות רמז ,בין דרך חנקין ורח׳ חכיבה רייך  -ג ו ש  ,11194ח״ח
 ;216 ,211גוש  ,11200חלקות .261 ,260 ,136
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד חלקות ,260
 261משטח פרסי פתוח לאתר לבנין ציבורי; ב( שינוי יעוד
חלקה  136בגוש  11200משטח שמורת טבע לשטח ציבורי
פתוח :ג( קביעת תוואי לשביל להולכי רגל בין רח׳ חביבה רייך
לדרך חנקין.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3574התשמ״ח ,עמ׳ .2962
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה חיפה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרתב תכנון מקומי מחוז חיפה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג - 1135/תחנת שאיבה לביוב
בסמוך לעוספיה ,שינוי לתכניות מסי ג 566/־ יעוד שמח לגן
לאומי פארק הכרמל ומם׳ עד - 107/איזור התיכון ־ עוספיה״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :בסמוך
לעוםפיה ,מדרום למרכז הכפר וממערב לדרך מחברת בין
עוספיה לדאלית אליכרמל  -גוש  ,17133־ח״ח .42
עיקרי הוראות שינוי התכנית :הקצאת שסח להקמת תחנת
שאיבה לביוב.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3863התשנ״א ,עמי .2048
שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה מחוז חיפה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי קריות

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

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

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מיתאר מקומית מס׳ חפ - 1905/אתר לבנין ציבורי
בגוש  11200ברמות רמז ,שינוי לתכניות מס׳ חפ - 229/תכנית
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) (1״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ק - 306/שכונת מגורים
באיזור בתי מלאכה בקרית מוצקץ ,שינוי לתכניות מס׳
ק - 130/תכנית מיתאר קריות ,ק119/א׳  -איזור מלאכה
ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת התשנ״ג12.12.1991 ,

הודעות לפי ת ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
קרית מוצקין ,ק - 207/שינוי סיווג ובינוי באיזור מלאכה,
וק - 245/שינוי יעוד חלק מאתר מלאכה לאיזור מגורים
ג״׳.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :קרית־
מוצקין  -גוש  ,10428חלקות ,417 ,415 ,413-409
 ,444-436ח״ח .449 ,368
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד מאיזור תעשיה
ומלאכה לאיזור מגורים! תכנון מרכז שכונתי באיזור
הכולל שילוב של מרכז קהילתי ומסחר מקומי.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3648התשמ׳׳ט ,עמ׳ .2654
) (2״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ק - 345/שינוי יעוד תלקה 87
בגוש  !1538מאיזור מגורים ג׳ לאתר למבנה ציבורי
)מרפאה( ,שינוי לתכניות מם׳ ק - 135/תכנון מחדש בצידי
כביש חיפה עכו בקריתיביאליק ומס׳ ק - 130/תכנית
מיתאר קריות״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :קרית׳
ביאליק ,מרפאת ״מכבי״ שבדרך עכו ,מצפון לשד׳
ירושלים ,קריתיביאליק  -גוש  ,11538חלקה  ;87גוש
 ,11562ח״ח .110
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד מאיזור מגורים
ג׳ לאתר למבנה ציבורי )מרפאה(.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3729התש״ן ,עמ׳ .1247
שינויי התכניות האמורים נמצאים במשרדי הועדה המחו
זית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה קריות ,יוכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

לתכנון ובניה רכס הכרמל ,וכל המעוניץ רשאי לעיין בו כימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ג בכסלו התשנ״ב ) 20בנובמבר (1991
חיים קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז חיפה

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי טובים

הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינויי תכניות אלה:
) (1״תכנית מם׳  ,4/112/03/8שינוי לתכנית מפורטת מס׳
112/03/8״.
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :כפר
 .ורבורג  -גוש  ,2745חלקה  ;47גוש  ,2746חלקה .4
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד ממשקי עזר
לאיזור מגורים אי; ב( חלוקה של שני מגרשים ל״4
מגרשים חדשים :מגרש  ,47ששטחו  2018מ״ר ,יהולק
למגרש 47א׳ בשטח  750מ״ר ולמגרש 47ב׳ בשטח 1268
מ״ר :מגרש  ,4ששטחו  1911מ״ר ,יחולק למגרש 4אי
בשטח  956מ״ר ולמגרש 4בי בשטח  955מ״ר.
הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3905התשנ״א ,עמי .3232
) (2״תכנית מפורטת ימס׳  ,114/03/8שינוי מס׳ 2״.

מרתב תכנון מקומי רכס הכרמל

הודעה כרכר אישור שינוי תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
״תכנית מיתאר מקומית מסי עד - 113/איזור דרום מזרח -
דאלית אל־כרמל ,שינוי לתכניות מס׳ ג - 605/תכנית מיתאר
דאלית אל־כרמל וג - 733/איזור התעשיה דאלית אל־כרמל״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :דאלית
אל-בדמל  -גוש  ,11506חלקות  ,93 ,88ח״ח ,89 ,84 ,38-34
.
j5,6,47,114
 :90גוש  ,11509חלקוח  ,4 ,2ח״ח ,1
עיקרי הוראות שינוי התבנית :קביעת תחום של יעודי
קרקע שונים; מתן הוראות בניה! הצעה לחלוקת חלקות.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3181התשמ״ה ,עמי .1817
שינוי החכניח האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,וכן במשרדי הועדה המקומית
ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת התשנ״ב12.12.1991 ,

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם :חלקי
גושים  - 2555 ,2554 ,2553 ,2552 ,2551המועצה
האזורית באר־טוביה.
עלקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד מאיזור מגורים
בישוב חקלאי לאיזור בנייני ציבור ,לצורך הקמת מקלטים
ציבוריים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,2456התשל׳׳ח ,עמי .2302
שינויי התכניות האמורים נמצאים במשרדי הועדה המחו
זית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טובים ,וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ז בכסלו התשנ״ב ) 24בנובמבר (1991
שלום דנינו
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום
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הודעות בחי המשפט
בית המשפט המחוזי בחיפה
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט כקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.

מסי התיק

שם המנוח

2327/91
2328/91
2334/91
2335/91
2344/91
2345/91
2338/91
2347/91

עולמי שרה
ליטבק אליהו
בנואיש אסתר
רוזנטל אלכסנדר
ינוביצי שרה
כהן קלמנס
הפמלין ישראל
זילברשטיין
פייבל
חדלף יונה
אורבך שרה
כדורי דוד
לוינגר אלכסנדר
אברהם
שטיין נחה
תמרי מרדכי
וידנצקי ישראל
טוכפלד בני
כיאט מרי
לוטרמן בלהה
שוורץ אריק
פגי אברהם
ברדה צילי
רימל הלנה
מרקשייד נתן
אלמוגי יוסף
אהרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

27.8.91
26.8.91
18.10.91
19.10.91
19.11.90
17.10.91
6.10.91

עולמי רן
ליטבק בן ציון
גורן גילדה
רוזנטל מריס
צימברג רגינה
כהן דולפין
המרלץ אורי

צוואות

2349/91
2350/91
2351/91
2353/91
2354/91
2355/91
2356/91
2366/91
2367/91
2371/91
2373/91
2377/91
2378/91
2379/91
2380/91
2381;91

 24.2.91זילברשטיין שרה
 28.10.91קוצ׳ינסקי יפית
 13.10.91אורבך הנריק
 17.9.91פרנציםקה כדורי
 15.6.89לוינגר יהודית
 22.4.91שטיין זאב
 28.5.91תמר זיו
לאופר ג׳ניה
5.8.91
 24.9.91טוכפלד לינה
 30.6.91פאולסון אוולין
לוטרמן דליה
5.9.91
 27.8.91רחל שווארץ
 27.10.91שרלוטה פגי
 27.8.91סמדר לוי
 15.12.90מיצםלב רימל
 11.7.91מרים רותם
2.11.91

אלמוגי יורם

ירושות
 2326/91עאמר סלים
 2329/91כהן בהיה
 2330/91רוזנברג מליטה
 2331/91גולץ פרידה
 2332/91בן חמו יוסף
 2336/91ברנדויין אברהם
 2337/91הוכברגר יצחק
 2341/91בן אריה בנימין
 2342/91מנס עליזה
 2343/91בהן חיים
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< 5.2.70גיב סלים עאמר
 20.6.90כהן רחמים
 5.10.91רייס רות
אמיר דב
8.1.91
 27.11.90כהן רוחמה
 11.1.73ברנדויין־ חיים
 13.6.82שגב שלום
 16.3.91בן אריה יחד
קליין אסתר
7.9.91
 16.12.87כהן רבקה

מס׳ התיק

2346/91
2333/91
2339/91
2340/91
2348/91
2352/91
2357/91
2358/91
2359/91
2360/91
2361/91
2362/91
2363/91
2364/91
2365/91
2368/91
2369/91
2370/91
2372/91
2375/91
2376/91

תאריך
הפסידה

שם המנוח

שם המכקש

הוך עמנואל
 19.12.77הוך צבי
משאלי מםעוד
 29.10.91משעלי יהודה
אידלמן יצחק .
 23.9.91אידלמן אלה
בן הראוש חיים
 28.4.91בן הראוש רחל
מוסיקו מניה
 2.11.83ראשית לאה
פינקלשטיין
 1.10.91טיקטינסקי
אלימלך
אסתר
שורץ משה
 12.5.91ביאנקה שורץ
אלישקשבילי מרים  6.12.90מיכאל סימה
אדזיאשבילי
בנימין
מיכאלי סימה
8.7.90
מילשטיין ישראל  21.9.76מילשטיין נח
מילשטיין נח
מילשט״ן שיפרה 4.7.86
גיבריך תיס־ר
ג׳בארין חרביה
6.8.91
 7.10.91סב־־רםה כהן
כהן יתרון
 23.5.91שרגא אריה
שרגא שולם
 22.9.91שרגא אריה
שרגא אאורליה
 28.7.91לבנת משה
לבנת גולדה
 26.5.91שרה יפה
יפה אברהם
יונס אמינה מוצלח
יונס מוסלח
4.1.90
 23.9.87נובק פכל דניאל
נובק לודמילה
אביטל חן
קלין ישראל
4.9.91
ויסמן אניטה
ויסמן שאול
9.5.81
,

מנחם נאמן ,רשם

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בבאר־שבע
הודעות
להווי ידוע כ׳ הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מם׳ התיק
התשנ״ב שם המנוח

053
069
101
304
312

תאריך
הפטירה

שם המבקש

בנה
כ׳׳ה סיון נ״א
ארווץ שמחה
אשתו ,בנו,
י״ז אב נ״א
יחיא משולם
בנותיו ואחיו
גדעון
לייבוביץ פסקו י״ב תשרי נ״א אשתו ובתו
אשתו ,בנו ובתו
ג׳ שבס מ״ח
קפלן יחזקאל
בנה וכתה
א׳ חשון נ״ב
קפלו חוה
חנוך גרנביץ ,מזכיר ראשי

ילקוט הפרסומים  ,395.3ה׳ בטבת התשנ״ב12.12.1991 ,

הודעות לפי חוק הצהרות מוות ,התשל"ח1978-
כבית המשפט המחוזי ,כתל־אביב־יפו
תיק הצהרות מוות 24/91
בענין חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-
ובענץ הצהרת מותם של נםפי שנות השואה המפורטים להלן,
והמבקש :הרטפלד אדמונד ,רח׳ יונה הנביא  ,12תל־אביב ,ע׳יי ב״כ עו״ד מוזס גינזבורג ,רח׳ אלנבי  ,108תל־אביכ ,שמענו
למסירת מסמכים היא :ת״ד  ,29169תל־אביב .61291
הודעה
להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות השואה המפורטים
להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו ,וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום  28.4.1992בשעה .8.30
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

שם הנעדר ,מקום לידתו ,תאריך לידתו

התעסקות

התאריך הידוע האחרון
שבו נראה היה
שהנעדרים עדיין היו
בחיים והמקום
שבו נמצאו אז
גיסו לבוב1943 ,

מקום מגורים
רגיל
מושצ׳יסקה

מקום מגורים
הידוע האחרון
לבוב )למברג(

סוחר

דומברובה טרנובםקה

סוחר

מחנה בלז׳ץ ,יוני 1942

עקרת בית

מחנה בלז׳ץ ,יוני 1942
מחנה בלז׳ץ ,יוני 1942

.1

הרטפלד יונה )יונס( ,נולד
)משוער(  ,1876פשמישל,
פולין

.2

הרטפלד מרדכי ,נולד )משוער(
 ,1879פשמישל

פשמישל

.3

הרטפלד שרה ,פשמישל ,נולדה
)משוער(  ,1890פשמישל

פשמישל

דומברובה טרנובםקה

.4

הרטפלד־שוורץ ,רבקה ,נולדה
)משוער(  ,1881מדיקה

פשמישל

דומברובה טרנובסקה

עקרת בית

.5

שוורץ יצחק ,נולד )משוער(
 ,1878פשמישל

פשמישל

דומברובה טרנובסקה

סוחר

מחנה בלז׳ץ ,יוני 1942

.6

שוורץ דוד ,נולד )משוער(
 ,1924פשמישל

פשמישל

פשמישל

תלמיד

פשמישל1938 ,

.7

הרטפלד שמואל ,נולד )משוער(
 ,1880פשמישל

פשמישל

דומברובה מרנובםקה

סוחר

מחנה בלז׳ץ ,יוני 1942

הרטפלד יהודית ,נולדה )משוער( פשמישל
 ,1885פשמישל

דומברובה טרנובסקה

עקרח ביח

מחנה בלז׳ץ ,יוני 1942

הרטפלד ירחמיאל ,נולד )משוער( פשמישל
 ,1919פשמישל

פשמישל

תלמיד

פשמישל1934 ,

 .10הרטפלד ישראל ,נולד )משוער(
 ,1883פשמישל

פשמישל

דומברובה םרנובםקה

סוחר

מחנה בלז׳ץ ,יולי 1942

 .11הרטפלד סטפניה ,נולדה
)משוער(  ,1887פשמישל

פשמישל

דומברובה טרנובסקה

עקרת בית

מחנה בלז׳ץ ,יולי 1942

 .12הרספלד מניה ,נולדה )משוער(
 ,1920פשמישל

פשמישל

פשמישל

תלמידה

פשמישל1934 ,

.9

ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת התשנ״ב12.12.1991 ,
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הודעות לפי ח ו ק הצהרות מוות ,התשל״ת978-ן

מקום צ :וייס
רגיל

מקום מגורים
הידוע האחרון

התעסקות

התאריך הידוע האחרון
שבו 1ראה היד
שהבעדרים עדיין היו
בחיים והמקום
שבו נמצאו אז

 .13הרטפלד לייב ,נולד )משוער(
 ,1890פשמישל

פשמישל

דומברובה טרנובסקה

סוחר

מחנה בלז׳ץ ,יולי 1942

 .14הרטפלד מריה ,נולדה ומשוער(
 ,1895פשמישל

פשמישל

דומברובה טרנובסקה

עקרת בית

מחנה בלז׳ץ ,יולי 1942

 .15הרטפלד סלומון ,נולד ,1886
סטדלצ׳יסקה

פשמישל

קרקוב

פקיד

מחנה פלשוב ,ינואר
1943

 .16הרטפלד חנה ,נולדה ,1893
שחין

פשמישל

קרקוב

עקרת בית

מחנה פלשוב ,ינואר
1943

 .17הרטפלד פרביה )פרידה( ,נולדה
 ,25.2.1922פשמישל

פשמישל

קרקוב

תלמידה

קרקוב ,אוקטובר ^939

 .18הרטפלד אווה ,נולדה
 ,10.10.1923פשמישל

פשמישל

קרקוב

תלמידה

קרקוב ,אוקטובר 1939

שם הנעדר ,מקום לידתו ,תאריך לידתו

אזרחות הנספים :פולנית.
השפ והמען של בן משפחתם הקרוב ביותר :הרטפלד אדמונד ,רח׳ יונה הנביא  ,12תל־יאביב.
סימנים אחרים :אין.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש להמציאן לבית המשפט ,בין ככתב עד ליום הדיון ובין בעל־פה לפני בית
המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אם
בעצמו ואם על ידי בא־כוחו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי
ההתנגדות ,או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קמםולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן יחליט בית
המשפט כטוב בעיניו.
ורדה אלשייו ,רשמת

בקשזת לפידזק חברזתע ל יד» בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 735/91
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת מחלבת זמיר בע״מ)ח״פ -128624-7
,(51
והמבקשת :פרי שירץ ,ע״י ב״כ עו״ד ש׳ שילנםקי ו/או א׳
רנד ,רח׳ יהודה הלוי  ,94תל־אביב .65275
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9במאי  1991הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  28בינואר .1992
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כל בושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמ!§
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום  20בינואר .1992
לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסיר המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שפיר שילנסקי ,ער׳ד
באיכוח המבקשת

ילקוס הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת החשנ״ב12.12.1991 ,

בקשות לפירוק חברות ע ל ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי כתד־אביב־יפו
תיק אזרחי 1460/91
בעניו פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
 ובענין פירוק חברת גל דור בע״מ,והמבקשים :עובדי החברה הנ״ל ,ע״י ב״כ עו״ד נ׳
הורנשטיין ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ל׳ סרלובםקי ו/או מ׳
הורוביץ ,רח׳ בךיהודה  ,127תל־אביב .63402
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2בספטמבר  1991הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביבייפו לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  5בפברואר  1992בשעה .09.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן
הבקשה יינויו לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת
מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.
גלילה הורנשטיין ,עו״ד
באח־כוח המבקשים
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה
חייב למסור ,או"לשלוח על ידי הדואר ,לתתומה לעיל הודעה על
רצונו זה .ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה
ובחתימחם או בחחימח בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח
באופן שתגיע אל החתומה לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום
 4בפברואר .1992

ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה
חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתומה לעיל הודעה על
רצונו זה .ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה
ובחתימתם או בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח
באופן שתגיע אל החתומה לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום
 4בפברואר .1992

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 1358/91
בעניו פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת קנט־פק אריזות בע״מ,
והמבקשים :עובדי החברה הנ״ל ,ע״י ב״כ עו״ד נ׳
הורנשטיין ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ל׳ טרלובםקי ו/או מ׳
הורוביץ ,רח׳ בךיהודה  ,127תל־אביב .63402
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14באוגוסט  1991הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  6בינואר  1992בשעה .09.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן
הבקשה יינתו לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת
מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.
גלילה הורנשטיץ ,עו״ד
באת־בוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 1459/91
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענץ פירוק חברת מכלי דורון בע״מ,
והמבקשים :עובדי החברה הנ׳׳ל ,ע״י ב״כ ער׳ד נ׳
הורנשטיין ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ל• טרלובסקי ו/או מ׳
הורוביץ ,רח׳ בךיהודה  ,127תל־אביב .63402
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2בספטמבר  1991הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתליאביב׳יפו לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  5בפברואר  1992בשעה .09.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מו
הבקשה יינתן לבל נושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת
מן התתום מסה תמורת התשלום הקבוע בעדו.
גלילה הורנשטיין ,עו״ד
באת־כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת התשנ׳׳ב12.12.1991 ,

ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה
חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתומה לעיל הודעה על
רצונו זה .ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה
ובחתימתס או בחתימת בא כוחם ,צריבה להימסר או להישלח
באופן שתגיע אל החחומה לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום
 5בינואר .1992

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 1067/91
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק תברת גיטליץ שחורי תברה לקבלנות ולבנין
בע״מ )ח״פ ,(51-048825-7
והמבקשים :יחזקאל גיסליץ וגני משען חברה לבנין
ולהשקעות בע״מ ,ע״י ב״כ עו״ד תמר לרבר ,רח׳ אל על ,16
רמת אפעל  ,52960טל׳ .03-5233633
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  27ביוני  1991הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתליאביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
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ב ק ש ו ת לפירוק חברות ע ל ידי בית ה מ ש פ ט
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  23במרס  1992בשעה .09.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאתר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלתה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאותר משעה 13.00
ביום  22במרס .1992
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
תמר לרנד ,עו״ד
באת כוח המבקשים

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28באוקטובר  1991הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  27בפברואר  1992בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניו הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלתה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום  15בפברואר .1992
לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
תומם ספיר
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 943/91
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת דוד גלוזמן ושות׳ מפעלי דניה בע״מ,
והמבקשת :מרים בונה ,ע״י ב״כ עו״ד י׳ אלקס ,ס׳ שמרן,
א׳ אשר ,ד׳ רום ,אורית גונן ותמר קרת ,רח׳ בךיהודה ,3
תל־אביב .63801
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6ביוני  1991הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדיו ביום  16בפברואר  1992בשעה .09.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדיו שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופו שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 09.00
ביום  9בפברואר .1992
לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
תמר קרת ,עו״ד
בא״כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 1107/91
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג־,1983
ובענין פירוק חברת תאב שיווק ) (1990בע״מ,
והמבקשת :החברה הנ״ל ,ע״י ב״כ תומס ספיר ,רח׳ אורן
 ,28/1חיפה .34732
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
העברת אקטיכה ופסיכה
בהתאם להוראות ולנוהל הקובע בסעיף  (2)13לפקודת
האגודות השיתופיות החליטו האגודות :אגודה צרכנית שיתו־
פית חדרה בע״מ )מם׳ האגודה  ,(80ואגודה צרכנית שיתופית
אשקלון בע״מ )מס׳ האגודה  (1029להעביר את האקטיבה
והפםיבה שלהן לאגודת קו־אוס תליאביב דן השרון אגודה
צרכנית שיתופית בע״מ )מס׳ האגודה .(446
ניתנת בזה הודעה לנושי האגודות הנוגעות בדבר שבתום
שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו תקבל העברת האקטיבה
והפסיבה וההתמזגות לעיל תוקף על ידי אישורי ,אלא אם כן
יומצאו לי תוך המועד הנ׳יל סיבות ונימוקים המחייבים אחרת.
י׳ בכסלו התשנ״ב ) 17בנובמבר (1991
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן פרטים לגבי האגודה:
השם :רעות בית הספר לאומנויות ומוסיקה ברחובות אגודה
שיתופת בע״מ.
המען :רח׳ ישי  ,8רחובות.
תאריך הרישום :ה׳ בכסלו התשנ״ב ).(13.11.1991
סוג ראשי 41 :־ יצרנות ,שירותים ותהבורה:
סוג משנה - 59 :שירותים.
מסי האגודה.57/3098 :
ה׳ בכסלו התשנ״ב ) 13בנובמבר (1991
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
ילקוס הפרסומים  ,3953ה׳ בטבת התשנ״ב12.12.1991 ,

הודעוח מאח הכונס הרשמי
בבית המשפט המחוזי בתל־אביכ־יפו

הודעות על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי
ת״א  ,2476/86פ״ר 10961
שם החייב :אילן אבנר.
מס׳ זהות.5421685 :
המען :דח׳ שפינוזה  ,23תל־אביב.
משלח יד :פקיד.
שמות הנאמנים ,תיאורם ומענם (1 :נתן דור ,עו״ד ,רח׳
פרנקפורטר  ,2פתת־תקוה  (2 :49612יעקב גולני ,עו״ד,
רח׳ אנצו סירני  ,40גבעתיים.
סוג הדיבידנד :ראשון וסופי.

ח״א  ,2255/85פ״ר 10907
שם החייב :יוסף אהרן.
מס׳ זהות.0737248 :
המען :שד׳ העצמאות  ,15בתיים.
משלח יד :סוחר.
שם הנאמן ומענו :שלמה טמיר ,עו״ד ,רח׳ יהודה הלוי ,17
תל־אביב.
סוג הדיבידנד :ראשון וסופי.
כ״ג בחשון התשנ״ב ) 31באוקטובר (1991
חיה כרפ
סגן הכונס הרשמי
בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע

צווי כינוס נכפים והכרזת פשיטת רגל
פר ,5846/פר ,5847/מסי 116/91
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :הלפרין יוסף ,ת״ז -4
 ,0223904גרפיקאי; הלפרין גליה ,ת״ז  ,6504340-8אחות
 סמטת יהונתן  ,18/5באר־שבע.בית המשפט המתתי של :באר־שבע ,ת״א ) 331/91פר,(5846/
5) 332/91ר.(5847/
תאריך הגשת הבקשה :כ״ט בתמוז התשנ״א ).(11.7.1991
בקשת חייבים או נושה :בקשת החייבים.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ בכסלו התשנ״ב
).(13.11.1991
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ד באדר א׳
התשני׳ב ) ,(18.2.1992בשעה  ,09.00במשרד הכונס
הרשמי ,מגדל  ,7שד׳ הנשיאים  ,11בארישבע.

פר ,5848/מם׳ 114/91
שם החייב ,תיאורו ומענו :נתיב )שווילי( אבישי ,ת״ז
 ,053326187מסגר ,רח׳ דב גור  ,1631/11אשדוד.
ביה המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ) 404/91פר.(5848/
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ באלול התשנ״א ).(13.8.1991
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בקשת חייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ בכסלו התשנ״ב
).(13.11.1991
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י׳׳ד באדר א׳
התשנ׳׳ב ) ,(18.2.1992בשעה  ,11.00במשרד הכונס
הרשמי ,מגדל  ,7שד׳ הנשיאים  ,11באר־שבע.

פר ,5853 ,5854/מס׳ 119/91
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :אורלוב מתתיהו ,ת״ז
 ,0372385חקלאי; אורלוב היה ,ת״ז  ,0742387עובדת
סוציאלית  -כפר־מימון  ,76ד״נ הנגב.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ) 316/91סר,(5853/
) 317/91סר.(5854/
תאריך הגשת הבקשה :כ׳ בתמוז התשנ׳׳א ).(2.7.1991
בקשח חייבים או נושה :חייבים.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ בכסלו התשנ״ב
).(13.11.1991
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ג באדר א׳
התשנ׳׳ב ) ,(17.2.1992בשעה  ,09.00במשרד הכונס
הרשמי ,שד׳ הנשיאים  ,11באר־שבע.

פר ,5850 ,5849/מס׳ 117/91
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :קיי צבי ,ת״ז ,068477892
חקלאי :קיי רוזלינדה ,ת״ז  ,068477900תקלאית  -מושב
שדה ניצן ,ד״נ הנגב.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת׳׳א ) 411/91פר,(5849/
) 410/91פר.(5850/
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ באלול התשנ״א ).(13.8.1991
בקשת תייביס או נושה :חייבים.
תאריך •צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ בכסלו התשנ׳יב
).(13.11.1991
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ג באדר א׳
התשנ״ב ) ,(17.2.1992בשעה  ,11.00כמשרד הכונס
הרשמי ,שדי הנשיאים  ,11באר־שבע.

פר ,5851/פר ,5852/מס׳ 118/91
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :לוי ציון ,ת״ז  ,7965584עובד
בנין :לוי עליזה ,ת״ז  ,5477374עקרת בית  -מבועים ,19
ד״נ הנגב.
בית המשפט המחוזי של :באר־־שבע ,ת״א ) 389/91פר,(5851/
) 390/91פר.(5852/
תאריך הגשת הבקשה :כ״ד באב התשנ״א ).(4.8.1991
בקשת חייבים או נושה :בקשת התייבים.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ בכסלו התשנ״ב
).(13.11.1991
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ג באדר א׳
התשנ״ב ) ,(17.2.1992בשעה  ,10.00במשרד הכונס
הרשמי ,מגדל  ,7שד׳ הנשיאים  ,11באר־שבע.
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הודעות מ א ת הכונס הרשמי
צווי כינוס נכסים והכרזת פשיטת רנל
פר ,5841/פר ,5842/מס׳ 109/91

הודעה על ביטול הכרזת פשיטת רגל

שמות החייבים ,תיאורם ומענם :ישראל דוד ,ת״ז ,067891630
מפעיל :ישראל עליזה ,ת״ז  ,06764770עקרת בית  -רח׳
הארז  ,12קרית־גת.
בית המשפט המחוזי של :בארישבע ,ת״א ) 372/91פר,(5841/
) 539/91פר.(5842/
תאריך הגשת הבקשה :י״ח באב התשנ״א ).(29.7.1991
בקשת חייבים או נושה :בקשת התייבים.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ב בחשון
התשנ״ב ).(20.10.1991
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ה בטבת התשנ״ב
) ,(1.1.1992בשעה  ,11.00במשרד הכונס הרשמי ,מגדל ,7
שד׳ הנשיאים  ,11באר־שבע.

פר ,5770/מס׳ !111/9
שמות התייבים ,תיאורם ומענם :צרי משה ,ת״ז ,005040480
חקלאי :צרי דליה' ,ת׳׳ז  - 09673344מושב ניר בנים ,17
.79433
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת״א ) 72/91פר.(5770/
תאריך הגשת הבקשה :כ׳יה באב התש״ן ).(16.8.1990
בקשת חייבים או נושה :בקשת נושה.
תאריך צו הכרזת •פשיטת רגל :כ׳ בחשון התשנ״ב
).(28.10.1991

פר ,5855/מם׳ 115/91
שם החייב ,תיאורו ומענו :יפרח אשר ,ת״ז ,6091863-8
מכונאי ,מושב ישע ,משק מס׳  ,246ד י נ הנגב.
בית המשפט המחוזי של :בארישבע ,תי׳א ) 399/91פר.(5855/
תאריך הגשת הבקשה :א׳ באלול התשני׳א ).(11.8.1991
בקשת תייב או נושה :בקשת החייב.
תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ בכסלו התשנ״ב
).(13.11.1991
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ד באדר א׳
התשנ״ב ) ,(18.2.1992בשעה  ,10.00במשרד הכונס
הרשמי ,מגדל  ,7שד׳ הנשיאים  ,11באר״שבע.
י״א בכסלו התשנ״ב ) 18בנובמבר (1991
ש׳ אנקור־שניר
סגן הכונס הרשמי
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פייר  ,8230ת״א 1554/89
שמות החייבים (1 :אנהיד גומזיאן (2 :ארםץ גומזיאו.
ת״ז .35576792 (2 ;5223134 (1
המען :רח׳ הואדי  ,50חיפה.
משלוח יד (1 :פקידה (2 :פחח רכב.
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :כ׳׳א בניסן התשנ״א ).(26.3.1991
י׳ בחשון התשנ״ב ) 18באוקטובר (1991
לבנה בר־עוז
סגן הכונס הרשמי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
התאחדות הפרדסנים בישראל
)ח״פ (58-000-263-2
הודעה על מירוק העמותה
ניתנו! בזה הודעה ,כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל
שהתקיימה ביום  ,24.10.1991הוחלט על פירוק מרצון של
העמותה ,וכי הועד המנהל החליט בתאריך האמור למנות את
יגאל דרור ,אצל פרדס סינדיקט אגודה שיתופית של מגדלי הדר
בישראל ,רח׳ קפלן  ,8תל־אביב ,למפרק העמותה.
על כל נושי העמותה להגיש למפרק ,לפי המען הנ״ל ,את
תביעותיהם תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו.
יגאל דרור ,מפרק

כ .נגלר את י .בן־דור ,יעוץ והנדסה אזרחית בע״מ
)ח״פ (51-058453-5
הודעה על אסיפה כללית סופית
ניתנת בזאת הודעה ,לפי סעיף  338לפקודת החברות ,כי
מסיפה כללית סופית של החברוז הנ״ל תתכנס ביום ,19.1.1992
בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק ,רח׳ מרמורק  ,15תל-אביב,
לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים
מהמפרק ולהחליט כיצד לנהוג בספרי החברה ובמםמכיה.
מיכאל דותן ,עו״ד ,מפרק
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