
 רעומוות

 ילקוט הפרסומים
 כ״ב בםיון התשמ׳׳ט 3672 25 ביוני 1989

 עמוד

 ומנודה *341

 הודעה בדבר שיגר סכומי הפיצויים לפי תקנות -הפיצויים

 לעוברים 3414

 החלטה בדבר שיעור תלקי של מינהל מק־קעי ישראל בעליית

 ערך הקרקע בעת העברת זכות הועידה. . 3414

 הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה לפי חוק לשכת עורכי

 הדין 3415

3415 . . .  הודעה בדבר השעיה זמנית של הבד לפי החוק האמור. . .

 הודעות לפי חוק התכנון והכנייזז 3415

 הודעות כתי משפט 3422

 עמוד

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שר לפי מק יסוה

 הממשלה . 3410

 הורעה על מער יושבחדאש נוספים לבית הרץ לתביעות

3410 . . . . . . . . . .  כלליות לפי פקודת הפיצויים (הגנה) .

3410 . . .  הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים .

 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה

 לעבודה וממנה לפי התק האמור 3410

 צו הרהבה בענף הקולנוע לפי החוק האמור 3411

 צו הרהבה בדבר. הגדלת פנסיית יסוד לפי החוק האמור 3411

 צו הרחבה כענף ההובלה לפי החוק האמור 3412

 הודעה בדבר אישור הסכם קיבוצי לפי חוק שעות עבודה



 בישראל לבץ ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל,

 הסתדרות פועלי הבניין, מיום כיד בארד א׳ התשנדס(1 במרס

 1989), בדבר מימון פעולות המוסד להכשרה ולייעול הבנייה;

 (3) הסכם קיבוצי כללי(7026/89) שבק מרכז התאחדות התעש

 יינים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

 ישראל, הסתדרות פועלי הבניין, מיום ג׳ באדר ב׳ התשמיש

 (20 במרס 1989}, בענף המרצפות.

 כיה באייר התשמ׳׳ס (30 במאי 1989)

 (חמ 3-107)

 יצוק שמיר

 שר העמדה והרווחה

 צו הרחבה בדבד השתתפות המעביד בהוצאות
 נסיעה לעבודה וממנה

 לפי חוק הסכמים קימציים, התשי־ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי 0עיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,

 התשי׳ז-1957י, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם

 הקיבוצי הכללי שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכ

 ליים, כשם הארגונים המאוגדים בה, לבין ההסתדרות הכללית של

 העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, ביום י־ב בשבט

 התשמ״ט(18 בינואר 1989) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים

 הוא 7001/89, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחללו מיום

 י׳ בשבט התשמי׳ס(16 בינואר 1989) על כל העובדים והמעמדים

 בישראל, למעט: •

 (1) עובדים שתנאי עבוחתם הוסדרו או יוסדרו כהסכמים קיבוציים

 ומעבידיהם;

 (2) עובדים עם מגבלות פיסיות, נפשיות או שכליות המועסקים

 במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

 התוספת

 ההוראות המורחבות

 מס׳ הסעיף כהסכם

 2. שיעור החזר הוצאות הנסיעה יהיה עד 4 שקלים חדשים ליום

 עבודה.

 3. כל עובד הזקוק לתחבורה בדי להגיע למקום עבודתו, זכאי

 לקבל ממעסיקו השתתפות עד המכסימום האמור בסעיף 2,

 בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, בעד כל יום עמדה בפועל בו

 השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עמדתו.

 4. הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מחל באוטובוס צי•

 בורי ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס

 הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה מה,

 5. עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כרי להגיע למה־ם

 עבודתו, זכאי להשתתפות מעסיקו בהוצאות הנסיעה בגבולות

 הסמם הנקוב בסעיף 2 וגם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא

 חייב לנסוע באוטובוס השני שלוש תחנות עירוניות נוספות

 לפחות, כדי להגיע למקום עבודתו.

 1 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שר

 לפי חוק יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(0(1) לחוק יסור! הממשלה׳, מודיעים מה

 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה ששר הכלכלה

 והתכנון יכהן כממלא מקום שר התחבורה ממם טי במיון התשמ״ס

 (12 ביוני 1989), עד שובו של שר התחמרה לארץ.

 י׳ בסיון התשמ״ט(13 ביוני 1989)

 (חמ 3-57)

 אליקים רובינשטיין

 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התשכ׳׳ח, עמי 226.

 מינוי יושבי־דאש נוספימ לבית הדין
 ־ לתביעות כלליות

 לפי פקודת הפיצרים (הגנה), 1940

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(4) לפקודת הפיצויים (הגנה),

 1940׳, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולט, התשמ״ו־-1984י

 (להלן - הפקודה), ולאחר התייעצות עט נשיא בית המשפט העליון,

 אני ממנה את משה שלגי, שופט(דימ׳) של בית משפט מחוזי, חנה

 אמור, שופטת(דימ׳) של מת משפט מחוזי, ואת ברוך כספי, שופט

 (רימ׳) של בית משפט מחוד להיות יושבי״ראש למת הרין לתביעות

 כלליות לפי הפקודה עד יום ט׳׳ז מיםן התשנ׳׳א(31 במרס 1991).

 מינוי יושמ־דאש וחברים לבית הדין לתביעות כלליות׳ -

 יתוקן לפי זה.

 ח׳ בסיון התשמ׳ט (11 ביוני 1989)

 (חמ 3-1572)

 דן מרידוד

 שר המשפטים

 1 עיר 1940, תום׳ 1, עמי 93.

 * סייח החשמ׳׳ד, עמי 198.

 י י״פ התשל״ו, עמי 72» התשמ״ז, עמי 1528.

 הודעה על כוונה למתן צו הרחבה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים,

 התשי"ז-1957י, אני מודיע על כוונתי לתת צווים לפי סעיף 25

מ תחולת ההסכמים הקיבוציים הבאים:  לחוק, המרחיבים )

 (1) הסכם קיבוצי כללי(7020/89) שמן ארגון הסוכנים ובעלי

 תחנות הדלק בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים

 בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, מיום כ׳־א בטבת

 התשמ׳׳ט(29 בדצמבר 1988);

 (2) הסכם קימצי כללי(7021/89) שבין מרכז הקבלנים והבונים

 1 ס״ח התשי׳׳ז, עמ׳ 63.

 3410 ילקוט הפרסומים 3672, כ״ב בסיון התשמ־ט, 25.6.1989



 גיס 17 הגגות כשבוע׳ יבוא:

 ״תעריף שכד חודשי לעובדים בבתי הקולנוע

 המציגים 17 הצגות בשבוע

 כשקלים חדשים

 תוספת מקסימום

 תוספת ותק לכל תוספת ותק

 סה׳יכ שכר עבור שנת ל־25 שנות

 התפקיד משולב אשה עבודה עבודה

 קופאי 728.28 6 6 150

 סדרן 719.15 6 6 150

 עובד ניקיון 719.15 6 6 150

 הערה: על התעריפים הנ״ל יש להוסיף תוספות יוקר ותוספות

 שכר החל ביום 1.6.1988.

 כדה באייר התשמ׳׳ט(30 במאי 1989)

) יצחק שמיר 3 ־ 1 0 מ 7 ח ) 

 שד והגבורה והרווחה

 צו הרחבה בדבר הגדלת סגסיית יסוד

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,

 התשי״ז-1957י, אני מצווח כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם

 הקיבוצי הכללי שבין לשבת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם

 הארגונים המאוגדים בר* לבץ ההסתדרות הכללית של העובדים

 בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, מיום ח׳ באדר א׳ התשמ״ט(13

 בפברואר 1989) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 89/

 7017, כמפורט כתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כ״ו

 בשבט התשמ־ט(1 בפברואר 1989) על כל העובדים בישראל המבד

 טחים בקרן פנסיה יסוד ומעבידיהם, למעט:

 (1) עובדי חברת ׳המשקם׳׳ לתעסוקת קשישים ובעלי משר גופני

 מוגבל בע׳׳מ;

 (2) עובדים עם מגבלות פיסיות, נפשיות או שכלעת המועסקים

 במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

 התוספת

 ההוראות המורחבות

 מסי הסעיף בהסכם

 2. לסעיף 8 להסכם הקיבוצי הכללי שבץ לשכת התיאום של

 הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבץ הה־

 םתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד

 מקצועי, מיום ב״א באב התשמ״ח(4 באוגוסט 1988) שמספרו

 בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7036/88 (להלן - ההסכם

 העיקרי, יתוסף סעיף קטן 1ג< כדלקמן:

 ג. החל מום 1.2.1989 תוגדל הפרשת המעסיק לקרן הפנ

 י ם״ח התשייז, עמ׳ 63.

פ התשמיש, עמ׳ 367. ׳ י 1 

 6. החזר מצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המע

 סיק או מטעמו. מוסע העובד לכיוון אחר בלבד (לעבודה או

 ממנה) יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ״ל.

 7. עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר

 הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

 כיה באייר התשמ״ט (30 במאי 1989)

 (חמ 3-107)

 יצחק שמיר

 שר העבודה והרווחה

 צו הרחבה בענ!? הקולנוע

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

 בתוקף סממתי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,

 התשי"ז-1957י, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם

 הקיבוצי הכללי שבץ התאחדות ענף הקולנוע בישראל למן ההס

 תדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי,

 מיום ה׳ בתמוז התשמ׳ח(20 ביוני 1988) שמספרו בפנקס ההסכמים

מ ההוראות האמורות  הקיבוציים הוא 7018/88, כמפורט בתוספת, ו

 יחולו על כל העובדים בענף הקולנוע ומעבידיהם, למעמ

 (1) עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קימציים

 ומעבידיהם;

 (2) עובדי חברת ״המשקם׳ לתעסוקת קשישים ובעלי כושר גופני

 מוגבל בע״מ.

 התוססת

 ההוראות המורחבות

 בהסכמים הקיבוציים בענף הקולנועי, יחולו השערים הבאים;

 במקום ״תעריפי שכר לממנאים בבתי הקולנוע המציגים 17

 הצגות בשבוע׳ יבוא:

 ׳תעריף שכר חודשי למכונאים בבתי הקולנוע

 מציגים 17 הצגות בשמע

 בשקלים חדשים

 תוספת מקסימום

 תוספת ותק לבל תוספת ותק

 סה״כ שכד עטר שנת ל־25 שבות

 התפקיד משולב אשה עבודה עבודה

 מכונאי אא++ 864.05 6 6 150

 מכונאי אא+ 806.60 6 6 150

 ממנאי אא 738.71 6 6 150

 מכונאי אחראי 73432 6 6 150

 מכונאי א 732.17 6 6 150

 ממבאי ב 728.28 6 6 150

 במקום ״תעריפי שכר חודשי לעובדים בבתי הקולנוע המצי־

 1 ס׳ח התשי׳ז, עמ׳ 63.

 י י״פ התשמ״ח, עמ׳ 1322, עמ׳ 1326.

 ילקום הפרסומים 72*3, כ״ב בסיון התשמיש, 25.6.1989 3411



 םיה מקיפה" יבוא "ופנסיה־יסוד׳.

 ס׳ בםיזז התשמיש (2! ביוני 1989)

 1חמ 3-107)

 יצחק שמיד

 שר העבודה והרווחה

 סיה־יסוד ותהיה 6% על חשבון המעסיק; החל באותו

 מועד תוגדל הפרשת העובר לקרן הפנסיה־יסוד ותהיה

 5.5%« שינוכו בית המעסיק משברו של העובד ויועברו

 יחד עם חלקו של המעסיק לקרן הפנסיה־יסוד.

 3. בסעיף 8 בהסכם העיקרי, אחרי המלים"בקרנות הפנסיה בפב•

 צו הרחבה בענףי ההובלה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957י, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי

 הכללי שבין התאחדות בעלי מפעלי הובלה בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, מיום כ״א

 בטבת התשמ״ט(29 בדצמבר 1988), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7002/89, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו

 על כל המעבידים בעלי מפעל הובלה ועובדיהם שתפקידם הקבוע הוא נהיגה, למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים

 קיבוציים ומעבידיהם.

 תוספת

 ההוראות המורחבות

 בהסכמים הקיבוציים הכלליים בענף ההובלה1 יחולו השינויים הבאים:

 מסי הסעיף בהםכע

 1. הסכם זה הינו המשך ותוספת להסכם קיבוצי כללי שמספרו 7092/83׳.

 3. בכל מקום ועניץ אשר תימצא בו סתירה בץ האמור בהסכם זה לבין האמור בהסכם 7092/83 וההסכמים שבאו בעקבותיו־, יהיו בעל

 תוקף מחייב הנוסח והתוכן המצויים בהסכם זה.

 4. שבר משולב.־

 א. כהגדרתו כסעיף 45 בפרק השביעי בהסכם 7092/83.

 ב. השכר המשולם לנהגים בענף ההובלה יהיה על פי טבלת השכר המצורפת להסכם זה (נספח אי).

 5. עדכון השבר המשולמ

 א. השכר המשולב יעודכן על פי ההסכמים הקיבוציים הכלליים, אשר יחולו על המגזר העסקי, בכפוף להסכמים קיבוציים תקפים או

 כאלה שיחתמו בעתיד בץ לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל על פי

 העקרונות הבאים:

 1) תוספות יוקר - ישולמו במלואם על פי המוסכם והמוגדר בהסכמים קיבוציים כלליים, לעניין תשלום תוספות היוקר
 במשק.

 2) תוספות שכר:

 א) תוספות שכר עד לשיעור של 5% ועד בכלל ישולמו במלואם;

 ט תוספות שכר בין 5% ל־10% וער בכלל, ישולמו בשיעור מחצית מהתוספת האחוזית שתיקבע בהסכם הקיבוצי הכללי

 שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;

 נ) תוספות שכר מעל 10% - אחוזי התוספת שמעל 10% ישולמו במלואם.

 ב. כל האמור בסעיף א׳ דלעיל במסגרת ההסכמים הקיבוציים התקפים בלבד, כולל תקרות השכר לתשלום, כפי שנקבעו או ייקבעו

 בהסכמים אלה.

 6. שכר עידוד:

 א. הגדלת השכר המשולב לא תגרום להעלאת שכר עידוד.

 7. שינוי הבסיס לחישוב התנאים הסוציאליים:

 א. מיש תחילתו של הסכם זה ישונה הבסיס לחישוב התנאים הסוציאליים ויעמוד על 145% מהשכר המשולב במקום 155%, על פי

 ילקוט הפרסומים 3672, כיב מיון החשמ״ט, 15.6.1989

 י סייח התשי״ז, עמ׳ 63.

פ התשמ־ד, עמ׳ 53» התשמ״ח, עמ׳ 1443. ״ י 1 

פ התשמ״ד, עמי 849. ״ י 1 

3412 



 ההסכם מיום 12.6.1987 י.

ל פירושו, כי ההפרשות לתגמד ע ל  ב. האמור בסעיף א׳ ד

 ליס לפנסיית יסוד, פנסיה מקיפה, ביטוח רפואי, תשלום

 ימי מחלה וימי חופשה(לתשלום ולפדיון) יופרשו תוכו

 ו/או ישולמו לפי השכר המשולב ועוד 43% תוספת.

 8. קרו השתלמות

 תשלומי המעסיק והעובד לקרן ההשתלמות יועלו לכדי שי

 עור של 3.5% מהשכר המשולב מכל צד.

 נספח אי:

 טבלת שכד נהגים

 תומר/גורד משא 6x4 משא 4.5
 (4 סרנים ומעלה) (3 סינים) (2 סרנים*

 יומי חודשי יומי חורשי יוסי חודשי

 סוג הרכב א ב ג ד ה ו

 בכניסה לעבודה 24.52 24.04 23.82
 אחרי 1 שנה 24.78 644.43 24.11 626.99 23.88 62030
 אחרי 2 שנה 25.05 651.25 24.30 631.71 23.97 623.25
 אחרי 3 שנה 25.31 658.07 24.55 638.32 24.11 62836
 אחרי 4 שנה 25,57 664.92 2431 644.97 24.31 632.07

 אחרי 5 שנה 25.84 671.90 24.94 648.36 24.49 636.73
 אחרי 6 שנה 26.11 67836 25.20 655.10 24.69 641.98
 אחרי 7 שנה 26.37 685.60 25.45 661.60 25.00 650.00
 אחרי 8 שנה 26.64 692.62 25.71 668.38 25.19 655.01

 אחרי 9 שנה 26.91 699.69 25.98 67546 25.29 651.57

 אחרי 10 שנה 27.65 71837 26.27 682.93 25.35 659.03

 אחרי 11 שנה 27.92 725.94 26.52 689.64 25.47 662.27
 אחרי 12 שנה 28.17 732.45 26.75 695.49 25.79 670.62

 אחרי 13 שנה 2845 739.67 27.03 702.69 25.94 674.58

 אחרי 14 שנה 26.71 746.55 27.27 709.22 26.15 680.00

 אחרי 15 שנה 29.97 753.21 27.52 715.55 2641 686.80

 אחרי 16 שנה 29.28 76140 2732 723.33 26.55 690.45
 אחרי 17 שנה 29.71 772.57 27.94 726.54 26.76 695.66

 אחרי 18 שנה 30.20 785.14 28.36 737.34 27.14 705.57
 אחרי 19 שנה 30.69 7.98ל7 28.63 74441 27.34 710.91

 אחרי 20 שנה 31.23 81233 29.12 757.07 27.71 720.48
 אחרי 21 שנה 31-77 826.11 2945 765.71 2731 723.62
 אחרי 22 שנה 32.33 840.53 29.98 779.45 28.31 736-14

 אחדי 23 שנה 32.91 655.67 30.53 79333 2834 749.93
 אחרי 24 שנה 3347 870.32 31.06 807.62 29.36 763.41

 אחרי 25 שנה 34.12 887.05 31.67 823.38 29.97 779.15
 אחרי 26 שנה 34.76 90336 32.30 839.91 30.58 795.08
 אחדי 27 שנה 3544 921.42 32.91 855.58 31.14 809.64
 אחרי 28 שנה 36.12 939.05 33.50 870.95 31.71 824.58

 אחרי 29 שנה 3632 957.29 34.17 888.54 32.33 840.53
 אחרי 30 שנה 37.51 975.34 34.84 90537 32.96 856.86

 י י׳׳פ התשמ׳׳ח, עמי 1955.

 ילקוט הפרסומים 3672, כ״ב פסיון התשמ׳׳ס, 25-6.1989 3413



 תוספת לטבלת השכר בשקלים חרשים:

 * תוספת בער אשה (עובד נשוי) 0.20 ליום או 5.16 לחודש.

 ג תוספת מקצועית 2.02 ליום.

 הערה התעריפים הנ׳׳ל מעודכנים ליום 1 בדצמבר 1988.

 כיה באייר התשמ־ט (30 במאי 1989)

 (חמ 3-107) יצחק שמיר

 שר העבודה והרווחה

 החלטה כדבר שיעוד חלקו של מינהל מקרקעי ישראל
 בעליית עדך הקרקע בעת העבדת זכות החכירה

) שבפרק ד להחלטות ג  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) ח

 מועצת מקרקעי ישראל בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי

 ישראל בעליית עדך הקרקע בעת העברת זכות חכירה׳, אני קובע

 ומודיע כדלקמן־.

 1. ״המחיר היסודי״ בתוספת ב׳ להחלטות האמורות, יהיה החל

 ביום כיה בסמן התשמ״ט (1 ביולי 1989) כדלקמן:

 שקלים

 תרשים

 א. נחלה

 בעד שני תנם חלקת חצר ללא מחוברים 16,500

 בעד מבני מגורים ומשק בנחלה 44,000

 בעד כל דונם מטע שלחין:

 הדדים, נשירים, זיתים בהשקאה מלאה -

 עד גיל 5 שנים 2,250

 גמל גיל 5 שנים 2,750

 םובטרופים(אבוקדו, מנגו, אפרסמון) -

 עד גיל 6 שנים 2,500

 מעל גיל 6 שנים 3,000

p - עד גיל 5 שנים 1,900  פ

 מעל גיל 5 שנים 2,250

 מנות 2,500

 כרמי ענבים בהדליה בהשקאה מלאה ־

 עד גיל 3 שנים 3,000

 מעל גיל 3 שנים 3,500

 בעד כל דונם מטע בהשקאות עזר 1,150

 בעד בל דונם מטע בעל 700

 בעד כל דונם שלחין 1,550

 בעד כל דונם בעל 500

 כעד החלק ברכוש המשותף של ומגורה(המושב) 11,500

 ב. שטחי עיכוה

 בעד כל דונם מטע שלחין -

 הרדים, נשירים, זיתים בהשקאה מלאה ־

 עד גיל 5 שנים 2400

 מעל ניל 5 שנים 2,850

 י י׳׳פ התשים, עמ׳ 1919; התשמ״ג, עמ׳ 24,־ התשמ״ט, עמ׳ 2461.

 אישור הסכמ קיםצי

 לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי'א-1951

 בו1וק׳ סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחד״

 התשי״א-1951י, אני מאשר לעניץ הסעיף האמור את ההסכם

 הקיבוצי המיוחד (350/89) שבץ ממשלת ישראל בשם מדינת

 ישראל לכץ ההסתדרות הכללית של העובדים במיץ ישראל, הס־

 תררות עובדי המרעה, מיום כ״ג בניסן התשמ״ט (28 באפריל

.(1989 

 ט׳ בסיון התשמ״ט (12 ביעי 1989)

 (חמ 3-1222) יצחק שמיר

 שר העבודה והרווחה

 י ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ׳ 204; התשל־א, עמ׳ 63.

 הודעה בדבר שינוי סכומי הפיצויים

 לפי תקנות הפיצויים לעובדים (שינוי סכומי הפיצויים),

 התשל״ז-1977

 בהתאם לתקנה 1 לתקנות הפיצויים לעובדים (שינוי סכומי

 הפיצויים), התשל״ז־1977י, אבי מודיע כי החל ביום כ־ה באת־ ב׳

 התשמ׳ט (1 באפריל 1989), שונו הסכומים שבתוספת הראשונה

 לפקודת הפיצדים לעובדים 1947׳, כדלקמן:

 (1) בסעיף 1(2אא^ במקום ׳34,377 שקלים חדשים״ בא'39,760

 שקלים חדשים״ז ובמקום ׳102,118 שקלים חרשים״ בא

 ״118,109 שקלים חדשים״;

 (2) בםזדף x3)1», במקום ׳69 שקלים חדשים־ בא ״80 שקלים

 חדשיס״־,

 (3) בסעיף 2(1), במקש '276 שקלים חדשים״ בא ׳319 שקלים

 חדשים', ובמקום ׳230 שקלים חדשים' בא '266 שקלים

 חדשים״;

 (4) בסעיף 3א(2<, במקום ״6,913 שקלים חדשים׳ בא ׳7,996 שק

 לים חדשים׳, ובמקום ״11,463 שקלים חדשים־ בא ״13,258

 שקלש חדשים״,

 י׳ בסיון התשמ׳ס (13 ביוני 1989)

 (חמ 3-587) יצחק שביו

 שר העבודה והרווחה

 י ק׳ת התשל״ז, עמ׳ 1344.

עייר 1944, תום׳ 1, עמי 153; י״פ התשמ־ח, עמ׳ 2646. 1 
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 במאי 1989), בתיק בד־מ 17/89, החליט להשעות ומנית מעיסוק

 במקצוע עריכת הרץ את עווץ־דץ ישי frump", רח׳ המחתרת 35,

 רמת השרון, נושא רשיון מס׳ 7073.

 תוקף ההשעיה הזמנית בדוס כ״ג באייר התשמ׳׳ט (28 במאי

 1989) עד להכרעת הרץ בת״פ 403/88 בבית המשפט המחחי כתל־

 אביב.

 מ׳ בסיון ד׳תשמ׳׳ט (12 ביתי 1989)

(3-94 m 
 יעקב תבין

 ראש לשכת עורכי הרץ

 הודעות לפי חוק התכנון והבג״ה,
 התשב״ה-»?ו

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנה מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מתאר מקומית

 נמסרת מה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-965ו, ברבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא

 ״תבנית סם׳ 3267, שינוי תכנית מתאר מקומית׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית! גוש 30550, חלקה

 15 - ירושלים, שכ׳ שועפט, שטה בץ קואורדינטות אורך

 135.715-135300 וקואורדינטות תחב 172.160-172.085, הכל

 על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטח לאזור מגר

 דים 5; מ קביעת יעוד שסח כשטח ציבורי פתוח; ג) התוויית דרכים

 חדשות והרחבת דרכים קיימות או מאושרות; ד) קביעת קווי בנייה

 ה) חלוקה חדשה.

 הודעה על הפקדת שינר התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3478, התשמ״ז, מיום 6.9.1987.

 שינוי התכנית האמור הופקד במשרדי הרעדה המחוזית ירוש

 לים וכן במשרדי התערה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, וכל

 ממתיק רשאי לעיץ מ ממים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו

 חים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יוזשלעז

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תמיות מתאר מקומיות

 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, מ במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז

 ירושלים ובמשרדי התערה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים

 ןץפקדו שינויי תכנץת מתאר מקומיות אלמ

 (1) ״תכנית מס׳ 3793, שינוי מם׳ 4/87 לתכנית מתאר מס׳ עמ/9

 לעיר העתיקה וסביבתה׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30111, חלקה

 3/1 חלקי חלקות 3,2 - ירושלים, חזי שעד האריות, שפח

 בק קואורדינטות אורו 172.570 ר172.725 לבץ קואורדינ־

 טות רוחב 132365 ר 131300, הכל על־פי הגבולות

 שקלים
 חרשים

 סובסרופים (אבוקדו, מנגו, אפרסמון) -

 עד גיל 6 שנים 2,700

 מעל גיל 6 שנים 3,150

 פקן - עד גיל 5 שנים 2,100

 מעל גיל 5 שנים 00^2

 כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאה -

 עד גיל 3 שנים 3,300

 מעל גיל 3 שנים 3,750

 בעד כל הנם מטע בהשקאות עזר 1,300

 בעד כל חנם מטע בעל 720

 בעד כל חנם שלחק 1,650

 בעד כל דונם עם השקאת עזר 950

 בעד כל חנם בעל 580

 2. הסכום הנקוב בסעיף 5(ג) של פרק ד׳ בהחלטות האמורות יהיה

 החל מום כ״ח בםיון התשכרט (1 מולי 1989) - 153,000

 שקלים חרשים.

 טי כסיה התשמ״ט (12 ביתי 1989)

 (חמ 3-719)

 גדעון ויתקון

 מנהל מינהל מקרקעי ישראל

 הודעה בדבר הוצאת הבד נץ הלשכה

 לפי חוק לשכת עורכי הדק, התשכ*א-1961

 אני מודיע מה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ד72 לחוק לשכת

 עורכי הדק, התשכ״א-1961י, כי בית הרץ המשמעתי הארצי של

 לשכת עורמ הדין, בשבתו במם ט״ו באדר ל התשמ׳ס(22 במרס

 1989¿ בתיק בד״א 33/87, אישר עונש של הוצאה לצמיתות מן

 הלשכה שהוטל על ידי בית הדק קמא על עורךדץ אלכסנדר

 קוסטק, נושא ושית מס׳ 39588, רח׳ האמוראים 1, רמתיאמב.

 תוקף ההוצאה לצמיתות מיום תחילת השעייתו הזמנית של

 אלכסנדר קוסטק במס ט׳ בטבת התשמ״ה(2 מנואר 1985).

 ה׳ במיון התשמ״ט (8 ביוני 1989)

 (חמ 3-94)

 יעקנ רובק

 ראש לשכת עורכי הדק

 1 ם״ח התשכ״א, עמ׳ 178.

 הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר

 לפי חוק לשכת עורמ הרץ, התשכ״א-1961

 אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69>אא6< ר72 לחוק לשכת

 עורכי הדין, התשכ״א-1961י, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של

 לשכת זיורמ הדק בתל־אמב, בשבתו ביום כ״ג באייר התשמ״ט(28

 י ס״דו התשכ־א, עמ׳ 178.

3415 S6.1984.2 ,3672ילקוס הפרסומים , כ׳׳ב במיזץ החשנרט 



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 ירושלים 94581.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם p הוגשה בכתב

 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העוברות שעליהן היא

 מסתמכת.

 ס״ו בסיון התשמ׳׳ס (18 ביוני 1989)

 אליהו םויפוז

 יושב־דאש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

 מחוז תל אביב

 מרחב תכנון מקומי תל־אכיב־יפו

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והבנייה,

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתמול ולבנייה מחוז תליאביכ

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מתאר אלה

 (1) "תכנית מתאר מקומית חלקית מס׳ ׳ס׳ ־ דירות על גגות

 בבניינים קיימים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: בצפון - נהר הירקון;

 במזרח - תוואי המקביל לנתיבי איילת והמשכו בדרד פ״ת,

 רח׳ הרכבת, החרש וחיל השריון; בדרום - גבול תכנית 44

 (שכונות שבזי, פלורנטין, נוה שאנן); במערב - הים. אינו

 בולל את שסח תכניות לב העיר התחום בין הרחובות אלנבי,

 יהודה הלוי, מרמורק, שר׳ בן ציון ובוגרשוב - גושים 6106-8,

,6909 ,6905-7 ,6901-3 ,6894 ,6212-7 ,6111 ,6110 

,7091 ,7078 ,6966-8 ,6963 ,6951-61 ,6940-9 ,6914-29 

 7092, 7099-7103, 7106, 7111, 7227-9,7113; חלקי גושים

.7104 ,7085 ,7083 ,7077 ,6977 ,6962 ,6931 ,6930 ,6904 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית; קביעת הודאות ותנאים בכל

 הנוגע להוספת מייה של דירות גג בבניינים קיימים ושינוי

 בהתאם לכר של הוראות התכניות עליהן חלה התכנית־ זו על

 שינוייהן(תכנית מס׳ 44 תיקון 1941; תכנית מס׳ 58־גדמ

 תמית 1927 תיקון 1938; תכנית מס׳ 60; תכניות מפורטות

 ״A״, ״c-D״, *F" (חלק), ״G״.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3583, התשמ״ט, עמי 26.

 (2) "תכנית מתאר מקומית מס׳ 2419, שינוי מס׳ 2 לשנת 1986

 של תמית מתאר מקומית מס׳ 460, תכנית מתאר לאדמות

 כפר שלם ושינוי מס׳ 1 לשנת 1986 של תרש״צ מם׳ 06/4/

 3״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7244, חלקות

 56, 57, 126 וחלקי חלקות 72, 78 ־ כביש חיבור בין דרר

 הטייסים לבין רח׳ מחניים, שר ״נוה חן״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת כביש חיבור ושביל

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית., א) שינוי יעוד שטח משטח

 לבית קברות שמור לשטח פתוח ציבורי, לשטח פתוח ציבורי

 עם זכות מעבר לרכב ולמעבר ציבורי להולכי רגל; ב) התוויית

 דרך גישה להולכי רגל ולרכב לשער האריות; ג) קביעת רחבת

 סיבוב לאוטובוסים מקורה על ידי שסח פתוח ציבורי; ד)

 קביעת מראות בגין פיתוח שטח; ד.) קביעת הודאות בגין

 מבנה וחצר להריסה.

 (2) ״תכנית מס׳ 3794, שינוי מם׳ 5/87 לתכנית מתאר מסי עמ/9

 לעיר העתיקה וסביבתה".

 זאלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש 30111, חלקות

 7,6, ומיקי חלקות 5,3,2,1; גוש 30125, חלק מחלקה 64 -

 ירושלים, דרך העופל ושטח מערכי לדרך העופל, בין שער

 האריות לפינה הדרום מזרחית של הר הבית, שטח בין קואור

 דינטות אורך 172.670-172.570 ובין קואורדינטות רוחב

 131.465-132.025, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כתיל.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שסח משטח

 לבית קברות שמור לשטח פתוח ציבורי ודרך; ב) שינוי יעוד

 שטח משטח פתוח ציבורי מיוחד לשטח פתוח ציבורי ודרך: ב)

 הרחבת דדך העופל ופיתוח שטח המשד לטיילת החומה,

 בהתאם לנספח; ד) קביעת הוראות בגין הריסת גדר.

 (3) "תכנית מסי 3960, שינוי מס׳ 7/88 לתכנית מס׳ 3028״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳ הר

 נוף, השטח הידוע כבית חולים כפר שאול, גוש 30332, מגרש

 מס׳ 524 וחלקים ממגרשים 520 ר521, שסח בץ קואורדינטות

 אורך 166.820-167.100 וקואורדינםות רוחב

 132300-132.500, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית; א) קביעת בינוי לתוספת אגף

 חדש עבוד מחלקת אשפוז לבית חולים כפר שמיל בהתאם

 לנספח הכינוי; ב) קביעת הוראות בנייה בגין תוספת אגף

 לחדר המיון של בית החולים; ג) ביטול ההוראה בגין איסור

 מתן הקלות שלפי תעית מס׳ 3028 בשטח זה; ד) תיקון גבר

 לות מגרשים תור שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי לשטח

 למוסד ומשטח למוסר לשטח פתוח ציבורי; ה) ביטול שסח עם

 זיקת הנאה לצימה וו איחור וחלוקה של חלקות.

 כל המעוניין בשינרי התכניות רשאי לעיץ בהם בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תמוני אחר הרואה

 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף

 100 לחוק רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של

 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ שלומ־

 ציון המלכה 1, ירושלים 91010, טל׳ 02-228211. המתנגד ימציא

 העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית ירושלים, רח׳ הלל 23,

 3416 ילקוס הפרסומיים 3672, כ׳׳כ בנדה התשמיש, 25.6.1989



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 13.7.1984 על בל שינוייהן: ב) ביסול הרחבת דרך השריון; ג)

 הוספת שביל גישה לבתים מטיפוס ב/72 ברח׳ גולדםב -

 חלקה 95 בגוש 7066.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3528, התשמ׳׳ח, עמ׳ 355

 (3) ׳׳תכנית מפורטת מס׳ 2427, שינוי מס׳ 1 לשנת 1987 של

 תכנית מפורטת מס׳ 573׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית: גוש 6163, חלקה 85

- רחוב עמישב מס׳ 66.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי היעוד המסחרי ליעוד

 מגורים להקמת בניין מגורים בן 3 קומות, 6 יחידות דיור.

 הודעה על הפקרת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3566, התשמ׳׳ח, עמי 2662.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה אותם הוועדה המחוזית,

 ביחד עם התשריסים המצורפים אליהם, הופקרו במשרדי הוועדה

 המחוזית האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה

 תל־אביב־יפו, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בת ים

 הודעה בזיכר אישור שינויי תכניות מתאר מקומיות

 נמסרת כזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביב

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות אלה:

 (1) ׳׳תכנית מס׳ 206ב׳, שינוי לתכנית מפורטת 206א׳ ולתכנית

 מתא־ מקומית מס׳ 206־.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7142, חלקה

.172 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד חלקה 172 בגוש

 7142 משטח ציבורי פתוח לשטח בנייין ציבורי; ב) על חלקה

 מס׳ 172 בגוש 7142 יותר להקים בניה בן 3 קומות שתפוסת

 הקרקע שלו תהיה כדלקמן; קומת קרקע - 25% כולל

 מרפסות; קומה א׳ - 15% כולל מרפסות; קומה ב׳ - 15%

 כולל מרפסות.

 הורעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3032, התשמ׳׳ד, עמ׳ 1747.

 (2) ׳׳תכנית מתאר מס׳ 348, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 154

 ומתאר מס׳ 2א׳ בת־ים".

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7128, חלקה

 226, מגרש 391600).

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד הקרקע מאזור מגר

 רים מיוחד להקמת בניין בן 9 קומות מעל לקומה מפולשת

 למגרש מיוחד המיועד כדלקמן; 1} למוסד חינוכי תורני בבנ־

 להולכי רגל בין דרך הטייסים ובין רח׳ מחניים - כניסה

 צפונית לשב׳ ״נוה חר ושינוי בהתאם לכך של תכנית מתאר

 מקומית מס׳ 460 על שינוייה, שהודעה על אישורה התפרסמה

 בילקוט הפרסומים 1763 מיום 1.10.1971 ושל תרש״צ מס׳ 4/

 3/06 אשר אושרה בהתאם לחוק רישום שיכונים צבוריים

 ביום 7.1.1976.

 הודעה על הפקדת שינר התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3555, התשמ״ח, עמי 2050.

 השינריס האמורים, בצורה שאישרה אותם הוועדה המחוזית,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, מפקדו במשרדי הוועדה

 המחודת האמורה ות במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 תל־אביב־יפו, וכל המעוניין רשאי לעיה בהם ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנה מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביב

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינרי תכניות מפורטות אלה;

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 2355, שינוי מס׳ 1 לשנת 1984 של

׳ יפר.  תכנית מפורטת ^

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית: גוש 7012, חלקות 2,

 4,3 17- רחוב אילת פינת שביל אטד, פסי הרכבת לשעבר.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תכנה מחדש של החלקות 3,2,

 17,4 בגוש 7012, קביעת איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים,

 קביעת אזור מסחרי מיוחד עם תנאי בנייה מיוחדים והרחבת

 דרך קיימת.

 הודעה על הפקדת שינר התכנית פורסמה כילקוט הפרסומים

 3431, התשמ״ז, עמי 1095.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 2408, שינוי מס׳ 1 לשנת 1987 לתכנית

 מפורטת מס׳ 590 ולתרש״צ 3/04/5 ומס׳ 3/06/14 - שכונת

 שפירא 1".

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים 6974,

 7066,6981 - בין הרחובות: בדרש - דרך קיבוץ גלויות:

 במזרח - דרך חיל השרית ורה׳ גולומב; בצפון ובמערב - רח'

 סורי זהב, גבול גוש 6971, סמטת חכמי ישראל וחד שיפר.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שיפור תנאי הדיור בשכונה

 על־ידי הוספת שטחי בנייה ושיפוץ בתים לפי תכניות אחידות

 לתוספות הבנייה השונות, ללא תוספת יחידות דיור, ושמירה

 על חזות השכונה על־ידי הגבלת נפח המבנים וחומח בנייה

 מתאימים, ובהתאם לכך - שינר של תכנית מפורטת מס׳

 590, שהודעה בדבר אישורה הופיעה בילקוט הפרסומים 1475

 מיש 19.9.1968; שינוי של תרש״צ מס׳ 3/04/5 שאושרה

 ביום 144.1977 ושל תרש׳׳צ מס׳ 3/06/14 שאושרה ביום

3417 ïs.6.1989 ,ן התשמ־ם ו  ילקוט הפרסומים 3672, כיב מי



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 רג/340 ומם׳ רג/340גי״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6180, חלקות

.128 ,59 ,58 ,55 ,54 

 עיקרי הוראתן שינוי התכנית: א) קביעת אזור מגורים א־1; ב)

 הפקעה לצורך דרכים; 0 מתן אפשרות לתוספת בנייה לשי

 פור והגדלת יחידות הדיור הקיימות ללא תוספת יחידות חד

 שות בתחום התכנית בשטח רצפות של עד 150 גרר ברוטו

 ליחידה בשתי קומות; ד) על חלקות פנויות או על חלקות

 שיפונו על־ידי הריסת הבניינים הקיימים תחול תכנית מס׳

ח על־פי התש נ  רג/805/א, כלומר: אזור מגורים א׳־! וקוד ב

 ריט במצב חדש.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פזדסמה בילקוט הפרסומים

 347-5, התשמ״ז, עמ׳ 2311.

 (2) ״תכנית מס׳ רג/913, שינוי לתכנית מתאר מקומית מס׳ דג/

."340 

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6128, חלקה

 634 - רחובות: יהודה, המעין.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד אזור מגורים ג׳

 לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת יעוד לשטח לבניין ציבורי; ג)

 הרחבת דרכים קיימות.

 הודעה על הפקדת שינר התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3504, התשמ״ח, עמי 367.

 (3) ״תכנית מס׳ רג/921, שינר תכנית מתאר מס׳ ר״ג/340 ושינוי

 לתכניות מס׳ רג/589 ומס׳ רג/171״.

 ואלה השטחים הכלולים בשיטי התכנית: גוש 6182, חלקות

ל פרדס אברלה,  512,511,509, וחלקי חלקות 397, 410 - ש

 רחובות: פנחס, ראש פינד, באר אורה, מטולה.

 עיקרי הוראות שינוי דnכנית: פירוט תכנית מתאר מקומית

 מסי רג/340 כדלקמן: א) קביעת בינוי חדש בשטח התכנית כ־

י 8 קומות + דירת גג, 3 דירות בקומת מ קביעת  3 בניינים מ

 זטיות הבנייה של מכסימום 75 יחידות דיור בשטח ממוצא

 לדירה של 110 מ״ר.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3507, התשמ״ת עמ׳ 443

 השינויים האמורים, בצודה שאישרה אותם הוועדה המחוזית,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הוועדה

 המחוזית האמורה ובז במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 רמת־גן, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

 ומשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והמיידי

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביב

 יין p 2 קומות ובשטח מייה של 1000 מ׳ה 2) הקצאת שסח

 פרטי פתוח של ר420 מY ולגביו תירשם דקת הנאה למעבר

 ולמנוחה לציבור.

 תדעה על הפקדת שינר התמית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3567, התשמ״ח, עמ׳ 2675.

 שינויי התמיות האמורים, בצורה שאישרה אותם הוועדה המ

 חוזית, ביחד עם התשריסים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי

 הוועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה בת־ים, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים וממורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמתיגן

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מפורטת

 נמסרת בזה מדעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והמייה,

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחודת לתכנה ולמייה מחוז תל־אכיב

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית הנקרא"תכנית

ל ר״ג/431א׳־. ל ר׳ג/834, שינוי לתכנית מפורטת מ  מפורטת מ

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: גוש 6187,. חלקות

.383 ,382 ,132 

ל ד״ג/  עיקרי הוראות שינד התמית: שינוי תמית מפורטת מ

 431/א׳ כדלקמד. א) הקטנת צפיפות הדוד בשטח התכנית: 140

 rrr במקום 164 יחיד אשר כתמית הקודמת; ב) הקצאת שטח

 ליחידה מסחרית בגודל עד 500 מ״ד שתכלול: בתי קפה, חנרות

 ומשדרים, ובנוסף לכך מקלט ציבורי במרת!? ג) שינוי אופי הבינוי

י 6 קומות + 2 קומות דירות גג דרמפלסיות לפי כינוי  לבניינים מ

י 4-3 קומות על עמודימ ד) איחוד וחלר  מצורף במקום בניינים מ

 קה מחדש של שטח התכנית בהסכמת הכעלימ ה) שינת חלוקת

 השטח למייני ציבור, גבולותיו והשטח הציבורי הפתוח; ו) הקצאת

 שטח עבור תועה סופית לאוטובוסים בצומת הרחובות ומפר

 צוח-לנדרס.

 הודעה על הפקדת שינוי התמית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3280, התשמ״ו, עמ׳ 945.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו, הופק־ במשרדי הוועדה המחוזית האמר

 רה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה רמת־גן, וכל

 המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור שינויי תמיות מתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביב

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תעיות מתאר אלה:

ל ד״ג/805 אי, שינת לתמיות מתאר מקומיות מל  (1) "תמית מ

 3418 ילקוט הפרסומים 3672, כיב בסיון התשמ־׳ם, 25.6.1989



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 תל־אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הופקדה

 תכנית הנקראת ־תכנית מפורטת מגז׳ 1ד1/300/א־.

 הלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6020, חלקות

,185-183 ,237 ,235-219 ,218-214 ,213-197 ,193-186 

 313-294, 622, 790, 791, 794, 795, 797, 802, 803, 805, חלקי

 חללות 624,623; גוש 6021, חלקה 736; גוש 6043, חלקות 217-8,

¿13-701 ,696-694 ,687-668 ,662-657 ,654-442 ,393-293 

 44-817¿ 861, 862, 960-958, 1787, 1082, 1942-1940, חלקי

 חלקות 697, 699, 700; גוש 6048, חלקות 3-1 40, חלק מחלקה

 466; גוש 6746, חלקה 282, חלק מחלקה 181; גוש 6747, חלקות

 99-1, 162-101, 204,201-168; חלק מחלקה 219; גוש 6748,

 חלקות 110,69-1, חלק מחלקה 111; גוש 6750, חלק מחלקה 188;

 גוש 6756, חלקות 302-281,279-1; גוש 6758, חלקת 14-9,3-1,

 43-25, 83-78, 123-119, 169-161, חלקי חלקות 209,6; גוש

 6765, חלקות 311-309,307-1; גוש 7173, חלקות 70-21,17-2,

 201; גוש 7174, חלקות 19, 147-143, 153-151, 162-157, 155,

 חלק מחלקה 148 - חולון, בין הרחובות ההםתדדות, ברקת, מפרץ

 שלמה ודוד אלעזר.

 עיקרי הוראות התכנית: ביצוע, איחוד וחלוקה חדשה לפי

 הודאות פרק ג׳, סימן ז׳ לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965, של

 תחום תכנית מפורטת מם׳ ח־300; דחיית תכנית מפורטת מס׳ ח־

 1/300 והכללתה בתכנית מפורטת מם׳ ח־1/300/א.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעתיין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה

p כל הזכאי לכך על פי סעיף i ,את עצמו נפגע על ידי התכנית 

 100 לחוק רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של

 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית

 חולון.

 התנגדות לא תתקבל ולא תירה אלא אם p הוגשה בכתב

 בפירוש הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 י״ח בסיון התשמ״ס(21 ביוני 1989)

 מרדכי כהנא

 יושנדראש הוועדה המחרת

 לתכנה ולבנייה מחוז תל אביב

 מחוז המרכז

 מרחב תכנה מקומי פתח תקוה

 הודעה כדבר אישור שינוי תפנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הורעו־״ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והבנייד,

 התשכ*ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

 החליטה לאשר שינוי תכנית מתאר מקמית הנקרא ״שינה תכנית

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינר תכנית מתאר הנקרא

 "תמית מם׳ ר׳ש/625, שינוי א1מית מתאר מקומית מם׳ 210א׳

 ולתכנית מס׳ 2ג״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית: 1,973 גרד, גוש

 6614, חלקה 167.

 עיקרי הוראות שינוי התמית: א) יעוד חלק מחלקה 167 המיו

 עד למבני ציבור, למגרש מיוחד עבור מבני משדד התקשורת - בית־•

 הרואה ב) קביעת בינוי זמרתי בתשריט; נ) קביעת שימושים,

 הוראות בנייה ותנאים בתחום התמית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוס הפרסומים

 3493, התשמ״ת עמ׳ 135.

 השינר האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו, תפקד במשרדי הוועדה המחוזית האמד

p במשרדי הוועדה המקמית לתכנה ולמייה רמת־השרון, וכל i רה 

 המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תמון מקומי חולה

 הודעה כדבר הכנת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התמה והמייה,

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתמון ולבנייה מחוז תל־אביב

 החליטה על המת תמית הנקראת ״תמית מפורטת מס׳ ח־1/300/

 א״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6020, חלקות

,185-183 ,237 435-219 ,218-214 ¿13-197 ,193-186 

 313-294, 622, 790, 791, 794, 795, 797, 02¿ 803, 05¿ חלקי

 חלקות 624,623; גוש 6021, חלקה 736; גוש 6043, חלקות 217-8,

¿13-701 ,696-694 ,687-668 ,662-657 ¿54-442 ,393-293 

 344-817 861, 862, 960-958, 1787, 1082, 1942-1940, חלקי

3 700; גוש 3048 חלקות 3-1 40, חלק מחלקה י  חלקות 697׳ 9

 466; גוש 6746, חלקה 282, חלק מחלקה 181; גוש 3747 חלקות

 99-1, 162-101, 201-168, 204; חלק מחלקה 219; גוש 3748

 חלקות 39-1 110, חלק מחלקה 111; גוש 3750 חלק מחלקה 168;

 גוש 3756 חלקת 279-1, 302-281; גוש 6758, חלקית 14-9,3-1,

 33-25 3-78¿ 123-119, 169-161, חלקי חלקת 3 209; גוש

 6765, חלקות 307-1, 311-309; גוש 7173, חלקת 70-21,17-2,

 301 גוש 7174, חלקת 19, 147-143, 153-151, 162-157, 155,

 חלק מחלקה 148 - חולה, בין הרחובות ההסתדרות ברקת, מפרץ

 שלמה ודוד אלעזר.

 השינריס המוצעים: ביצוע, איחוד וחלוקה חדשה, לפי הוראות

 פרק ג׳, סימן ר לחוק התכנון והמיית התשכ"ה-1965, של תחום

 תמית מפורטת מם׳ ח־300. דחיית תכנית מפורטת מם׳ ח־1/300

 והכללתה בתכנית מפורטת מס׳ זד1/300/א.

 מרחב תכנון מקומי חלה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התמה והמייד,

 התשכ״ה-1965, כי במשרדי חועדה המחוזית לתמה ולמייה מחז

 ילקוט הפרסומים ג367, כ־ב בסיון התשם־ס, 23.6.1989 3419



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 הנקרא ־תכנית מתאר מס׳ רח/3/74ד.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שסח 0.738 מ׳׳ר,

 גוש 3698, חלקה 198 - רחובות.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תוספת בנייה של 49 מ׳׳ר כדי*

 דה בקומה העליונה. הבנייה תהא לפי תכנית הבינוי המצורפת

 לתב־ע זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3586, התשמ״ט, עמ׳ 118.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית

 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות,

 וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנת מקומי רמלה

 הודעה בדבר אישור תמית ממורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנת ולבנייה מחוז המרכז

 החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מם׳ לה/

 12/171״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 4346, חלקה 324 -

 רמלה.

 עיקרי הוראות התכנית: הפיכת יעוד השטח מאזור מגורים ג׳

 לאזור מגורים ״ג׳ מיוחד״ כדי לאפשר הקמת בניין מגורים בן 5

ת גג, סה״כ 9 יח׳ דיור ד  קומות מעל עמודים - 2 דירות לקומה + ר

 במקום 7 במסגרת האחוזים הסותרים כלומר, 5148 בתוספת של 5%

 עבור הריסת מבנה קיים + 5% עבור מעלית + 6% הקלה, םה״כ

 164%. חלוקת אחוזי הבנייה תהיה כך 35% לקומה ב־4 קומות +

 24% לקומה החמישית (דירת גג).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3578,

 התשמ־ח, עמי 3074.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה אותה הוועדה המחחית,

 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הוועדה המחודת

 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמלה, וכל

 המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתר

 חיט לקהל.

 מרחב תכנת מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ־ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנת ולבנייה מחוז המרכז

 אישרה תכנית מתאר מקומית הנקראת ״תכנית מתאר מס׳ רע/1/

 242/ב״.

 מתאר מקומית מס׳ פת/26/1209״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6355, חלקה

 441 - רח׳ הרב בלוי.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת הוראות בנייה, קווי בנ

 יין צדי ואחוזי בנייה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3424, התשמ״ז, עמ׳ 704.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחחית,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית

 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה,

 וכל המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

 החליטה לאשר תכניות מפורטות אלה;

 (1) ״תכנית מפורטת מסי פת/5/701".

 זאלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6383, חלקה 267 -

 פתח תקוה, רח׳ אחד העם 79.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת אחוז בנייה בקומה א׳ לפי

 קומת קרקע קיימת; ב) הקטנת קו בניין צדדי בקומה א׳ לפי

 קומת קרקע קיימת.

 הודעה על הפקדת שינר התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3546, התשמ״ח, עמ׳ 1826.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ פת/77/1204".

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6380, חלקה 180 -

 פתח תקוה, רח׳ מוהליבר ממערב, רח׳ ההסתדרות מדדום.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור

 מסחרי מיוחד; ב) קביעת הוראות בנייה לבניין מסחר ומגורים

 לפי תכנית בינר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3598,

 התשמ״ם, עמי 439.

 התכניות האמורות, בצורה שאישרה אותן הוועדה המחוזית,

 ביחד עם התשריםים המצורפים אליהן, הופקדו במשרדי הוועדה

 המחוזית האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 פתח תקוה, וכל המעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנת מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ־ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

 החליטה לאשר, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מתאר מקומית

 3420 ילקוט הפרסומים 3672, כ״ב בסיח התשמיט, 25.6.1989



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100

 לחוק רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב

 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה כדכד אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז המרכז

 החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ ממ/23/534/

 ג/2".

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: כל תחום שיפוט מועצה

 מקומית סביון.

 עיקרי הוראות התכנית: ביטול פסקה 3 בנספח א׳ לתכנית מס׳

 ממ/23/534/ג/1.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3582,

 התשמ״ח, עמי 3169.

 התכנית האמורה, בצודה שאישרה אותה הוועדה המחוזית,

 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הוועדה המחודת

p במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המרכז, וכל i האמורה 

 המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתר

 חים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר אישור תכניות מתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, בי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז המרכז

 החליטה לאשר שינרי תכניות מתאר מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מתאר מס׳ הצ/7־42/1י.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7861, חלקה

.43/55 

 עיקרי הוראות שינד התכנית: קביעת קווי בניין לפי הקיים;

 קביעת אחחי בנייה והגדלה מ־90% ל־105%; קביעת הקמת 4

 יחירות דיור.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3456, התשמ״ז, עמי 1774.

 (2) ״תכנית מתאר מס׳ הצ/3־100/1׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: פרדסיה.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית; 1) לאפשר הקמת מרתפים

 באזור מגורים א׳ צמודי קרקע בשטח התואס את היקף הקומה

 שמעל לקמת המרתף; 2) קביעת הוראות לבניית מרתפים.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית.־ גוש 6580, חלקה 221 -

 רעננה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת גובה מזבנה; מס׳ יחידות

 הדיור; קביעת שטח הדירות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3568,

 התשמ״ת עמ׳ 2724.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה אותה מועדה־ המחוזית,

 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי מועדה המחוזית

p במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, וכל i האמורה 

 המעוניץ רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתר

 חים לקהל.

 מרחב תכנה מקומי דרום השרון

 הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והבנייה,

 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

 החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ שד/

."7/130 

 ואלה השטחים הכלולים כתכנית; גוש 7503, חלקות 3, 2

 (חלק), מגרשים 68, 79, 53(א), 46(א) - מושב שדה חמד.

 עיקרי מראות התכנית: קביעת יעודי קרקע למגורים, מבני

 משק, אזור בנייני ציבור ונחלה מפוצלת עם מגורים ומבני משק.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3404,

 התשמ׳׳ז, עמ׳ 263.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה אותה מועדה המחוזית,

 בימי עט התשריט המצורף אליה, מפקדה במשרדי הוועדה המחוזית

 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקמית לתכנון ולבנייה דרום

 השרה, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנה מקומי המרכז

 הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה מדעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניית

 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחודת לתכנה ולבנייה מחוז

 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה המרכז הופקדה

 תכנית מפורטת הנקראת "תכנית מפורטת מס׳ ממ/4069״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3723 חלקה 168 -

 סביון, רח׳ הגדרות מס׳ 37.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קווי בניה למגרש טניס לפי

 התשריט.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה

 ילקוט הפרסומים 3672, ב״ב בםיוז התשמיש, 25.6-1989 3421



 תאריר
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965

 27.537 דוד אלמונ

 2.5.89 תזליה פסי

 17.4.89 שושנה פולני

 30.333 תמרה אבדמוב

 27.539 רות אדלר

 25.3.89 דניסמאיר

 27.439 אברהם טיילור

 17.11.88 גבריאל מנדל

 21.138 מתתיהו בירנבוים

 24.139 יהודית שחר

 4.5.89 שרון הדסה

 24.339 רחל דויטש

 164.89 רחל חזון

 15.137 האפוטרופוס הכללי

 9.3.78 יעקב(ג׳והן) גישן

 9.5.89 שרה צור

 10.139 רנה(כריםטינה) כץ

 28.12.88 פיירמן מרדכי

 29.339 דליה אטינגר

 1339 אלזה חנה פרידמן

 9.4.89 מטילדה בנרו

 28.738 צבי בוהק

 23.1138 זמירה אשר

 16.4.89 אוזרוביץ מידה

 11.139 וילהלם אורכן

 1.539 אוומי סעדיה

 18.338 ציקבאשווילי שרה

 24.239 מזל כהן

 16.2.89 ענת(צפרוב) נייס

 1339 לזר צפורה

 173.88 אריה זלשובר

 10.339 אווה פלדש

 2.539 שושנה שחורי

 113.89 אילן לקובםקי

 28.339 מרטין צ׳רקס

 24.232 ניווים סופיקה

 9.5.89 פישביין שרנקה

 39^6 פלד רות

 20.239 ביידדמן סידוניה

 12.2.89 אידה לייבק

 18.239 דרורה בן צבי

 30.439 תה(כריסטינה) כץ

 14.2.89 סנדק רון

 16.539 פרי ירון

 5.1238 יתדה(ברנדס) כהן

 19.2.89 יעקב סקולר

 צוואות

 3763/89 משה דוד

 3766/89 כהן יהונתן

 3767/89 רחל שוורץ

 3771/89 אברמוכ שימחו

 3778/89 עלמה(אליזה)

 פרנקפורסר

ד י  3780/89 חת מ

 3781/89 פיליס טיילור

 3784/89 שרה לובל

 3785/89 מלכה בידנבוים

 3786/89 גרטרוד פרילנדר

 3789/89 אברהם גדליהו יהודה

 3790/89 דבקה שליסל

 3791/89 גוסטבה בורצקה ודלף

 3792/89 לסלו בקש

 3795/89 בנימין גישן

 3796/89 מרטה כהן

 3797/89 פינקו פינוטםקו

 3801/89 אגסי עבדאללה

 3802/89 עקיבא אטעגד

 5803/89 גבריאל פרידמן

 3804/89 מחם שאלתיאל

 3806/89 רחל באר

 3807/89 צביה לילינטהל

 3808/89 קאופמן יצחק ורנר

 3809/89 מארה אורבן

 3815/89 עוזמי יחיא

 3820/89 מחארובלישווילי סרגי

 3822/89 לונה אוזון

ד  3823/89 צפרוב ח

 3827/89 אסנפלד סימון משה

 3834/89 שרה זלושובר

 3837/89 מרגריטה ויליץ

 3842/89 מנחם שחורי

 3844/89 משה לקובסקי

 3845/89 שרה אנציג

 3846/89 רבקה חיים

 3847/89 פדל יוליאנה

 3852/89 פלד יעקב

 3855/89 ברקוביצי אידלה

 3857/89 שטכר מדים

 3860/89 אבישי בן צבי

 3862/89 אסי פינוטםקו

 3863/89 סנדק אח־ון

ח אברהם  3864/89 פ

 3870/89 חנה(ברנדס) שכנאי

 3871/89 דורה בוסליק

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3587, התשמ׳׳ט, עמ׳ 138.

 שינויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה אותם חועדה המ

 חוזית, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, חפקדו במשרח

 הוועדה המחוזית מטירה זק במשרדי ההעחז המקומית לתכנה

 ולבנייה שרונים, וכל המעוניה רשאי לעיה בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנה מקומי שרונים

 הודעה בדבר אישור וזמנית מפירטי׳

 נמסרת בזה חדעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשב״ה-1965, כי חועדה המחדת לתכנה ולבנייה מחת המרכז

 החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת ׳תכנית מפורטת מם׳ הצ/

 43/1-7־.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 7873, חלקות 26-4,

 מגרש 10 - קלנסווה.

 עיקרי חראות התכנית: 1) קביעת שני בניינים נפרדים על

 מגרש לפי המצב הקיימ 2) קביעת p בניין לפי המצב הקיימ 3)

 קביעת קונטור בנייה מוצעת בעתיד בהתאם לקיימ 4) קביעת

 הוראות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3582,

 התשמ״ח, עמ׳ 3171.

 התכנית האמודה, בצורה שאישרה אותה חועדה המהודק

 ביחד עם התשריט המצורף אליד״ חפקרה במשרדי הוועדה המחוזית

 האמורה \בך במשרדי חועדה המקומית לתכנה ולבנייה שרונים,

 וכל המעתיץ רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

ב שיש  י׳ בסימ ומשמיט (13 ביוני 1989) י

 יושב־ראש הוועדה המחוזית

 לתכנה ולבנייה מחז המרכז

 הודעות בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה חדעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו

 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי

 מנהל עזבון.

 חאריד
 מס׳ התיק שם המנוח ומסירה שם המבקש

 צוואות

 3762/89 אלה יולי 7.539 אלת בלה

 3422 ילקוט הפרסומים 3672, כיב בסיון התשמיש, 25.6.1989



 שס המבקש

 תאריו־

 מס׳ תזיק שם המנוח הפטירה

 ירושות

 3602/89 שלום כספי 21.9.76 יוסף כספי

 3603/89 סמואל לוי 26.2.89 לד דרור

 3604/69 כרסנטי דקטוריה 2339 ברגר(כרסנטי)

 גלילה

 3606/89 תחיה רז 18.3.89 חיים ח

 3609/89 גדום אברהם(אלפרד) 9.1037 דב תומר

 3611/89 גרוס הרמז צבי 9.139 גרוזיה חברם

 3612/89 אברהם טובים 22339 דליה עמית

 3613/89 שושנה חסיד 22.1038 שרה סכמן

 3615/89 שימחיוף חפצי 13.935 יוסף חיים שמעונוף

 3619/89 חיים שחורי(צרניאק) 7.538 שחורי שולמית

 3624/89 ארביטםמן חוה 7.238 אהרון ארביטסמן

 3625/89 גוח־מ מרים 20339 גורדון איתן

 3626/89 טאוז קדשים 8-11.87 שלמה קדשים

 3627/89 אגאדנאן קדשים 1.1030

 3629/89 גרבח שמואל 11337 אדר רות

 3630/89 רוזנבאוס ארטור 21.1.59 סרובוביץ חוה

ח אסתר 3.539 רבקה מרגריסה ל  3634/89 ק

 לניאדו

 3635/89 אנה שולסן 17.139 שלמה שולמן

 3636/89 מואסי פליקס 25.1.85 מואטי אמה

 3637/89 צבאח(שרם) סלחה 7.5.66 אברהם 1באזז

 3638/89 צכאח משה 24.4.75

 3640/89 צבי שרה 29.439 אורנה שדון

 3641/89 אנה זים 17.539 ויקשור סטפן זיס

ד  3642/89 לאה מחוץ 22439 מזור ח

 3643/89 שיל רגינה 5.539 שלו אברהם

 3644/89 שלמה שיל 31.5.79

 3646/89 יולנדה(אפפל) שורץ 14.5.73 אדוארדו ארנסמו

 שהרז

 3648/89 דייזמן מלכה 1.103 רז הרצל

 3649/89 שרתוק דב 10.539 שרתוק אהוד צבי

 3651/89 קליינברג רבקה 30.339 קליינברג פנינה

 3653/89 ירימי שמחה 3.131 דהרי אברהם

 3654/89 לבקוביץ יהודה 10.937 הדסה פרקש

 3655/89 מלכה בן יוסף 17.636 עסרה קליין

 3656/89 מנשה בן יוסף 25.239

 3657/89 מרדכי יוסף פלינט 31.139 חנה־רות פלינט

 (חלמיש) (חלמיש)

 3658/89 נחמה גולדמידס 23.339 יוסף גולדשמTט

 3659/89 צדוק מרדכי 21.12.78 ישראל(צדוק) חתן

 3661/89 רג׳ואן נעימה 23.1238 יוסף רגב

 3662/89 צימרמן אסתר 7.536 צימרמן פנחס

 3663/89 שושנה שמואל 6.1231 מורטזה שמואל

 3665/89 אברהם פרידמן 26338 מלכה פרידמן

 3664/89 עתיה אלבין 22.3.79 בלהה אלבין

 3666/89 כהן את־בה 6.439 בהן אורי

3423 

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הודעות (המשך)

 שם המבקש

 תאריך

 מס׳ התיק שם המנחז הפטירה

 צוואות

 3873/89 אברהם גץ 25.1137 גץליסל

 3874/89 מרים אופסובםקי 21.339 עתק אופטובסקי

י הנדלסמן ל  1515/89 ידי(ימרה) הנדלסמן 21.1238 נ

 3902/89 אילנה ביאלר 9339 גדעון ביאלר

 3868/89 מלר הנריך 3.539 מלר טטיאנה

 3888/89 הנסברמר 11339 מיה פסל אשנר

 3889/89 אביבה לרנר 23.339 רינה קיםמן

 3892/89 הולאנדה ימץ 18439 דוד ימין

 3895/89 מגן אה1ץ גורגיה 14.139 מגן רז

 3896/89 פינקוס וקסלר 1.1132 דודה־בליכר וקסלד

 3899/89 גרפינקל אידדור 29.1136 נרפינקל דורה

 3901/89 שבח אברהם 10339 שבח סופי

 3903/89 צרבדמדיקח־תוק

 מחם 15.339 אוחז חלפה

 3905/89 מסה לונה 23.1238 מסה דוד

 3908/89 נתן גרשוני 21339 שושנה רובץ

 3909/89 שרגא ויסמן 5.439 לוי סוכר

 3910/89 צפורה הסמן 30338 לוי סוכר

 3912/89 רחנבלום מלכה 6.439 רתנבלום צילה

 3894/89 פנינה ליטס 28.4.88 משה ליסס

 3916/89 מכל פנחס 10.339 פרידה מבל -

 3918/89 בן גד גחנה 19.339 בן גד ישעיהו

 3921/89 מישל(מיכאל) סינרר 31.539 לוצינה יעקוביץ

 סינדר

 3922/89 רפאל מוםן 9.12.88 משה מוסן

 3927/89 שרה שכטר 14.339 צפורה שכטר

 3932/89 חדה־רחל פלסקוב 23.339 נאוה רוטבח־

 3936/89 שושנה חון 6.339 שמחה חון

 3939/89 גרמה יחיא 1.2.88 חיים גרונה

 3940/89 שסיץ עליזה 21.439 עוד שטיץ

 3942/89 חיה יוסף 7339 אידה קפ

 3945/89 אפרים אליאש 6.239 אליאש שרה

 3957/89 נורברט בפיר 8.539 רבקה בכרר

 3959/89 פפלנצנבוים חיים צבי 12.539 אטיל פפלנצנבוים

 1106/89 רוזנברג יחיאל 14.2.89 שמשה רוזנברג

 3317/89 אחל דוניה 26.339 זיידל שושנה

 ירושות

 1433/82 פחדל גרינברג 10.1231 לוסי שטרנברג

 1641/89 אמיליה חכמון 29.1138 עדנה חכמון

 3803/89 גבחאל פרידמן 1.439 אלזה חנה פרידמן

 3590/89 יצחק־איזקו גבאי 8339 אמה(גבאי) לוץ

 3592/89 יוסף נודק 18.836 הלן נובק

 3601/89 שרה כספי 2.339 יוסף כספי

 ילקה: הפרסומים 72*5, כיב בם׳־ון התשמ׳׳ס, 25,6.1989



 תאריר

 מם' התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 ירושות

 3733/89 יצחקי אליעזר 24.5.89 יצחקי שושנה

 3734/89 קלימן שרה 27.2.85 קילימניק סלובה

 3736/89 לוי מסעוד 17.5.89 דהאן אסתר

 3745/89 סירה רחמים 17.2.89 דגמי דוד

 3747/89 אסנת עופר 11.4.89 דוד עופר

 3787/89 םוראני אברהם 29.8.78 סלומון רחל

 3788/89 סוראני מרסל 9.3.89

 3061/89 שלמה רוקי 1.4.89 צפורה שלמה

 3753/89 אריה קורל 21.11.87 ברכה קורל

 3756/89 סלמון איגנץ 23.1.82 סלמון יולן

 3757/89 רחל מינשריק 27.9.80 יוסף מינשריק

 3758/89 ליבוביץ דן עזריאל 23.439 פאולס ליבוביץ

 3759/89 מריומה משה .8.5.59 מריומה ג׳ורג׳

 3760/89 דבקה מויאל 1.12.68 משה מויאל

 3761/89 מהלוף גד 24.6.69 מהלוף משה

 3764/89 לאואר סמי 15.139 לאואר מישל

 3765/89 חנה קיפרמן 2.1.89 איטה הלפדין

 3766/89 כהן יהונתן 2.5.89 רוזליה פסי

 3768/89 חיים בקיש 23.139 דוד בקיש

 3769/89 יהודה גל 17.539 ישראל גל

 3770/89 זודקויל מקסימיליאן 22.1137 חיים זורקויל

 3772/89 לוסי(לוציה)

 שאלתיאל 13.7.50 מרים צרפתי

 3773/89 לוי אהרן 14.2.76 מרים אלבז

 3774/89 לוי אסתר 23.6.88 מרים אלבז

 3775/89 צבי דן ניסנטים 5.439 רחל לאה ניםנבוים

 3776/89 פרידריך(פרץ) פרוינר 16.236 אריה ג׳ורג׳ פרוינד

 3777/89 פולק שרה 2.3.89 פולק יחזקאל

 3779/89 יהודה כהן 25.11.77 מרדכי כהן ,

 3782/89 פחדה קרולינה

 ליפסיס 4.2.89 רירי ברקוביץ

 3783/89 נחמה רויזמן 9.4.89 איתנה ניב

 3790/89 רבקה שליםל 24.339 רחל דויסש

 3794/89 עזרא אשורי 20.1.89 טוראן אשורי

 3798/89 שטרן פולה 30.12.88 רות פרוש

 3799/89 יעקב מדמון 19.10.88 שלמה מדמון

 3800/89 יעקובזביץ שלמה 25.7.88 יעקובוביץ חנה לאה

 3805/89 רוטרו חיה 18.8.87 חסדו יעקב ואח׳

 3810/89 יהודית לוי 2.139 משה לוי

 3811/89 יוסף אלקבץ 4.1.89 מימי אלקבץ

 3812/89 ליברסקו מינה 5.835 ליברסקו ליביו

 3813/89 מזרחי מרים 23.1238 אנדריאנה יהודית־

 3814/89 מזרחי חיים 4.1236 משולם

 3816/89 מוסקוביץ שמואל 28.9.69 סולומון לאה

 3817/89 מוסקוביץ רבקה 19.3.89 סולוממ לאה

 ר׳ שטרגגדג־אליעז, רשמת

 ילקוס הפרסומים 3672, כיב בסיון התשמיש, 25.6.1989

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הודעות (המשך)

 תאדיו־

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות

 3669/89 צפריה עזרא 27.139 מדיה נינה(מינה)

 3670/89 פעמוני אליעזר 17.3.89 בת ציון פעמוני

 3671/89 פני זיציק 20.9.87 מרדכי זיציק

 3672/89 תאפדי שלמה 12.2.81 חלמיש מלכה

 3673/89 חח־ סלם 9.137 חרד סאלם

 3675/89 אהרח פתקו 3.12.66 יעקב פרנקו

 3676/89 לוין דורה 10.339 אביה גולני

 3677/89 דבי כהן 143.89 יפה מזרחי

 3678/89 חקה(שאול) קלברס 5.4.88 הרצל קלברס

 3679/89 ישראל קלברס 5.7.88

 3680/89 שרה חבורה 16.10.75 צדוק חבורה

 3682/89 רחל זיבנברג 18.738 ברקוביץ רוסיה

 3683/89 פחדליס דגמונד 26.12.88 פרידליס חנה

 3685/89 סובה מועלם 27.139 רחל גבריאלי

 3686/89 צבי איזקוביץ 20.439 אחאלה(איזקוביץ)

 נווה

 3690/89 סלים םואשי 18.2.89 עורי נזי

 3692/89 עבדול קרים(אהרן) 23.85 אמיניה אברהם

 אמיניה

 3693/89 אמיניה חנם חנה 16.1138

 3695/89 גוטדייד מאד 29.135 ־חיים שלמה גוטרייך

 3696/89 גוטחיך צילי 26.1.89

 3697/89 נתן(ניסן) אליאש 2.537 שרגא עליס

 3698/89 הרםן מיקו(חייט) 10339 הרכון יהושע

 3699/89 כהן לודוביג 25.139 זארס מוניקה

 3701/89 שלמה פשיסוסקי 12.1238 יוסף קירר

 3702/89 צבי ינובסקי 17.5.89 לאה סולל

 3706/89 זמירה הלפרין 20.3.89 זיוי שורר

 3708/89 אוח בדאון 19.439 מרטה בדאון

 3709/89 משה כהן 31.1.89 מזל נפתלי

 3712/89 דוד קושלביטש 11.3.89 יוכבד רחנבלט

 3714/89 חיימוביץ בדום 1.339 חיימוביץ שלום

 3716/89 סולומון נתן 18.1038 שרה בזיתו

 3718/89 קליין משה 8.11.84 קליין חנה

 3720/89 מלכה אברהם 8.3.82 מלכה עדי

 3724/89 אחלץ אמרגין 28.6.87 אלים אימרגין

 1752/89 מלכה זילברשטיין 53.88 יצחק זילברשטיין

 3726/89 ניאזוץ ברכה 1.9.83 שולמית גחנסטון

 3728/89 הלנה קאופמן 30.1138 מזר חיים יוסף

 3729/89 חיים עובד 11339 שמחה עובד

 3730/89 חקק רפאל 2.1.81 חקק נגיה

 3731/89 ארוינג קליין 12.5.86 פיי קליין

 3732/89 בנימין קליין 9.9.60 סידני קליין
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