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 באב התשמיש(6 באוגוסט 1989) על כל העובדים והמעבידים ביש
 ראל למעם עובדים במשרה חלקית ומעבידיהם•

 תוספת
 ההודאות המורחבות

 פסי הסעיף
 בהסכם הקיבוצי

 1. 'העובדים כמשך ששה ימים או במשך חמשה ימים בשבוע יותר
 מ־45 שעות בשבוע, יעברו לשבוע עבודה בן 45 שעות באותו
 מספר ימים בשבוע, כפי שעבדו עד כה, ללא ידידה בשכר.

 15• לצורך חישוב שכר שעת עבודה, לגבי"מי שחלות עליו
 הוראות סעיף 1, יוגדל שכר השעה ביחס שבץ שעות העבודה
 השבועיות כפי שעבדו אלמלא הוראות סעיף 1 לבץ שעות

 העבודה על־פי הוראות סעיף 1.
 ח' בתמח התשמ״ט (11 ביולי 989«

 (חמ 3-107)

 יצוק שמיר
 • שר העבודה וודווחה

 אישיר לפי סעיף 5(א<
 לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה,
 ז»שי״*-1»1«) אני מאשר לעניין הסעיף האמור את ההסכמים

 הקיבוציים המיוחדים הבאים:

 1. הסכם קיבוצי(366/89) שבץ ביתן דימונה בעימ לבין ההס
 תדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, מועצת פועלי

 דימונה, מיום כיו בניp התשמיש (2 באפריל 1989»
 2. הסבם קיבוצי(367/89) שבץ קוגל בע׳׳מ לבין ההסתדרות
 הכללית של העובדים בארץ ישראל, מועצת פועלי לוד, מיום

 כיד בשבט התשמיש (30 בינואר 1989»
 3. הסכם קיבוצי(368/89) שבין כבלי ציון - מפעלים מאוחדים
 בע״מ לבין ההסתדרות הכללית של העובדים כארץ ישראל,
 מועצת פועלי שדרות, מיום א׳ באדר א׳ התשמיש(6 בפברואר

;(1989 
 4. הסכס קיבוצי(369/88) שבץ חברת שירותי טנקרים בעימ
 לבץ ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, מועצת
 פועלי תל־אביב, מיום י״ב באלול התשמ״ח (25 באוגוסט

«1988 
 5. הסכם קיבוצי (370/89) שבץ חברת איתנית מוצרי בנייה
 בע״מ לבין ההסתדרות הכללית של העוברים בארץ ישראל,
 מועצת פועלי נהריה, מיום כיד באח־ א׳ התשמ׳׳ט(1 במרס

«1989 
 6. הסכם קיבוצי(371/89) שבץ מכון התקנים הישראלי לבץ

 1 ס׳ח התשי״א, עמ׳ 204; התשל׳׳א, עמי 63.

 מינוי לאימות חתימת נוטריונים
 לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-976ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, התש־
 ל״ו-1976>אני ממנה את עובדי המדינה דלהלן, לאמת את חתימו

 תיהם של נוטריונים לעניץ הסעיף האמור.
 חד סלומון, מזכיר ראשי בפועל של בית משפט השלום בתל־

 אביב;
 יעקב נליצקי, סגן מזכיד ראשי בפועל של בית משפט השלום

 בתל־אבי3
 יוסף חבשה, מרכז(אמרכלות), בית משפם השלום בתל־אביב;

 מריס לזנובסקי, מרכזת, בית המשפט השלום בתל־אביב.
 כ״ט בסיון התשמ״ט (2 ביוני 1989)

 (חמ 3-165)

 ה מרידוד
 שר המשפטים

 יסיח התשל״ו, עמי 196; התשכדט, עמ׳ 47.

 הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים, התש*
 י״ז-1957י, אני מודיע על כוונתי לתת צווים, לפי סעיף 25-לחוק
 האמור, המרחיג^את תחולת ההסכמים הקיבוציים הכלליים 89/
 7035, 7038/89, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
 לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, מיום א׳ בםיון
 התשמיש(4 ביוני 1989) זמץם כיו כסיה התשנרט(29 ביוני 1989),
 כדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש ובדבר החזר

 הוצאות נסיעה.
 ח׳ בתמוז התשמ״ט (11 ביולי 1989)

 (חמ 3-107)

 יצדזק שמיר
 שד העבודה והרווחה

 י ס״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 צו הרחבה בדבר הפחתת שעות העבודה השבועיות
 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 שבץ לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם
 הארגונים המאוגדים בה, לבץ ההסתדרות הכללית של העובדים
 בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, מיום כ׳׳א באב התשמיח(4
 באוגוסט 1988) ושמספח בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 88/
 7037, המפורטות בתוספת, זכי ההודאות האמורות יחולו מיום ה׳

 1 ם׳־ח התשי׳׳ז, עמ׳ 63.

 3714 ילקוט הפרסומים 3682, כ׳ בתמוז התשמ׳ט, 23,7.1989



 תוקף הרשאה זו עד יום ג׳ בטבת התשץ(31 בדצמבר 1989)
 וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.

 י׳׳ט במיון התשמ״ט (22 ביוני 1989)
 >חמ 3-279)

 חיים גר־לג
 שד המשטרה

 הרשאה
 לפי פקדת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרצדורה הפלילית
 (עדות)׳ אני מרשה בזאת את עובדי משרד החקלאות ששמותיהם
 מפורסים להלן, לעתו חקירות בקשר לביצוע עבדות על תוק
 המים, התשי׳׳ס - 1959־, וחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,

 התשי״ח - 1957׳:
 השם תעודת זהות

 אלגריסי חיים . 6854183
 בהלול שלמה 564973

 בוכדיס מרדכי 7673451
 ס צבי מסף 554429

 בקיש עופר 5137093
 גדה רחמים 5487739
 גרין פנחס 5159755
 ירושלמי יוסף 5422443
 קדש גבריאל 5116904
 מועלם רוני 5753541
 מלכה יצחק 553940

 מסעוד דוד 5324031
 סגרון אריה 5713913
 עמר יעקב 6730477
 קרני בנימק 5716834
 קרני יחדה 5873854
-גבאי יוסף 0968265

 אורטנברג צבי 06234702
 גל יצחקי 0034664
 זוהר אלעד 1099613
 שחם גיורא 5075768
 שמואל תני . 5538318
 סהר אבינועם 551626

 שיד מדם 4977215
 'אלמליח רפאל 6099631
 אסף דרורי \ 935482

 קוםסא דב \ 2029760
 לוי אלברס 4224855
 מואס אברהם 262143

 נעים אפריט 5484866

 1 חא״י, כרו א׳, עמ׳ 439

 * ס־ח התשי׳׳ט, עמ׳ 169.
A נ ם׳ח התשי׳׳ח, עמי 

 ההסתדרות הכללית של העובדים מועצת פועלי תל־אביב,
 מיום א׳ באח־ א׳ התשמ־ט (6 בנובמבר 1989)¡

 7. הסכם קיבוצי(372/89) שבין נחושתן תעשיית מעליות כע״מ
 לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, מועצת
 פועלי תל־אביב, מיום ז׳ באבהתשמ״ז(2 באוגוסט 1987»

 8. הסכמים קיבוציים(377/89,376/89) שנץ רשות שדות הת
 עופה בישראל לבץ ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ
 ישראל, מועצת פועלי לוד, *מיום י״ז באייר התשמ׳׳ט (22

 במאי 1989»
 9. הסכם קיבוצי(428/89) שבין אל־על נתיבי אוויר לישראל
 נע׳׳מ לבץ ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל,

 מיום י׳׳א בניסן התשמ״ט(16 באפריל 1989»
 10. הסכם קיבוצי(445/89) שבץ החברה הממשלתית למדליות
 ולמטבעות בע״מ לבץ ההסתדרות הכללית של העובדים

 בארץ ישראל, הסתדרות הפקידים, מיום ייזז בסיון התשמ״ט.
 (21 ביוני 1989»

 11. הסכם קיבוצי(444/89) שבץ עמידר החברה הלאומית לשיכון
 עולים בישראל בע״מ לבץ ההסתדרות הכללית של העובדים
 בארץ ישראל, הסתדרות הפקידים, פדום י״ח בסיון התשמיש

 (21 ביוני 1989»
 12. הסכם קיבוצי(446/89) שבץ מדעת ישראל, משרד הביסחמ
 לבץ ההסתדרות הכללית של העוברים בארץ ישראל, האגף
 לאיגוד מקצועי, והאיגון הארצי לשבדי מדל, מיום ג׳ בשבט

 התשמ״ט(9 בינואר 1989).
 ח׳ בתמוז התשמ״ט {11 ביולי 1989) .

 (חמ 3-363)

 יצחק שמיר
 שר העבודה והרווחה

 הרשאה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות)י אני מרשה בזאת את עובדי משרד החקלאות ששמותיהם
 מפורטים להלן, לערוך חקירות לענץ פקודת הדיג, 73?1> ולעניץ

 חוק המים, התשי״ט 11959•
 השם תעודת זהות

 מוסללם סמי 020450433
 בך יעיש דניאל 068302140
 חנוכה גבריאל 002561751
 שפלד דוד 013282207
 שפירו ג׳ימי 013939278
 קוהן בלה 015422272

 י חא״י, כרך אי, עמ׳ 439.
 נ עייר 1937, תוס׳ 1, עמ׳ 137.

 ג ם״ח התשי״ט, עמי 169.



 השם מספד זהות
 עמוס קלונר 119320
 גת יזםף 201029

S240663 יוסף סספנםקי 
 מדי חסון 2043993
 אריאל כרמן 648137

 אריה פונדק 05363304
 פורת פנחס 7846121

 נסים נג׳אר 056286966
 וקסמן צבי 1273438
 גודוביץ שלמה 095472
 מירון רב 161791

 נחליאלי דב 5049555
 פיפאנו שלמה 5226183
 יגאל ישראלי 5032286
 יצחק מגן 4511065
 חנניה היזמי 5405244

 דוד עמית 000072653
 משה הדסל 009678434
 לוסן יודס 009474727

 השם תעודת זהות

 תוקפה של הרשאה זו עד יום 31 במרס 1990 וכל עוד משמש
 העובד במשרתו האמורה.

 י״ט בסיון התשמ״ס(22 ביוני 1989)
 (ועז 3-398) זדים גר־לב

 שר המשטרה

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה מועל
 בבית הדיז הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט׳ו-1955
 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשס״ו-1955י, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות.עם נשיא
 בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את נחש דב קרייםמן, דיין בית דין
 בבית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה, בהסכמתו, לכהונה בפועל
 בבית הרין הרבני הגדול, לתקופה)של חודש ימים, החל ביום ח׳

 כסיה התשכרט(11 ביוני 1989¿ *
 ג׳ בסיון התשמיש (6 בעני 1989)

 >חמ 3-403)
 זבולון ושר

 ומור לענייני דתות

 1 ס״ח התשס״ו, עמ׳ 68! התשמ״ד, עמי 50.

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגמל

 לפי חיק הדיינים, התשס״ו-1955
 בהתאם לסעיף 24 למק הדיינים, התשט״ו-1955י, אני מודיע
 בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא

 רדל יעקב 7889764
 דור אוחיון 051440295

 מיכאל דוארי 0584634
 משה ענווים 0759622
 יוסף וויל 588434
 סלע אריה 17493

 תוקפה של הרשאה זו ער יום ג׳ בטבת התשץ(31 בדצמבר
 1989) ובל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.

 י״ט בסיון התשמ־ט (22 ביוני 1989)
 (חמ 3-279) חייפ מ״־לג

 שר המשטרה

 הסמבה
 לפי פקודת סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש) ונוסח חדש1,

 התשכ״ט - 1969
 בתוקף סמכותי עפ״י סעיף 4 לפקודת סדר הדין הפלילי
 (מעצר וחיפוש)(נוסח חדש!, התשכיט ־ 1969• (להלן - המודה/
 אני מעניק בזאת לפקחי אגף העתיקות ששמותיהם רשומים להלן
 סמכויות שוטר על פי סעיפים 2 ר3 לפקודה לגבי עבירות לפי מק

 העתיקות, התשליח - 1978,־ ולשם כך בלבה

 מספר זהות
54502216 
53240149 
13631882 
55633440 
63727036 
30057053 
00049601 
13118047 
54851902 
50426089 
11471190 
53347951 
51737955 
56521883 
01471051 
05225683 
05305255 
0027696 

55046668 
00590300 

007778 
972291 

1036229 

 השם
 יוסי לוי

 אמיד פלדשטיין
 הרלי שטרק
 צבי גרינהוט
 לנדר ישעיהו

 קלמןיעקב
 עתי אבנר

 אילן בד יהודה
 גדעון אבני
 עוזי דהרי
 בועז זיסו

 עשהאל לביא
 לוי ציון

 יוסי משה
 פרנק טיבור
 מוטי אביעם

 דוני רייך
 ציון שביס
 יהודה לוי

 יהודה נאמן
 גבי מזור

 יוסף פורת
 רודולף כהן

 ס״וז התשס״ו, עמי 68; התשמ״ד, עמי 50.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ׳ 284.

 םיח התשל״ח, עמ׳ 76.

 3716 ילקוס הסרםונדם 3682, כ׳ בתמוז התשמיש, 23.7.1989



 מינוי ממלא מקוב נציג בוועדה מחוזית
 לתכנון ולבנייה

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א לחוק התכנון והבנייה, התש־
 ^rr-11965, אני ממנה את דוד שמש כממלא מקום לנציגי בוועדה

 המחוזית לתכנון ולבנייה במחח חיפה במקום שמואל דשפון.

 : סינר נציגים וממלאי מקום בוועדות מחוזיות לתכנון ולבנייה*

- יתוקן לפי זד

 י׳ בתמוז התשמ״ס (13 ביולי 1989)
 >חמ 3-7)

 יעקב צור
 שר הבריאות

 י ם״ח התשכ״ד״ עמ׳ 307.
י״פ התשמ״ט, עמ׳ 2359.  ־

 הודעה בדמי קביעת ערכו הנקוב של מטבע
 ושאר פרטיו

 לטי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954
 אני מודיע שבתוק׳ סמכותי לפי סעיף 31(0 לחוק בנק
 ישראל, התשי״ד-1954י, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת
 ובאישור שר האוצר, קבעתי את ערכם הנקוב, תרכובתם, משקלם,
 תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות חנוכה, התש׳׳ן - 1989, בערר
 נקוב של 1 שקל חדש ר2 שקלים חדשים(כסף), אשר דוגמותיהם

 שמורות בבנק.
 ס׳ בתמוז התשמ׳יט(12 ביולי 1989)

 >חמ 3-105)

 מיכאל ברונו
 נגיד בנק ישראל

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192,׳ התשמ׳יא, עמ׳ 243.

 אכדזה על מטבע זכרון
 ל?י חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א(א) לחוק בנק ישראל,
 ומשי*ד-1954י, ולאחר התייעצות עם הממשלה, אני מכריז על
 מטבעות חנוכה התש׳׳ן - 1989, בעדך נקוב של 1 שקל חדש ד2

 שקלים חדשים(כסף), כמסבעות זכרון לעניין הסעיף האמור.
 ט׳ בתמוז התשמ״ס (12 ביולי 1989)

 (חמ 3-105)

 מיכאל בדונו
 נגד בנק ישראל

 י ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192; התשמ״א, עמ׳ 243.

 בית הדק הרבני הגחל, מיניתי את ישעיהו משודר, אב בית דין
 בבית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה, בהסכמתו, לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול, לתקפה של חודש ימים, החל ביום ח׳

 בםיון התשמ״ט(11 ביוני 41989

 ג׳ בםיון התשמ״ט (6 ביוני 1989)

 (חמ 3-403)

 זבולון המר
 השר לענייני דתות

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה במועל
 — בבית הדין הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-55?1

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשס״ו-1955י, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
 בית הדק הרבני הגדול, מיניתי את אברהם אלמליח, אב בית דין
 בבית הדין הרבני האזורי בירושלים, בהסכמתו, לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הנוזל, לתקופה של חודש ימים, החל ביום ח׳

 במיון התשמיש(11 ביוני 41989
 נ׳ במיון התשמ׳׳ט (6 ביוני 1989)

 «חמ 3-403)

 זבולון ומר
 השר לענייני דתות

 1 ס״ח התשט״ו, עמ׳ 68; התשמ״ד, עמי 50.

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשס״ו-1955
 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשם״ו-1955י, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
 בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את סעדיה שרעבי, אב בית דץ
 בבית הדין הרבני האזורי ברחובות, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית
 הדין הרבני הגדול, לתקופה של חודש ימים, החל ביום ח׳ בסיון

 התשמ״ט(11 ביוני 41989
 ג׳ בסיון התשמ׳׳ט (6 מוני 1989)

 (חמ 3-403)

 זבולון המד
 השר לענייני דתות

 י ס״ח התשס״ו, עמי 68; התשמ׳׳ד, עמ׳ 50.
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 מינוי חברימ כוועדה המקומית .
 לתכנה ולבנייה מורדות הכרמל
 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19«אא2< ד21 לחוק ה
 תכנון והבנייה, התשכ״ה-11965, שהועברה אל״, אני ממנה את הבד
 פורמים להלן לחברים בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות זז־

 כרמל:
 ראובן בינר

 אברהם פריד
 עקיבא נסים

 דוד עמר
 מסעוד אלמלח

 מרדכי עמר.
 מינויים3 של לבנוני ברזילי, שמואל רייניש, משה בחילי

 וחיים סידרו כחברים בוועדה האמורה ־ בטל.
 ב׳ בתמוז התשמ״ט (7 ביולי 1989)

 (חמ 3-7)
 דב קהת

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 י ׳*פ התשל׳יא, עמ׳ 761.
 י י״מ התשמ״ד, עמ׳ 2790.

 מינוי ממלאי מקום לחבריה בוועדה המקומית
 לתכנץ ולבנייה מורדות הכרמל
 לפי חוק התכנון והבנייה התשכ׳׳ה-1965

 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19(א)(2), 21 ד48א
 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965י, שהועברה אל״, אני ממנה
 את המפורטים להלן כממלאי מקום לחברים בוועדה המקומית לתר

 נון ולבנייה מורדו^ הכרמל:
 יצחק סויסה, ממלא מקום לראובן בינר:
 דוד שוזר, ממלא מקום לאברהם פריה
 אבי שחר, ממלא מקום לעקיבא נסימ

 בודים קרומגלז, ממלא מקום לדוד עפה
 תי בךדהן, ממלא מקום למרדכי עמר.

 מינויים׳ של אליעזר סכיטז, אהרן סבג, יאיר שפידא, יעקב
 בן־אברהם, ראובן בינר ואברהם פריד כממלאי מקום בוועדה האמו

 רה - בטל.
 ד׳ בתמוז התשמ׳׳ט (7 ביולי 1989)

 (חמ 3-7)
 דג קהת

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמי 307.

 *י־פ התשל״א, עס׳ 761.
 י י־פ התשמ־ד, עמי 3015.

 מינוי חבריפ בוועדה המקוגדת
 לתכניז ולבנייה השומחץ

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכות שד מנים, לפי סעיפים 19(א)(2< ר21 לחוק ה
 תכנון והבנייה, התשכ״ה-11965, שהועברה אל״, אני ממנה את המ
 פורטים להלן להיות חברים מועדה המקומית לתכנון ולבנייה ה

 שומרה:
 יעקב אדרי

 מרדכי קידמאיר
 ישי שיבובסקי

 עז אלדין עמאש
 דוד לוין

 משה גתס
 מומה חסדייה.

 מינויים׳ של שלום שבתאי, שלום ברזילי, מורד עמאש
 כחברים בוועדה האמורה - בטל.

 ל׳ בסיון התשמ׳׳ט (3 ביולי 1989)
 >חמ 3-7)

 דב קהת
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י ם״ח התשכ׳׳ה, עמי 307.
 * י״פ התשל״א, עמי 761.

 י י״פ התשמ״ד, עמ׳ 2985.
 מינוי ממלאי מקומ לחבדימ בוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה השומרון
 לפי חוק התכנון זהבנייד, התשכ״ה-1965

̂ ו־48א לחוק  בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19(א
 התכנון והבנייה, התשכ״ד׳-1965י, שהועברה אל«, אני ממנה את
 המפורטים להלן להיות ממלאי מקום, •לחברים בוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה השומרון:
 חיים ראר, ממלא מקם ליעקב אדרי:

 שלמה שטיינר, ממלא מקם למרדכי קידמאיר;
 יהודה זמננודה, ממלא מקום לישי שיבובסקי;
 עומר נג׳אר, ממלא מקם לעז אלדין עמאש

 אריה שטיינר, ממלא מקם לדוד לרה
 עומר נגאב, ממלא מקום למוסא חםדייה.
 מרדכי בלוד, ממלא מקום למשה גרנס.

 מינויים׳ של יעקב אדרי, יעקב דורון, יהודה זמרוני, עבד
 מואסי, אילן פורת ושלום ורד כממלאי מקם לחברים בוועדה האמר

 רה - בסל.
 ל׳ כםיון התשמ״ש (3 ביולי 1989)

 (חמ 3-7)
 דב קהת

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס׳׳ח התשכ״ה, עמ׳-307.

 ־ י״פ התשל׳׳א, ענו 761.
 י י״פ התשמ־ד, עמי 2986.
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 הודעה על הסמכת מפקחי רחצה חגי חפץ יואב חן
 , מנחם שוורץ -ס אבי שלום

ף ^ ן . ך מ ך ״ ף צ ן  לפי צו הסדרת מקומות רחצה.(סדרים ואיסורים במקומות רחצה ף

יימ ן יוסף או ד  מוכחים/התשכ׳ד-1965 זדים *

 אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לצו הסדרת מקר נתז קודינסקי אברהם אלימלך
 מות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכחים/ אבי שיק מרקו פאר

 התשכ^־־1965י(להלן - הצו/שהועברה אל״, הםמכתי את: המנד מרדכי סלע אליקאו־לר
ז נדה בסיה התשמ״ט(28 ביוני 1989)  יים להלן, עד עם י״ב בניסן התש׳ן(31 במרס 1990/ למפקחי רח״

 בכל הארץ לעניין חצה מזמ 3-122)

 י ק״ת התשכ״ד^ עמי 1903; התשנרז, עמי 1163. יעקב מרקיביץ
פ התשמ״ז, עמ׳ 1404. המשנה למנהל הכללי במשרד הפנים ״ י 1 

 : הודעה בדבר אישור תעריפי חשמל

 לפי פקודת זיכיונות החשמל

 אני מודיע כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 2 לפקודת זיכיונות החשמלי, ולפי סעיפים 23 ר24 לדכיה שניתן לחברת החשמל לישראל
 בע״מ, המובא בחלק א׳ של התוספת לפקוח־״ ולאחר התייעצות עם הרשות הלאומית לאנרגיד״ אישר שר האנרגיה המשתית לחברה
ס היה באייר התשכדס(1 ביוני י בקשתה, את תעריפי החשמל הספודסים בתוספת, אשר יחולו על צריבת החשמל החל מו  האמורה, על פ

.(1989 

ת פ פ י  1. תעריף כללי , ת

 חל על האספקה למטרות כלשהן בחצרים כלשהם> פרט לתקופות שלגביהן מחר הצרכן תעריפים

 אחחם החלים באותם חצויים 5.08 שקלים חדשים

 א. תשלום חודשי קבוע

 ב. תשלום בער הקוט״ש
 (נוסף לתשלום החודשי הקבוע לעיל)

 אגורות

 בעד כל קוס״ש עד 100 קוט״ש בחודש 15.76
 בעד כל קוס־ש מעל ל־100 קוט״ש ועד 1000 קוט״ש באותו חודש 15.39
 בעד כל קוס׳׳ש מעל ל־1000 קוט־ש ועד 5000 קוט״ש באותו תירש 14.90

 בעד כל קוט״ש מעל 5000 קוט״ש באותו חודש 1445
ל ל  2. תעריף מ

 חל דל האספקה למטרות כלשהן בחצרים כלשהם, כאשר כל סוגי הצריכה נמדדים ביחד פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרת
 תעריפים אחרים החלים לגבי הצריכה באותם הצרים; והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־12 חודשים רצופים.

 למרות האמוד לעיל יהיה הצו־ס רשאי לקבל אספקה נפרדת לחימום מים ו/או חימום חצויים בשעות מוגבלות לפי התעריף החל
 למטרות אלו.

 א. תשלום חודשי בעד ביקוש־מרבי־שנתי

 שקלים חרשים

 בעד 10 קרס ראשונים של ביקוש־מרבי־שנתי או חלק מהם בכל חודש 16.20
 בעד כל קו־ט נוסף של ביקוש־מרבי־שנתי בכל חודש 1.62

 התשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי הנ״ל ישולם לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת התעריף, בין אס הצרת צורך חשמל ובין אס
 אינו צורך חשמל באותו חודש.

 J תשלום בעד הקוט׳׳ש
 (נוסף לתשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי בא׳ לעיל)

 חוקי א״י, כרך א׳, עמ׳ 604.
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 אגודות

 בעד כל קוט־ש עד 100 קוס־ש לכל קרם של ביקוש־מרבי־חדשי, בחודש 13.31
 בעד בל קוט׳׳ש מעל ל־100 קוס׳׳ש ועד 200 קוס״ש לכל קוים של ביקוש־מרבי־חדשי, באותו חודש 1245
 בעד כל קוס״ש מעל ל־200 קוט״ש וער 300 קוט׳׳ש לכל קרש של ביקוש־מרבי־חודשי, באותו חודש 12.14
 בעד כל קוס׳׳ש מעל ל־300 קוט׳׳ש לכל קו׳׳ט של ביקוש־מרבי־חודשי, באותו חודש 11.78

 תעריף ביתי
 חל על האספקה לצורכי בית בלבד, בוערים למגורים - לרבות אספקה לחדרי מדרגות וחדרי שידות, כמו p על האספקה בבתי

 תפילה.

 א. תשלום חודשי קבוע
 בעד כל יחידת חצויים המקבלת אספקה במרדה נפרדת 2.22 שקלים חדשים

 ב. תשלום בעד הקוס׳ש
 (נוסף לתשלום החודשי הקבוע לעיל)

 בעד כל קוט״ש 13.02 אגורות

 תעריף לחימש מים ו/או חימום חצרים בשעות מונבלות
 חל על האספקה לחימום מים ו/או חימום וערים כלשהם כשעות מוגבלות, כפי שתיקבענה על די החברה מזמן לזמן, אולם לא פחות

 מ־8 שעות במשך יממה.
 האספקה נמדדת על די מונה גפרר ושעות ועריבה מוגבלות על די שעת מיתוג אוטומטי או מכשיר מתאים אחר(להלן - ״מגביל

p לרוכשו ולהחדקו במצב תקין לפי הדאות החברה. i n זמר), שעל 
 למרות האמור לעיל, יכולה החברה, לפי בחירתה לספק מגביל זמן על חשבונה, שיישאר רטשה של החברה ושישמש להפסקת החשמל
 ולחיבורו מחדש בשביל דוודים לחימום מיס או מתקני חימום אחרים של a־p אחד או של צרכנים אחדים, אשר יחוברו לפי ראות

 עיניה של החברה למגביל הזמן הנ־ל שלה,

 א. תשלום חודשי קבוע 1.01 שקלים חדשים
 ב. תשלום בעד הקוט׳׳ש

 (נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל)
 בעד כל קוט״ש 11.19 אגדות
 התעריף הנ״ל חל במידה שידה אפשר להשיג מגבילי זמן בהתאם לקביעת החברה דק במקרה שחימום המים בחצריס נעשה רק
 בחשמל המסופק על די החברה, ורק במקרה שהדוד תואם את ו1¥קן הרשמי למחממי מים חשמליים ושעומסו אינו עולה על 12.5 וט

 לכל ליטר של קיבולו המלא של הדד. י
 תעריף למאד רחובות ציבדיים

 א. תשלום חודשי קבוע 27.16 שקלים חדשים
 ב תשלום בעד הקוט־ש

 (נוסף לתשלום החדשי הקבוע לעיל)
 בעד כל קוט׳׳ש 10.97 אגורות

 תעריף לחלק החקלאי בלבד במשק שאינו יישוב קיבוצי
י מונה נפרד.  חל על האספקה לצרכי חקלאות - כאשר ודא נמדדת על ד

 א. תשלום חדשי קבוע 3.06 שקלים חרשים
 ב. תשלום בעד הקוט״ש

 (נוסף לתשלום החודשי הקבוע לעיל)
 בעד כל קוס״ש עד 500 קוס־ש בחדש 13.13 אגורות
 בעד כל קוט׳׳ש מעל ל־500 קוט״ש באותו חודש 12.75 אגדות
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 7. תעריף ליישובים קיבוציים
 חל על האספקה ביישובים קיבוציים אשר בתם משק הבית משותף לכל החברים והאספקה נמדדת במרוכז, פרט לאספקה לתעשייה

 ולמלאכה שתוצרתו אינה מיועדת לשימושם של חברי היישוב הקיבוצי בלבד, לבתי הארחה, לבתי עסק ולשאיבת מים.

 א. תשלום חודשי קבוע 27.16 שקלים חדשים
ד הקוט״ש  ב. תשלש מ

 (נוסף לתשלש החודשי הקבוע לעיל)
 אגורות

 בעד כל קוט״ש עד 10,000 קוט״ש בחודש 13.53
 בעד כל קוטיש מעל ל־10,000 קתרש וער 50,000 קוט״ש באותו חודש 12.94
 בעד כל קוט״ש מעל ל־50,000 קוט״ש באותו חודש 12.77

 8. תעריף א׳ לתעשייה ולמלאכה

 חל על האספקה בבתי התשת ובתי מלאכה פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרת בתעריף ב׳ לתעשייה.

 א. תשלום חודשי בעד ביקוש מו־בי־שנתי

 שקלים חדשים

 בעד 1000 קרס הראשונש של ביקוש־מרבי־שנתי או חלק מוע, בכל חודש 9.56

 בעד כל קו״ט של ביקמדמרבי־שנתי מעל ל־1000 קרס באותו חודש 0.69
 התשלש בעד במןוש־מרב^שנמי ישולם לגבי כל חודש תוך תקופת תוןולת התעריף. בין אם הצרכן צורך חשמל ובין אם אינו

 צורך חשמל באותו חודש. ץ
 ב• תשלש בעד הקוט״ש

 (נוסף לתשלש החודשי הקבוע לעיל)
 אגורות

 בעד בל קוט־ש עד 2000 קמרש לחודש 13.68
 בעד כל קום״ש מעל ל־2000 קוט׳ש ועד 10,000 קוס״ש באותו חודש 13.28
 בעד כל קוט״ש מעל ל־10,000 קוט״ש באותו חודש 13.20
 למתת האמור לעיל, אס הביקוש־זזמרביחזשנתי של הצרכן עולה על 1000 קדט, לא יעלו התשלומים החודשיים הכוללש לפי תעתף

 זה על 1348 זמורות לקוס׳׳ש בממוצע.
 9. תעריף ב׳ לתעשייה

 חל על האספקה בוערים תעשייתיים וח$ לתקופה או לתקופות של 12 חודשים רצופים כל אחת, והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־
 12 חודשש רצופימ

 הברירה ביד חצרכן לבחור בתעריף דלקמן:

 * תשלום חודשי בעד ביקושימרבי״שנתי

 שקלים חדשים

 בעד 20 קו׳ס הראשונש של ביקוש־מרבי־שנתי או חלק מהם, בכל חודש 32.40

 בעד כל קרט של ביקוש־םרבי־שנתי מעל ל־20 קו״ט באותו חודש 1.62

 התשלש בעד ביקוקדמרבי־שנתי ישולם לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת התעריף, כין אם הצרכן צורך חשמל ובין אם אינו
 צורך חשמל באותו ודרש.
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 ב. תשלום כעד הקוס׳ש
 (נוסף לתשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי ב־א׳ לעיל)

 )עודות

 בעד כל קוס׳׳ש עד 150 קוט״ש לכל קו׳׳ט של ביקוש־מרבי־חודשי, בחודש 12.19
7U1 3 קוט״ש ועד 150 קוט׳׳ש לכל קו״ס של ביקו־זדמרבי־חודשי, באותו חודש 0 0 ־  בעד כל קוט־ש מעל ל
 בעד כל קוט׳׳ש מעל ל*300 קוט׳׳ש ועד 450 קוט׳׳ש לכל קרש של ביקוש־מו־בי־חודשי, באותו חודש 11.19
 בעד כל קתרש מעל ל־450 קוס־ש לכל קו׳ט של ביקוש־מדבי־חודשי, באותו חודש 11.01

 10. תעריף א׳ לשאיבת מים
 חל על האספקה לשאיבת מים לכל מטרה; וחל reprt או לתקופות של 12 חורשים רצופים כל אחת; והתעריף לא יינתן לתקומה

 קצרה ם־12 חודשים רצופים.
 א. תשלום בעד ביקוש־מרכי־שנתי

 שישולם ב־12 תשלומים חודשיים שווים.
 בעד כל קרם 19.44 שקלים חדשים לשנה

 ב. תשלש בעד הקוט׳׳ש
 (נוסף לתשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי לא׳ לעיל)

 אגורות

 בעד בל קוט״ש עד 100 קוט׳׳ש לכל קו׳׳ט של ביקוש מרבי־חורשי, בחודש 12.99
 בעד כל קוט׳׳ש מעל ל־100 קוט״ש ועד 200 קוט״ש לכל קרס של ביקוש־מרבי־חודשי, באותו חודש 12.83
 בעד כל קוט״ש מעל לי200 קוט׳׳ש ועד 300 קוט־ש לכל קרם של ביקוש־מרבי־חודשי, באותו חודש 12.49
 בעד כל קוט׳׳ש מעל ל־300 קוט׳ש לכל קו׳ט של ביקוש־מרבי־חודשי, באותו חודש 11.24

 11. תעריף ב׳ לשאיבת מים בשעות מוגבלות
 חל על האספקה לשאיבת מיס לכל מטרה, בשעות מוגבלות, כפי שתקבע החברה מזמן לזמן, וחל לתקפה של 12 חודשים רצופים כל

 אחת, ולא יינתן לתקופה לערה מ*12 חודשים רצופים.
 הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף כדלקמן:

 א. תשלום חודשי קבוע 27.16 שקלים חדשים
 ב. תשלום בעד הקוט״ש

 (נוסף לתשלום החודשי הקבוע לעיל)
 אגודות

 בעד כל קוט׳׳ש עד 100 קוט׳׳ש לכל קרס של ביקוקדמרבי־חודשי בחודש י 12.99
 בעד כל קונרש מעל ל־100 קוטיש ועד 200 קוט״ש לכל קו׳׳ס של ביקוש־מרכי־חודשי, באותו חודש 1233
 בעד בל קוט־ש מעל ל*200 קוט׳׳ש ועד 300 קוט׳׳ש לכל קרם של ביקוש־מרבי־חודשי, באותו. חודש 1249
 בעד כל קוט״ש מעל ל־300 קוט״ש לכל קו־ט של ביקושימדכי־חודשי, באותו חודש 11.24
 התעריף הניל חל במקרה שצורכים חשמל לשאיבת מים בשעות מוגבלות בלבד כפי שתקבע החברה מזמן לזמן, ושאין צורכים חשמל
 בכלל באותו מקום שאיבה בשעות אחרות. שעות הצריכה תוגבלנה על ידי שעון מיתוג אוטומטי או מכשיר מתאים אחר שעל הצרת

 לרוכשו ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות החברה.
 12. תעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה(להלן - תעריף תערז)

 חל על האספקה למטרות כלשהן בחצרים שבהם לא מותקן מונה אלקטרוני המתוכנת למטרות תעריף 12א׳ ובלבה
 שמרדת האספקה נעשית בצד המתח העליון או בצד המתח הגבוה.

 שמדידת האספקה נעשית בצד המתח הנמוך וזמר התקיימו בהם שני התנאים כדלקמן:
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 המדידה נעשית באמצעות 2 או פחות נקודות מניה.
 הצריכה בהם במשך תקופה כלשהי של 12 חודשים החל מ־1.1.1984 ואילך עלתה על 1 מיליון קוס״ש.

 אספקה במתה נמוך אספקה במתח גבוה
 בשקלים חרשים

44.17 44.17 

 בשקלים חדשים
6.40 
4.21 
3.29 

7.06 
4.66 
3.63 

 אגודות
19.36 
11.73 
641 

12.75 
9.93 
6.20 

9.96 
6.09 

21.37 
12.96 
7.08 

.14.08 
10.97 
6.85 

11.00 
6.74 

 תשלום חודשי קבוע
 תשלום חודשי בעד ביקוש־מרבי־חודשי

 (נוסף לתשלום החודשי קבוע לעיל)
 בעד כל קדט בשעות הפסגה:

 בקיץ:
 בועדה

 באביב או בסתיו:
 תשלום בעד הקונדש

 (נוסף לשני התשלומים הקבועים לעיל)

 כעד בל קוט־ש
 בקיץ: בשעות הפסגה
 בשעות הגבע
 בשעות השפל

 בחורף: בשעות הפסגה
 בשעות הגבע
 בשעות השפל

 באביב או בסתיו:
 בשעות הפסגה ,

 בשעות השפל

(1) 
(2) 

 למרות ממור לעיל, םה׳׳כ התשלום החודשי בעד ביקוש־מרבי־חודשי לא יעלה על 25% מםה׳׳ב-התשלום בעד הקוט׳׳ש באותו חודש.
 מקבצי שעות הצריכה למטרת תעדיף תעו״ז

 מקבצי שעות הצריכה - פסגה, גבע ושפל - למטרת תעייף תעו״! ייקבעו כהתאס לעיתוי הצריכה בפועל לפי חודשי חשנו; שעות
 היממה וימי השבוע בהם היתה הצריכה כמפורט בטבלה שלהלן:

 שעות הצריכה

 פקכ1י
 העונה החודשים השעות בימי א׳-ה׳ בימי ר בשבתות

 קיץ מני פסגה מ־8 עד 16 מ־8 עד 14

- -  עד גבע מ־16 עד 23
 ספטמבר שפל מ־0 עד 8 כר0 עד 8 מ־0 עד

 ומ־23 עד 24 ומ־14 עד 24 24

-  מרף דצמבר פסגה מ־18 עד 23 מ־18 עד 21

-  ער גבע נד8 ער 18 מ־8 עד 18
 פברואר שפל מ*0 עד 8 מ־0 עד 8 מ־0 עד

 ומ־23 עד 24 ומ־21 עד 24 24

-  אביב/ מרם עד מאי פסגה מ־8 עד 23 מ־8 עד 21
 סתיו אוקטובר, שפל מ־0 עד 8 מ*0 עד 8 מ־0 עד

 נובמבר ומ־23 עד 24 ובד 21 עד 24 24
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 השעות הנקובות דלעיל ודנן לפי שעון ישראלי בתקיפות בהן יהיה בתוק* שעוז קיץ יותאם ציוד המדידה לקביעת מקבצי השעות
 הנ״ל למפורט בטבלה. מאתר ולא ניתן יהיה לבצע את ההתאמה בכל החצרים ביום אחד - הוא יום מיסת שעון הקיץ לתוקפו או יום תום

 תוקפו - תיעשה ההתאמה במועד סמוך לאותו יום ככל שניתן והשעות הנ׳׳ל יחולו רק מעת ביצוע התאמת הציוד.

 12א. תעריף א׳ לפי עומס המערכת וזמן הצריכה(להלן - תעריף תעו׳׳ז אי)

 חל על האספקה למטרות כלשהן בחצריס שבהם מותקן מונה אלקטרוני המתוכנת למטרות תעו״ף זה, ובלבד ש:

 מדידת האספקה נעשית בצד המתח העליון או בצר המתח.הגבוה.-

 מדדת האספקה נעשית בצד המתח הנמוך ואשר התקיימו בהם שני התנאים כדקלםן:

 (1) המרידה נעשית באמצעות 2 או פחות נקודות מניה.

 (2) הצריכה בהם כמשך תקופה כלשהי של 12 חודשים רצופים החל נד1.1.1984 ואילך עלתה על 600 אלף קומ״ש.
 • אספקה כמתח אספקה כמתח אספקה במתח

 נמוך גבוהה עליון
 בשקלים חדשים

 תשלום חודשי קבוע 44.17 44.17 44.17

 תשלום חודשי בעד ביקוש־מרבי־חודשי

\ 
 (נוסף לתשלום החודשי הקטע לעיל)

 בעד כל קרס בשעות הפסגה בשקלים חדשים

 כקיץ 1: 4.93 4.46 4.15
 בקיץ 2: 7.59 639 6.40
 בחורף: 6.20 5.63 5.23
 באביב או כסתיד. 3.65 3.30 3.07

 תשלום בעד הקוס׳׳ש
 (נוסף לשני התשלומים הקבועים לעיל)

 בעד כל קוט״ש: \ באגורות
 כקיץ 1: בשעות הפסגה 17.58 15.94 1433
 בשעות הגבע 10.84 931 9.12
 בשעות השפל 6.44 5.85 < 5.43

 בקיץ 2: בשעות הפסגה 27.09 24.57 2235
 בשעות הגבע 12.90 11.70 10.87
 בשעות השפל 639 6.25 530

 בחורף: בשעות הפסגה 22.15 20.10 18.68
 בשעות הגבע 13.30 12.07 11.20
 כשעות השפל 6.73 6.08 5.67

 באביב או בסתיו:
 בשעות הפסגה 13.02 1131 10.98
 בשעות הגבע 633 8.01 7.46
 בשעות השפל 6.37 5.76 5.37

 למרות האמור לעיל, סך הכל התשלום החודשי בעד ביקוש־מרבייחודשי לא תלה על 25% מסזרכ התשלום בעד הקזט״ש באותו
 חודש.

 ד. מקבצי שעות הצריכה למטרת תעריף תעףז א׳
 מקבצי שעות הצריכה - פסגה, גבע ושפל - למטרת תעריף תערז א׳ ייקבעו בהתאם לעיתוי הצריכה בפועל לפי חודשי השנה,

 שעות היממה וימי השכוע בהם היתה הצריכה כמפורט בסבלה שלהלן:
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 שעדת הצריכה

 מקבצי נימי ו׳ . נשנתזת
 העונה החודשים השעות בימי *׳-הי ובערכי תג ובחגים

-  קיץ 1 יוני, פסגה מ־8 עד 14
-  ספטמבר גבע מ־14 עד 22 מ*8 עד 13

 שפל נד0 עד 8 נדה עד 8 נד0 עד
 ומ־22 עד 24 וס־13 עד 24 24

• - . -  קיץ נ יולי, פסגה מ־8 עד 14
- ־  אוגוםס גבע מ־14 עד 22 מ־8 עד 13

 שפל כד0 עד 8 כד0 עד 8 מ־0 עד
 ו ומ־22 עד 24 ומ־13 עד 24 24
_ -  חורף תמבר פסגה מ־17 עד 21
-  עד גבע מ*7 עד 17 מ־7 עד 20

 פברואר שפל מ־0 עד 7 מ־0 עד 7 מ*0 עד
 ונד21 עד 24 ומ־20 עד 24 24

- -  אביב/ מרס עד מאי פסגה מ־7 ער 21
- - מ־7 עד 21  סתיו אוקטובר, .גב?

 נובמבר שפל מ־0 עד 7 מ־0 עד 7 מ־0 עד
 ומ־21 עד 24 ומ־21 עד 24 24

4 

 ״חגים״ - 0) מועדי ישראל כמשמעותם בפקודת סדרי שלטת ומשפט, התש״ח-1948;
 (2) יום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות, התש״ס-1949.

 האחד במאי יוגדר לצורר תעדיף תעו״ז א׳ כשבח.
 השעות הנקובות דלעיל הינן לפי שעון ישראל. בתקופות בהן יהיה,בתוקף שעון קיץ, יותאם ציוד המדידה המשמש לקביעת מקבצי השעות

 הנ״ל, למפורט בטבלה.
 13. צרכנים לפי הסכמים מיוחדים

 מחירי החשמל לצרכנים המקבלים אספקה לוך הסכמים מיוחדים יחושבו לפי המחיר שצדכנים אלה שילמו בהתאם לתעריף שהיה
 בתוקף על צריכת החשמל עד יום.31.5.1989 בתוספת 10%.

 14. תוספת יוקר הדלק
 כל התעריפים דלעיל נקבעו בהתחשב במחיר הדלק ביום 1.6.1989 במקרה שמחד הדלק יעלה או יידד בשיעור של 0.03 אגורות
 לטונה או יותר, יועלו או יורדו מחירי החשמל לפי התעריפים הנ״ל בשיעור של 0.00001 אגודות לכל קוס״ש, בגין כל 0.03 ומורות

 או חלק מק לטונה.
 15. הגדרות והוראות מיוחדות

 x הגדרות

 בכל מקום ברשימת תעריפים זו ידה לכל אחד מהמונחים הטרם הפירוש המופיע לצדה
 >1< ״קוט״ש״ - קילווס־שעה או קילווס־שעות.

 (2) ״קו״ס״ - קילווט או קיאוטים.
 (3) ״ביקוש־מרבי־חודשי״ - -

 (א) למטרות כל התעריפים בהם מוזכר המונח - פרט לתעריפים לשאיבת מים - מס׳ קו׳ס השווה למס׳ קוט״ש הגדול
 ביותו* של צריכה במשך 5 נ דקות רצופות בחודש מוכפל ב־4 וייקבע לפי רישום תמידי; בכל מקרה של צריכה
 הנתונה לתנודות חזקות, כגון: מעליות, מרימים, מנופים, מכונות ומכשירי ריתון־ וכיוצא באלה, ייקבע הביקוש־
 המרבי־החודשי על יסוד העומס המחובר המלא של מכונות ומכשירים אלה בנוסף לביקוש המרבי שנקבע לפי רישום
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 החודשי בנפרד בשעות היום ובנפרד בשעות הלילה, כפי שתיקבענה על ידי הועדה נמנע לזמן;
 הביקוש־המרבי־החודשי, לצורך התשלום, ייחשב במקרה זה בהתאם לביקוש המרבי שיימדד בשעות היום, כל עוד

 הביקוש המרבי בשעות הלילה לא יעלה מעל לכפליים מהביקוש המרכי בשעות דום:
 אס הביקוש המרבי בשעות בשעות הלילה יעלה מעל לכפליים מהביקוש המרבי בשעות היום, יקבע הביקוש־המרבי* #

 החודשי, לצוק־ התשלום, כ־50% מהביקוש המרבי כשעות הלילה. לחברה תהיה הברירה לקבוע את הכי׳קוש־המרגי־
 החודשי על די בדיקה שתיערך מפעם לפעם בתנאים של עומס בחצרים או על ידי קביעת מקדם מסוים באחוזים

 מהעומס המחובר בחצרים.
 (ב) למטרות התעריפים לשאיבת מים - 90% מהעומס המחובר של כל המנועים בכל מקום שאיבה.

 (ג) למטרות תעריף תעו״ז ותעריף תעו״ז א׳ הביקושחזמרבתזחודשי, לצורך התשלום, ייחשב בהתאם לביקוש המרבי
 שיימדד בשעות הפסגה בלבד.

 (4) "ביקוש־מרבי־שנתי״ - למטרת כל התעריפים בהם מוזכר המונח לגבי חודש כלשהו - ביקו־ש־מרבי״וזודשי הגבוה ביותר
 שנקבע במשך תקופה של שנה הכוללת את החודש הנדון ואת 11 החורשים raw לאזתו חודשי, הביקוש־זזמרבי־השנתי

 לגבי ומדש כלשהו לא ייחשב פחות מהביקוש המרבי החודשי במשך 11 חודשים שקדמו לחודש הנדון.
 (5) דוד־ - חד חשמל לחימום מים וכולל גם מאגר מים המחובר, דרך קבע או באופן ארעי, לדוד החשמל..

 ב. הוראות
 (1) תשלום בעד מקדם הספק נמד

 על הצרכן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע ממקדם ההספק שידה פחות מ*0.92. במקרה שמקדם ההספק דיה
 באיזה ומן שהוא פחות מ־0.92, ישלם הצרת נוסף על המחירים הרגילים, הוספה כלהלן, כלי שתשלום זה יפטור אותו מן

 ההתחייבות לנקוט בכל האמצעים כדי להביא את מקדם ההספק ללא פחות מ־0.92.
 (א) במקרה שמקדם ההספק ידה לא פחות מ־030 - הוספה בשיעד של 1% מן המחיר בעד כל 0.01 ממקדם ההספק

 החסר להשלמת מקדם ההספק עד 0.92;
 (ב) אם מקךם ההספק ידה פחות מ־030 אך לא פחות מ־0.70 - הוספה בשיעור של p 1.25% המחיר בעד ר 0.01

 ממקדם ההספק החסר להשלמת מקדם ההספק עד 0.92;
ד פחות מ־0.70 - הוספה בשיעד של 1.5% מן המחיר בעד כל 0.01 ממקדם ההספק החסד  ; (ג) אם מקדם ההספק ד

 להשלמת מקדם ההספק עד 0.92.
 (2) תשלום חדשי קבוע

 התשלומים החדשיימ הקבועים בתעריפים הנ׳׳ל ישולמו לגבי כל חדש תד תקופת תחולת התעריף המתאים, בין אם
 הצדק צורך חשמל מין אס אנו אינו צזדך חשמל באותו חדש.

 (3) חיוב שדות לציד מנד מיוחד
 דוב שירות לציוד מניה מיוחד ייקבע בנפרד על ידי החברה בכל מקרה.

 (4) מדדה נפרדת לועדים נפרדים
 המחירים לפי התעריפים ייחשט, האספקה תימדד וכעדה ישולם לגבי כל אחד מהחצרים בנפרד; לצורך התעריפים

 לשאיבת מים ידשב כל מקום שאיבה בוערים נפרדים.
 (5) תעריפים ברירתיים

 בכפוף להדאות סעיף זה, חלים התעריפים מס׳ 1 ר2 שברשימת תעריפים זו, בהתאם לתנאיהם, על כל סוגי הצרכנות,
 אולם הברירה בדי הצרכן לבחור באחד התעריפים האחרים שברשימת תעריפים זו המתאים לסוג ותנאי הצריכה בחצריו

 במקום אחד מהתעריפים הנ״ל.
 חל על הצרכן תעריף מס׳ 12, לא תהיה הברירה לבחד בתעריף אחר(כולל תעריף 12א׳<.

 חל על הצדק תעדיף מס׳ 12א', לא תהיה בידו הבריחז לבחור בתעריף אחד(כולל תעריף 412
 בחר הצרת באחר התעריפים בהם נקבע תשלום בעד ביקוש־־מרבי־שנתי לתקופה מסוימת ובתום תקופה זו בחר בתעריף
 שחל עליו תשלום בעד הצריכה בלבד, יוכל לשוב ולכחד בתעריף בו נקבע תשלום בעד ביקוש־מרבי־שנתי ובלבד שאם
 טרם חלפו 12 חורשים, מיום מ מזר בתעריף שתל עליו תשלום בעד הצריכה בלבד, יחול לגביו התשלום בעד ביקוש־

 םרבי־שנתי כאילו המשיך בתעריף זה.
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 (6) למטרות התעריפים ייחשב כל חלק של קילווט כקילווט שלם.
 (7) מס ערך מוסף

 התעריפים דלעיל אינם כוללים מס ערך מוסף והחברה תגבה בנוסף להם מם ערך מוסף שיוטל עליה בשיעורים שייקבעו
 בחוק.

 (8) חישוב צריכה עליה חלים תעריפים הדמים וחדשים
 חל השינוי בתעריף בתוך תקופת חשבה כלשהו - תחושב הצריכה לפי התעריף הקודם בעד הימים שבין תאריך הקריאה
 הקודמת לבין תאריך שינר ומעדיף לפי הצריכה היומית הממוצעת בתקיפת החשבון, ואלו יתרת הצריכה תחושב לפי

 התעריף הדש.
 "תקופת חשבון״ פירושו לענת זה התקופה שבין תאריך קריאה לתאריך קריאה בשני חשבונות רצופים.

 ״תאריך הקריאה״ פירושו לעניין זה התאריך המופיע בחשבון כתאריך הקריאה בין אם נעשתה קריאה ממש ובץ אם
 נעשתה הערכת שימוש.

 (9) חשבונות חשמל - עיגול סכומים
 הסכומים המרכיבים את חשבון החשמל יעוגלו לאגודות שלמות כמפורט להלן:

 היה הסכום הנקוב באגורות 0.49 אגורות או פחות - לא מבא בחשבון.
 היה הסכום הנקוב באגודות 0.50 ומורות ומעלה - ייחשב מגורה שלמה רתוסף לסכום.

 כ״ו במיון התשמ״ט (29 ביוני 1989)
 (חמ 3-306)

 י׳ חופי
 המנהל הכללי של

 חברת החשמל לישראל בע״מ

 התשמ״ח-1988י, אני מודיע כי הסכמתי למיזוג של החברות
 כמפורט להלך

 שמות הועדות . העיסוק העיקרי של
 מסי התיק המתמזגות • החנרה המתמזגת

 סזג-0ו ״מעבדות טרבינול ייצור תמיסות לעירוי
 .ישראל בע״מ״ גוזלים ורם, שקיות

 לאיסוף רם, ותמיסות
 לחולי דיאליזה

 ו״מיגדה בע״מ״ ייצור מערלות התחברות
 לעירוי נוזלים ודם.

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיח הציבור במשרד התע
 שייה והמסחר, רח׳ אגרון 30, ירושלים, חדר מם׳ 42, בשעות העבד

 דה הרגילות.

 ט״ו בםיון התשמ״ס(18 ביוני 1989)
 >חמ 3-2156)

ג גלמוד  מ
 הממונה על ההגבלים העסקיים

 1 ס״ח התשמ״ח, עמי 128.

 הודעה על אישור הפדוי כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳־ח-1988

 בהתאם לסעיף 42(ג< לחוק ההגבלים העסקיים, התשר
 מ״ח-1988י, אני מודיע כי במם ב׳ במיון התשמ״ט(5 ביוני 1989)
 החליט בית הדין להגבלים עסקיים בתיק הע־439 - החברה הישר
 אלית לקופסאות פח בע״מ דלגין בית חרושת לקופסאות ופחים
 בע״מ, לאשר את ההסדר הכובל הנוגע להסדרת הייצור של סוגים
 מסוימים של קופסאוןת פח למזון בכל אחד מהמפעלים, לתקופה

 של 3 שנים ממם ההחלמה האמורה.
 ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד התעשייה

 והמסחר, רה׳ אגרון 30, ירושלים, חדר מס׳ 42.
 א׳ בתמוז התשמ״מ(4 ביולי 1989)

 (חמ 3-41)

 זאב גלמוד
 הממונה על ההגבלים העסקיים

 י ס״ח התשמ״ח,.עמ׳ 128.

 הודעה על מיזוג חברות
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בהתאם לסעיף 21>ט לחוק ההגבלים העסקיים,
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 באלול התשמ״ט «3 בספטמבר 1989) ועד יום שני, כ״ה באלול
 התשמ״ט(25 בספטמבר 1989).

ש לצרף;  לבקשה י

 א. תעודה המעניקה למבקש תואר ״מגר במשפטים' או אישור
 מהפקולטה למשפטים על־כך שמולאו דרישות הפקולטה לקב
 לת תעודת בוגר (אפשר לצרף העתק מאושר של תעודת

 ״בוגר במשפטים״).

 ב דו״ח בארבעה העתקים, מאת כל מאמן על הנושאים שבהם
 התמחה הסבקש תחת פיקוחו.

 ג. קבלה על תשלום אגרת בחינה בכתב בסך 150 שקלים חדשים
 ואגרת מדנה בעל־פה בסך 28 שקלים חדשים לחשמן מס׳

 4454120 בבנק הדואר.

 הודעה על גמר התמדת יש להגיש עד יום חמישי, ב׳ בכסלו
 חתשץ (30 בגובמכד 1989).

 לכל נבחן תישלח הודעה על מועד הבחינה ומקומה.

 י״נ בתמח התשמ׳ס (16 ביולי 1989)
 (חמ 3-307)

ן מ ו  יעקב ד
 ראש לשכת עורכי הדין

 הודעה בדבר בקשות לרישום זכית מטפחיב
 לפי חוק זכות מספחים של זני צמחים, התשל״ג-1973

 בהתאם אמין• 22(א) לחוק זכות מספחים של זני צמחים,
י החלטתי להעביר למועצה  התשל"ג-1973י, אני מודיע בזה כ
מת מטפחים המפורטות  לזמיות מטפחים את הבקשות לרישום ז

 להלך.

 מס׳ הבקשה: 1439/89
 תאריך הבקשה: 24.3.1989:

ר נגר, מושב לימן, ד״ג גליל מערבי; נ  שם המבקש &
 שם המטפח: אבנר נגר;

ל: צפורה  שם הגדו
 השם המוצע לזן: אבתיה

 כינוי הזן: תניה
 תיאור הזן ופירוט תכונותיה פרח אחד לגבעול; עלה כותרת בצבע

; 5 0 D ד ו ר R מפוספס ו H S ורוד 
ו של הזן.  ייחוד הזך צירוף תמנותי

 ממס׳ 1445/89 עד מם׳ 1447/89
י המועצה לייצור ל ר ניססרס, הולנד, על ד  שם המבקש ח

מ מ  ולשיווק צמחי נוי, תל א
 תאריך הבקשות: 15.5.1989;

י ניסטרס, הולנד; ד  שם המטפח: ר
ל; גרברה.  שם הגדו

 י ס״ח התשל״ג, עמי 272; התשמ״ד, עמ׳ 23.

 הודעה בדבר קבלת הכריס חדשיפ
 ללשכת עורכי־הדין

 לפי חוק לשכת עדכי הדין, התשכ״א-1961
 ניתנת בזה הודעה כי טקס מסירת תעודות חברות לחברים
 חדשים שיתקבלו ללשכה יתקיש ביש חמישי, ב׳ בכסלו התש״ן(30

 בנובמבר 1989) בשעה 16.00, בבנייני האומה כיחשליס.
 בקשה להתקבל כחבר הלשכה יש להגיש לראש הלשכה באם
 צעות המזכדות, רח׳ שופן 1, ירושלים, החל ביום ראשה, ג׳ באלול
 התשמ״ט (3 בספטמבר 1989) ועד יום שני, כיה באלול ומשמיט

 (25 בספטמבר 1989).
 לבקשה יש לצרף:

 א. תצהיר על־כך שהינך תושב ישראל, מלאו לך 23 שנש ולא
 הורשעת בשש עבירה; אם p - יש לצרף העתק מפסק הדיה
 אם מתנהלים עדך הליכים משפטיים כלשהם - חובה לפרטם

 בתצהיר, ולהמציא העתק מכתב האישש.
 ב. יש לשלם בבנק הדואר לחשבון מס׳ 4454120 סד של 250
 שקלש חדשים כאגרת קבלה ללשכה, ולהמציא ללשכה את

 הקבלה.
 ג. כמו כן, יצרף כל מבקש להתקבל כחבר הצהרה על הסכמתו
 שלשכת עדכי־הדין תגיש שאילתא למרשם הפלילי למשטרת

 ישראל.
 טופסי הצהרה יימצאו בלשכות עדכי־הדץ בדושלש, תל־

 אביב, חיפה ובאר־שבע.
 בכל בקשה יש לציין את השם הפרטי ושם המשפחה המדויקים

 שהמבקש מעוניין לרשום אותם בתעודת החבר.
 למקבלי התעדות תישלח הדעה אישית על מקום עריכת
 הטקס ושעתו ודא עלדם להופיע במדי משפם: חולצה לבנה, מעיל

 כהה, עניבה שחורה וגלימה.
 י״ג בתמח התשמ״ט(16 ביולי 1989)

 (חמ 3-307)

 יעקב רוגין
 ראש לשכת עורכי הדין

 הודעה בדבר עריכת בחינות התמחות בכתב
 ובעל-פה של לשכת עורכי הדין

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ*א-1961
 ניתנת בזה הודעה, כי בדנות ההתמחות בכתב של לשכת
 עורכי־הדץ יתקיימו ביום שלישי, ב׳ בחשת התהדן(31 באוקטובר

 1989), בירושלים ובכפר המכבד.
 הצלחה בבדנה בכתב מהווה תנאי להשתתפות בבחינות
 ההתמחות בעל־פה שיתקיימו בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי,
 י״ד, ט׳׳ו, י״ז וי״ח בחשון התש״ן(15,13,12 ד16 בנובמבר 1989).
 בקשה להיבחן בבחינות ההתמחות הנ״ל יש להגיש למזכידזת
 לשכת עורכי־הדץ, רח׳ שופן 1, דושלים, החל בעם ראשון, ג׳
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רוד  תיאור הזז ותכונותיה פרח אחד לגבעול; עלה כותרת בצבע ו
 בי! 49A ל־496

 ייחוד הזה צירו[׳ תכונותיו של הזן.

 בקשה 1451/89
־  השם המוצע לזן: דיגיממ |

 תיאור הזן ותכונותיה פרח אחד לגבעול; עלה כ1תדת בצבע לבך
רוד פ56 מפוספס סגול;  ו

 ייחוד הזה צירוף תכונותיו של הזן. 1

 בקשה 1452/89 !
ה י ד ג י  השם המוצע לזה ד

 תיאור הזן ותכוגותיו: פרח אחד לגבעול; עלה כותרת בצבע לבך
« 1  קרם פ155 »

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 בקשה 1453/89
 השם המוצע לזן: דיגיםן;

 תיאור הזן ותכונותיה פרח אחד לגבעול; עלה בותדת בצבעי צהוב
רוח 5 ל־ת6 11118 מפוספס ו  בין 0

 ייחוד הזה צירוף תכונותיו של הזן. .

 מם׳ הבקשה: 1454/89
 תאריך הבקשה: 15.5.1989;

י המוע־ ד  שם המבקש לבודאטואר רה פיזיולוגי וג׳מאל, צרפת, על י
 צה לייצור ולשיווק צמחי נד, רח׳ קפלן 2, תל אבימ
 שם המטפה ניקול ברברה מאמלינו, הנרי בלנק, צרפת;

 שם הגדול: צפות;
 השם המוצע לזן: לונשזה

« 1 1 8 2  תיאור הזן ותכונותיה מסתעף; עלה כותרת בצבע צהוב 0
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מם׳ הבקשה 1455/89
 תאריר הבקשה: 15.5.1989;

י המוע  שם המבקש: לבדאפואר דה פיזיולוגי וג׳טאל, צרפת, על ד
 צה לייצור ולשיווק צמחי נוי, תל אבימ

 שם המטפה ניקול ברברה מאיולינו, הנרי בלנק, נ׳אק מיינם, צרפת;
ל: גרברה  שם הגדו

 השם המוצע לזה לבילנד;
ה פרח לשוני בצבע צהוב י  תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפת ד

^ מרכז סגול; \ ל&17 5  בין ^
ד הזה צירוף תכונותיו של הזן. ח י  י

 מס׳ הבקשה: 1456/89
 תאריך הבקשה 24.5.1989;

 שם המבקש מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משדד החקלאות,
 ת״ר 6, בית רגו;

ם נרסון, מנחם אדלשטייה י  שם המטפח: הרי פריס, מסף טדגר, ד
 שם הגדול: קישוא;

 השם המוצע לח: ירקונה
ק;  תיאור הזן ותכונותיו: מכלוא; צמח שיחי, פרי דמר אלה בצבע דו

חד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. י  י

 בקשה 1445/89
 השם המוצע לזה מוניקה;

ד הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפת מלא־למחצה; פרח לשוני א י  ת
ק ו ר  בצבע אדום מרכז י

ף תכונותיו של הזן. ו ד ד הזן: צ ח י  י

 בקשה'1446/89
 השם המוצע לזן: ארמגרד;

ד ו  תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפת יחיד; פרח לשוני בצבע ד
 558 ^ מרכז חום; ! .

 ייחד.הזה צירוף תכונותיו של הזן.

 בקשה 1447/89
 השם המוצע לזה לדםה;

י בצבע ודוד ד הזן ותכונותיה טיפוס הקרקפת מלא; פרח.לשנ א י  ת
«1« 49A 

 ייחוד הזן; צרוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה: 1448/89
 תאריך הבקשה 15.5.1989;

, טלד , סאן רמו, אי ו תטו י דג׳  שם המבקש די ג׳דגימ אנטוניו, די ג׳
ל אביב; ד ולשיווק צמחי גוי, ת צ י י  על ידי המועצה ל

, איטליה; דג׳מ אנסוניו, די ג׳ורג׳מ תטו  שם המטפח: די ג׳
ל: צפורן;  שם הגדו

 השם המוצע לזה דיגיפיק;
ד  תיאור הזן ותכונותיה פרח אחד לגבעול; עלה:כותרת בצבע ד

 בין A49 ל־ 31118498
ל הזו. ף תכונותיו ש ו ד  ייחוד הזן: צ

 מס׳ הבקשה 1449/89
 תאריך הבקשה 15.5.1989;

 שם המבקש לבוראטואר דה פיזמלוגי וג^טאל, מיפת, על ידי המוע
וק צמחי נוי, תל אביב; לשו ד ו צ י י  צה ל
 שם המטפה ניקול ברברה.מאיולינו, צדפת:

 שם הגדול; צפורן;
 השם המוצע לזה לונרלפי;

 תיאור הזז.ותכונותיו: פרח אחד לגבעול; עלה כותרת בצבע אדום
, שוליים בצבע ! ! ! 4 ל־>461 מ 6  עם עוצמת צבע משתנה ביו 0

 לבה .
ף תכונותיו של הץ. ו ד  ייחוד הזן: צ

 ממס׳ 1450/89 עד מס׳ 1453/89
, ה רמו, איטלד , מ יו אנטונמ, ד ג׳ודג׳יו תטו  שם המבקש די ג׳דג׳
ד נוי, רח׳ קפלן 2, תל מ ד ולשיווק צ צ י י י המועצה ל  על. ד

 אביב;
 תאריך-הבקשות: 15.5.1989;

י ג׳ורג׳יו אנטונמ, ד ג׳ורג׳יו רנמו, איטליה  שם המטפה ד
 שם הגדול: צפות• .

 בקשה 1450/89
 השם המוצע לזה שנטל;
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 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי גיבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והמיית,
, ובהתאם ל״תכנית מס׳ 1393, שינוי מם׳ 1 לשנת  התשל׳ה-11965
מן ציבורי מס׳ 3/06/1, גוש 6138, חלק מחלקה  1970 לתכנית שי
 30 (דרך) ר38״, שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1718, התשל׳׳א, עמ׳ 1611, ו׳תכנית מס׳ 1977, שינוי מם׳ 1 לשנת
 1977 של תכנית שיכון צימרי מם׳ 3/06/1״, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2709, התשמ״ג, עמ׳ 1411,
 מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אביב-יפו(להלן
- הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 צימר), 1943־ (להלן ~ הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת
7 לפקודה ביל  ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ר
 קוט הפרסומים 2956, התשמ־ג, עמי 2831, תהיה לקניינה הגמור
ו ברשומות.  והמוחלט של עירית תל-אביב-יפו-מיופ פרסום הודעה ז

\  תוספת .

 חלקים מחלקה 86 בגוש 7242, בשטח של ר5,700 מ״ר בהתאם
 לתשריט כשהשטוז המופקע מותחם בו בצבע חום.

 הערה חלקות 34, 35, 36, 37, 38 בגוש 6138, נהפכה לחלקה י
 52 שהופרדה לחלקה 89-53 בגוש 7242, וזאת בהתאם לתכנית
מן צימרי מם׳ 3/06/5 שאושרה בילקוט הפרסומים 2439,  לשי

 ממם 25.5.1978.

 העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, שד׳ בךגוריון 68,
 ובאגף נכסים ומשק של העידיד״ ככר מלכי ישראל, תל־אביב-יפו,

 וכל המעוניין כדבר דשאי לעיין מ בשעות העמדה הרגילות.

 כ״ו בסמן התשמ׳מ(29 ביוני 1989)
 (חמ 3-4)

 שלמי! להט
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו

 י ס״ח התשכ׳ד״ ענד 307.
 י ע׳׳ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה למי פעיח 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סממתה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ 1725, בהתאם לת
 כנית מתאר מם׳ 460, חלק מאדמת כפר שלם גוש 6129 חלקות 2,
, 1 0 3 , 5 , 4 , 9 7 , 1 8 , 1 7 ,14,13,11 , 10 , 9 , 12, חלקי חלקות 8 ,6 ,3 
 קטע בין רחוב ההגנה ורחוב מס׳ 4146 וכביש הטייסים שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2441, התשל־ח, עמי
ן ולבנייה תל־אביב-יפו ו מ ת  1878, מצהירה בזה הוועדה המקומית ל

 1 ס״ח התשכ״ה עמי 307.

 מס׳ הבקשה 1457/89
 תאריך הבקשה 24.5.1989;

 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכך וולקני, משרד החקלאות,
ד 6, בית דגך  תי

 שם המטפה יוסף בורגר, הרי פריס, חיים נרסון, מגחם אדלשטייה
 שם הגידול; מלון;

 השם המוצע לזן: ארוגלית;
 תיאור הזן ותכונותיו: פרי עגול ללא חריצי אורך; קליפה בצבע

 ירוק, מרושתת, ציפה בצבע ירוק;
 ייחוד ׳הזה צירוף תטנותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 1458/89
 תאריך הבקשה 31.5.1989;

ה ד ו מ ד  שם המבקש: בתך רוזובסקי, כפר נסר, תאר א
 שם המטפה ברוך רוזובסקי;

 שם הגידול: מנדרינה
 השם המוצע לזה אלול;

, בצבע צהוב־כתזם, ף י  תיאור הזן ותכונותיו; פרי פחוס במקצת, ^
 ציפה כתומה;

 ייחזד הזן: הבשלה מוקרמת, סוף אוגוםט-תחילת ספטמבר, מעט
 זרעים.

 ממס׳ 1459/89 עד מם׳ 1460/89
 שם המבקש בנימץ דיר, משתלת מצפזר בע־מ, ד״נ נגב, על ידי

ר ולשיווק צמחי נוי, תל אבימ מו  המועצה לי
 תאריר הבקשות: 31.5.1989;

ה י  שם המטפה בנימין ד
 שם הגידול; צפות.

 בקשה 1459/89
 השם המוצע לזן: מיצפינקר;

;RHS 49D רוד  תיאור הזן ותכונותיו: מסתעף; עלה כותרת בצבע ו
 ייחוד הון: צירוף תכונותיו של הזן.

 בקשה 1460/89
;RHS 155D השם המוצע לזן: מסתעף; עלה כותרת כצבע לבן 

 ייחוד הזה צירוף תמנותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 1461/89
 תאריך הבקשה 31.5.1989;

 י י המועצה לי  שם המבקש: ניריניצן, משתלת ניר, כפר הס, על ד
 צור ולשיווק צמחי נוי, תל אביב,•

 שם המטפה ניר ניצן;
 שם הגדול: פרח שעווה

 השם המוצע לזה נירווקמ
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 א׳ בסיון התשמ׳ט (4 ביעי 1989)
 (חמ 3-235)

 ש׳ ברלגד
 רשם זכות מטפחים
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 ובאגף נכסים ומשק של העיריה ככר מלכי.ישראל, תל־אביב־יפו,
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ץ בסיון התשמ״ט (29 ביוני 1989)  ל
 (חמ 3-4)

 שלמה להנז
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנה ולבנייה תל־אביב־יפו

ה התשל׳ה, עמי 307. ר נ 1 

ו 32.  1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, ענ

 הודעה לפי מעיף 19
 לפקודת וקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק דמכנון והבנייה התשכ״ה-1965

 כתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנה והבנייה
(לולן - הת־ ל פת/2/1210י  התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מ
 כנית), שהודעה כדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2063,
 התשל׳׳ה, עמ׳ 398, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 פתודתקוה(להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקוחז הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבורי 1943׳ (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
7 לפקודה ביל^־ס הפרסומים 3595, התשמ׳׳ס, עמ׳ 344, תהיה  ר
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית פתזדתקוה מיום פרסום הודעה

ו ברשומות.  ז

 תוספת

 גוש 6404 כפתח תקוזז,

 חטיבת קרקע בשטח של 23 מ״ד המהווה חלק מחלקה 28, חטיבת
 קרקע בשטח של 21 נדר המהווה חלק מחלקה 29, חטיבת קרקע
ק מחלקה 30, חטיבת קרקע בשטח ל  בשטח של 18 מ״ר המהווה ו
 של 17 מ׳׳ר המהווה חלק מחלקה 31, חטיבת קרקע בשטח של 112

 מ״ר המהווה חלק מחלקה 33.

 העתק התכנית מופקד במשרדי התערה המקומית בעירית
 פתח תקוה וכל המעוניין בדבר דשאי לעיין מ בשעות העמדה

 הרגילות.

 ל בתמוז התשמ׳׳ט(5 ביולי 1989)

 (חמ 3-4)

 גיורא לב
 תשב ראש התערה המקומית
 לתכנון ולבנייה פתזדתקוה

 י ס״ח התשכ״ד״ עמי 307.
 י ע׳׳ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 לצרכי ציבור), 1943* (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתר
7 לפקודה  ספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ר
 בילקוט הפרסומים 3124, התשמ־ה, עמ׳ 354, תהיה לקנינה הגמור
ת תל־אביב-יפו מיום פרסום הדעה זו ברשומות. י  והמוחלט של עד

 תוספת
 חטיבת קרקע בתל*אביב-יפו המהווה חלקות בשלמות וחלקים
 מחלקות שתות, בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מותחם בו

 בצבע אדום כדלקמן:

 מל הגוש מל חלקה שטה החלקה בכיר שסח להפקעה בניר

 6129 6 3,634 כ־500
 6129 11 12,231 ב-620

 6129 131 3,047 בשלמות
 (מקודם חלקה 8 בגוש 6129)

 6129 151 3,886 כ־1,230
 (מקודם חלקה 10

 בגוש 6129)

 העתק התשריט מופקר במשרדי תועדה, שד׳ בן־גוריון 68,
מ ישראל, תל־אמב־יפו, ל  . ובאגף נכסים ומשק של העידיה ככר מ

ן ו ל ג ד  וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין מ בשעות העבודה ה

 כ״ו בסיון התשמ״פ(29 ביוני 1989)
 (חמ 3-4)

 •־ שלמה להט
 ״ ־ יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו

ל 1, עמ׳ 32. ו  י ע״ד 1943, ת

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

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית ״ל" - שטחים מעבר ארקון״,
 שהדעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 278, הוןשי׳׳ג,
ל 1 לשנת 1964 לתכנית ל 888, שינוי מ  עמי 671, ו״תכנית מ
ל ״ל* - גושים 6650 ר6651 בשלמותם וחלקי  מתאר מקומית מ
 גושים 6627, 6629, 6645, 6646, 6647, 6648״, שהדעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1522, התשכ־ס, עמי 1328,
 מצהירה בזה התעדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו(להלן
- הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
(להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת נ  ציבור), 1943
 ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ד7 לפקודה ביל
 קוט הפרסומים 1877, התשל״ג, עמ׳ 493, תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של עירית תל־אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תופפת
 חלקה 21 בשלמות בגוש 6627 בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע

 מותחם מ כצבע אדום.
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ת נתניה וכל המעוניין רשאי לעיין בה בשעות העבודה  בעדי
 הרגילות.

 י*ח באייר התשמ״ס (23 במאי 1989)
 (חמ 3-2)

 יואל אלראי
 יושב ראש הרעדה

 לתכנת ולבנייה נתניה

 הודעה לפי סעיפים 5 ד7
 לפקודת הקרקעות (רכישה ל1רכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ־ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 190-188 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ*ה-1965י(להלן - החוק), ובהתאם לתכניות: ״נת/229־ אשד
 הודעה בדבר אישורה פורסמה מלו• 1263 (תוס׳ מס׳ 2) מיום
 29.4.1943, עמי 341, ״נת/28/229' אשר הודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1827, התשליב, עמ׳ 1734, ו״נת/400/
 7״ אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילק־ס הפרסומים 2844,
ה הוועדה המקו  התשמ׳ב, עכו 2707 (להלן - התבניות), מוסרת מ
 מית לתכנה ולבנייה נתניה(להלן - הוועדה), הודעה, בי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין או למשך שנים או כל
 עוד היא עשויה לשמש לצו־כי ציבור וכי הוועדה סמרה כי אינה

 חייבת כתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה

מת או טובת הנאה כלשהן בקרקע ו ז  כל אדם הטוען שיש ל
ץ ממח נימוק, כ  האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כר בת ממח זכות ו
 שייגם סבל, אס לא ישולמו פיצויים, או פיצויים מופחתים - נדרש
ו ברשומות,  לשלוח לוועדה תוך חודשיים מיום פירסום הודעה ז
 הרצאת דברים על זכותו או על טובת ההנאה אשר א בקרקע
 האמורה בצרוף ראיות לחיזוק תביעותיו, שתכלולנה את פרטי
 הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת
 לסעיפיהם את הפיצרים שהוא תובע, וחישוב הסכום הנתבע בכל
 סעיף וסעיף, ואם נתבעים פיצדים מכוח נימוק שיגרם סבל אם לא
 ישולמו פיצויים או פיצרים מופחתים, ראיות התוממת בטענה כי

 ייגרם סבל.

ד חזקה י התערה מתמונת לקנות מ ה הדעה כ  מ נמסרת מ
מר  בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצדכי צי
 שלמענם היא עומדת לרכשה והועדה מורה כזה שכל אדם המחזיק

ד החזקה בהי  בקרקע האמורה ימסור מ

 תומת
 עפ׳׳י נת/229

ד המסוכנת בתכנית ההוקעה מס׳ 9  דרך בשטח של כ־2500 מ
ת כמפורט להלך ב כ ד מ  בצבע בחול ד

1 וחלקה 7 , 1 6 , 1 5 , 1 4 , 1 3 , 1 1 , 1 0 , 8 , 7 , 6 , 5 , 2 ,  חלקי החלקות 1
 103 בשלמות בגוש 8621 וחלק מחלקה 186 בגוש 8265.

ד המסומן על מפת ההפקעה י פתוח בשטח של כ־600 מי כד  שטח צי
ד חלק מחלקה 1 מגוש 261* ה מ  הנ׳׳ל בצבע ירוק ו

 י ם״ח התשכיה עמ׳ 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 דד
מ ציבור), 1943  לפקדת הקרקעות (רכישה לצר

 ולפי חוק התכנה והבנייה התשכ״ה-1965

 בתוקף סממתה לפי סעיפים 190-188 לחוק התכנה והבנייה
 התשכ״ה-1965י (להלן - החוק), ובהתאם לתוכניות: ינת/229״
 אשר הודעה בדבר אישורה פדסמה בתוספת מם׳ 2 לעתון רשמי
 מס׳ 1263 התש״ג, עמ׳ 341, ו׳נת/1/217" אשר הודעה בדבר
 אישותז פורסמה בילקוט הפרסומים 1161, התשכ״ה עמ׳ 1358,
 דנת/6/217״ אשד הודעה בדבר אישורה פדםמה בילקוט הפרםר
 מים 2116, התשל״ה, עמ׳ 1815, ובהתאם לתבנית ־נת/7/400־,
 אשר הדעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2844,
 התשמ״ב, עמי 2707 (להלן - התכניות), מוסרת בזה הוועדה המקר
 מית לתכנה ולבנייה נתניה(להלן - הוועדה^ הדעה, בי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטק או למשך שנים או כל
ד וכי הוועדה סמרה כי אינה כ י ד היא עשויה לשמש לצדכי צ  עו

 חייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה.

מת או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמד  כל התובע לעצמו ז
מת ובין ממח נימוק,  רה דוצה לקבל פיצוי על כך בין מכוח ז
 שיגרם סכל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים, נדרש
ש פדסום הדעה זו ברשומות, י ד חדשיים מ  לשלוח לוועדה ת
ו בקרקע  הרצאת דברים על זכותו או על טובת ההנאה אשר ל
 האמורה בצרוף ראיות לחיזוק תביעותיו, שתכלולנה את פרסי
 הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת
 לםעיפדם את הפיצויים שהוא תונע, וחישוב הסכום הנתבע בכל
 סעיף וסעיף, ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק שיגרם סבל אם לא
 ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים, ראיות התוממת בטענה כי

 יגרם סבל.

 כף נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתמונת לקנות מיד חזקה
ר מ י  בקרקע האמדה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי צ
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מותז בזה שכל ארם המחזיק

ד את החזקה בה.  בקרקע האמורה ימסור מ

 תוססת •

 חטיבת קרקע בשטח של כ־9,700 כרד המהווה חלק מרח׳ הרצל
ן רח׳ מינץ דמחלף, המורכבת מחלקי החלקות לפי הפיחט מ  ש

 כלהלן והמסומנת בתכנית ההפקעה מסי 15 בצבע צהוב:

 ע׳׳פ נת/1/217

 חלקי חלקות 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82

 כגוש 8233

 ע״פ נת/7!6/2

 חלקי חלקות 29, 30 בגוש 8233

 ע׳׳פ נת/229

 חלק מחלקה 376 בגוש 8233

ץ וביטוח דל  התכנית האמורה מופקדת במשרדי מחלקת נ

 1 ם־ח התשכ״ה עמ׳ 307.
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 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקידת וקרקעות(רכיקזה לצרכי ציבור), 1941
 ולפי חוק״ מתמנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 כתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוקחתכנון והבנייה
 התשכ״ה-1̂965 ובהתאם ל״תרש׳צ 3/64/4־ שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2632, התש״ס, ענו 1792,
 מוסרת בזה הוועדה המקומית •לתכנון ולבנייה אשדוד(להלן - המ
 ערה), כי הקרקע המתואחת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי
 ציבור, וכי אין הועדה או עירית אשדוד חייבים לשלם פיצויים,
 ואין פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בגין רכישת המקרקעין

 האמורים. .

 כל התובע לעצמז זכות אז סובת הנאה כלשהן במקרקעין
 האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, בין מכוח זכות ובין מכוח נימוק
 שיגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים, או פיצויים מופחתים,. נדרש
 לשלוח לוועדה תון־ חודשיים מיום פירסום הודעה זו ברשומות,
 הרצאת דברים על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין
 האמורים בצרוף ראיות לחיזוק תביעותו, שתכלול את פרטי
 הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישופ המקרקעין, והודעה לסעיפיה• את
 הפערים שהוא תובע, וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף, ואם
 נתבעים פיצויים מתור נימוק שייגרם סכל אם לא ישולמו פיצרים

 או פיצויים מופחתים, ראיות התומכות בטענה כי יגרם סבל.

 p נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת* לקנות מיד חזקה
 במקרקעין האמורים, מפני שהם דרזשים באופן דחוף לצדכי ועיבוד
 שלמענם היא עומדת לדבשה, והוועדה מודה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 הודעה זו מבטלת את הפסקאות:"2086 31 1,520״; ׳2086
 26-27 2,139״ בתוספת להודעה לפי םעיפע 5 ר7 שפורסמה ביל*
 קוט הפרסומים 3429, התשמ־ז, ענו 1044, ובתוספת להודעה לפי
 סעיף 19 שפורסמה מלקום הפרסומים 3451, התשמ׳ז, עמי 1669.

 תוספת . .•

̂קה השטח טור  הגוש י

1,823 77 2086 
1,018 82 2086 

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בנץ עירית אשדוד,
 מרכז מסחרי ר, אשדוד, וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.
 כ״ו בסיון התשמ״ס(29 ביוני 1989)

 >חמ 3-2)

 צבי־ צילקר
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנה ולבנייה אשדוד

 1 ם״ח התשכ״ה עמ׳ 307.

 עפ״י נת/28/229
 ודד בשטת של כ־2000 גרד המסומנת כתכנית ההפקעה הנ״ל

 בצבע כחול והמורכבת כמפורט לולן: • •
 חלקי חלקות 2, 42,41,40, 116,43, 117, 120, 123, 124, 148,

 186,149 כגוש 8265.
 התבנית האמורה מופקדת במשרדי מחלקת נדל״ן ובטוח
 בעירית נתניה וכל המעוניין דשאי לעיין בה בשעות העבודה

 הרגילות.
 ג׳ במיה התשמ״ט (6 ביוני 1989)

 1חמ 3-2) יואל אלראי
 יושב ראש הוועדה ומקומית

 ־ .•לתכנון ולבנייה נתניה

 הודעה לפי סעיפים 5 ד7
 לפקידת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבוד), 1943

 ולפי חוק התכנה והבנייה התשכ׳׳ה-1965
 , בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״זד-1965י, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מסי 114/03/2 שינוי
 מס׳ 21־ (להלן - התכנית), שהדעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3575 התשמ׳׳ה עמ׳ 2985, מוסרת בזה הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה אילת (להלן - הועדה), הודעה בי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הווע־

 דה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע וממורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע וממר
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כה נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים
ת, הרצאה על זכותו או על טובת  מיום פירסום הדעה זו מ־שו̂כ
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצרוף חדות לחמוק תביעותו
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לםעיפיהם את־ הפיצויים שהוא תובע וחישב הס־

 מס הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 p נמסרת בזה הודעה כי תועדה מתמונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה נמרה מה שכל ארם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה
 תוספת

 המקרקעין מצויים בחוף הצפוני אילת, בהתאם למפורט להלן:
 מגרש מס׳ יעוד שטח בדונם

 1-4 דרכים/חניות 49.3
 5-6 חוף הים 65.3
 7-15 שטח ציבורי פתוח 31,3
 16 שסח ציבורי פתוח/הף־ים 0.7

 העתקי התכנית ותשריט השטח המופקע בהתאם לתאוד של־
 עיל מופקדים במשרדי הוועדה המקומית, וכל המעוניין בדבר רשאי

 לעיין בהם בשעות העמדה הרגילות.
 י״ז באדר א׳ התשמ׳׳ט (22 בפברואר 1989)

 (חמ 3-2) רפי הופמן
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנה ובנייה אילת

 1 ס״ח התשכ׳׳ה עמ׳ 307.

 ילקוס הפרסומים :368, כ׳ בתמוז התשמיש, 23.7.1989 3733



 לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לשאת ולתת
 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמר
 רה ורוצה לקבל פיצו־י על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים
ו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת  מיום פרסום הודעה ז
ו בקרקע האמורה, בצרוף ראיות לחיזוק תביעתו,  ההנאה אשר ל
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רשום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפערים שהוא תובע וחישוב הס

 כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

ד חזקה  כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מי
 בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

ד את החזקז בה.  בקרקע האמורה ימסור מ

 תוססת

 גוש 11595 חלקות 80, 85, 86

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית, וכל
 המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העטרה הרגילות.

 י״א כסיון התשמ״ס (14 ביוני 1989)
 (חמ 3-2)

ד ראם ו  ד
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה קרית־אתא

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

 ולפי תיק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 להק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״שינר תכנית מתאר מקומית מס׳ ממ/
 1288״ שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט הפר
 סומים 3384, התשמ׳׳ו, עמ׳ 3349, מצהירה בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ״המרכר (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943* (להלן - הפקודה),
 כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הדעה לפי
7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3453, התשמ״ז, עמ׳  סעיפים 5 ד
 1713,1714, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הרשות המקומית

 בית דגן, מיום פרסום הדעה זו ברשומות.

 תוספת

 חטיבת קרקע בגוש 6080 מגרש ב׳ בחלקה 21, מגרש ג׳ בחלקה 19
- בשטח כולל של 1640 נו׳ר.

 העתק התכנית המאושרת מופקד במשרדי הוועדה המקומית
 לתכנה ולבנייה"המרכז׳׳, רח׳ וולפסון 10, פתודתקוה וכל המעוניין

 בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 י׳ כסיה התשמ׳׳ט (13 ביוני 1989)

 (חמ 3-4)
 י׳ ויסמונפקי

 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנה ולבנייה המרכז

 1 ם״ח התשכ״ה עמי 307.

ד 1943, תוספת 1, עמי 32.  נ ע

 הודעה לפי סעיפים.5 דד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק. התכנה והבנייה התשכ״ה-1965

ה י י  בתוקף סמכותה לפי.סעיפים 189 ר190 להק התכנון דבנ
ל ק/60א׳״(להלן - התכנית),  התשכדי-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מ
 שהדעה בדבר אישדה פורסמה בילקוט הפרסומים 751, התש״ר,
ד קריות י נ לב ה הוועדה המקומית לתכנון ו  עמי 1141, מוסרת מ
 (להלן - הועדה), הדעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
מ ציבור וכי הוועדה מוכנה לשאת ולתת ר צ  לוועדה לחלוטק ל

ת הקרקע האמוחז. ש מ  בדבר ר

 . כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמר
ד חודשיים  רה ורוצה לקבל פיצוי. על כך. נדרש לשלוח לוועדה ת
 מיום פרסום הדעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
ו בקרקע האמדד״ בצרוף ראיות לחקוק תביעתו,  ההנאה אשר ל
 שיכללו את פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רשום המקרקעין,
 והדעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס

 כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

ד חזקה  מ נמסרת בזה הודעה מ הוועדה מתכוונת לקנות מ
א דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור ה  בקרקע האמורה מפני ש
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מדה בזה שכל אדם המהדק

 בקרקע האמדה ימסד מיד את החזקה בה.

 . תופפת

 שסח הקרקע בגוש 10428 הכולל חלקות 187 (מקדם 49), 220
 (מקדם חלק מחלקה 60), 233 (מקדם 48) כמסומן בצבע חום

 מקווקו.

 שטח הקרקע בגוש 10428 המלל חלק מחלקה 231 (מקודם 58),
ק ו  277 (מקדם חלקה 57), 273 (מקדם 59) כמסומן בצבע ד

 מקווקו.

ד ד ג  העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית, רח׳ ה
 העברי 4, קרית מוצקין, וכל המעוניין בדמי רשאי לעיין מ בשעות

 העבדה הרגילות.

 כ״ד בסיה התשמ׳׳ט(27 ביוני 1989)
 >חמ 3-2)

 ע׳ לוי
 יושב ראש הוועדה המקומית

ד הקריות י נ לב  לתכנון ו

 1 סייח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307

 הודעה לפי סעיפים 5 דד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבד), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 להק התכנון והבנייה,
, ובהתזט ל׳׳תכנית מס׳ כ/50ד(להלן - התכנית),  התשכ״ה-1965!
 שהדעה בדבר אישורה פדסמה בילקוט הפרסומים 2595, התש׳׳ם,
 עמי 760, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה קרית אתא
 (להלן - הועדה), הדעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה

 י ס׳׳ח התשכ״ה עמ׳ 307.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשב״ה־965ו

 יעודן לשמורת טבע, והשמסת חלקה 18 בגוש 30256 שנכללה
 בטעות בסעיף 5 כאמור.

 הודעה על הפק־ת׳ שינוי מענית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3619, התשמ״ס,עמ׳ 1397.

 שינוי התכנית האמור הפקד במשרדי הוועדה המחוזית דוש־
 ליס, וp במשרדי. התערה המימית לתכנת ולבנייה ירושלים, וכל
 המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים סתר

 חים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה בדבר דחיית שינויי תכניות מתאר מקומיות
 נמסרת בזה הדעה בהתאם לסעיף 117 להק התכנה והבנייה
 התשכ״ה-1965, בדבר דחיית שינויי תכניות מתאר מקומיות אלה
 (1) ״תכנית מס׳ 3017, שינר מס* 1781 לתכנית מתאר מקומית

 מם׳ 1358״.
 ואלה השטחים מלולים בשינוי התכנית: גוש 30084, חלקה
 40 - ירושלים, שכ׳ כרם אברהם, רח׳ צפניה 27, הכל על־פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו ־כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת אחוד הבנייה מ־90%
 המותרים ל־110% לשם הםפת קומה שלישית; ב) שינוי קווי

 המיץ למדרגות חיצוניות.
 הודעה עליתפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרםומיס

 ־ 2804, תזשמ־ב, עסי 1552.

 (2) ״תכנית מס׳ 2776, שינר מס׳ 33/79 לתכנית מתאר מקיסית
 לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 30168, חלקות
 76-75 - ירושלים, שכ׳ גבעת שאול, רה׳ ישראל נג׳אדה 60,

 הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כהל.
 עיקרי מראות שינוי וממית; א) בניה בקיר משותף; כ) חלוק־,

 חדשה ג) קביעת בינוי לבנייה בקיר משותף.
 הדעה על הפקדת שינת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2752, התשמ״א, עמ׳ 2988.
 שלנדי התכניות האמורים מפקדו במשרדי הוועדה המחתית
 ירושלים, וp במשרדי •הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה ירושלים,
 וכל המעונץ רשאי לעיין בהם כימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הדעה בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הועדה המהדת לתכנת ולבנייה מחוז ירושלים
 החליטה על הכנת שינוי תכנית מתאו־ מקומית הנקרא ׳׳תמית מס׳

 1300 אי, שינוי לתכנית מתאר מקומית מס׳ 1300״.

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנה מקמי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה מדעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המהדת לתכנת ולבנייה.מחת
 ירושלים ובמשרדי מועדה המקומית לתמת ולבנייה ירושלים, מ
 פקד שינוי תכנית מתאו־ מקמית הנקרא ׳תמית מס׳ 3863, שינוי
 מם׳ 1/87 לתכנית מתאר מקומית מם׳ 2605 ושינוי לתכנית שיכון

 ציטרי מם׳ 5/28/3.
 ואלה השטחים הכלולים בשינה התכנית: גוש 28053, חלקה
 41, חלק מחלקה 40 -ירושלים, שכ׳ גילה, רח׳ הסנונית פינת רה׳
 מרגלית, חלק ממיתוום 03 לפי תמית מתאר מס׳ 1950 - גילה
 מגרש מס׳ 910 וחלק ממגרש 707 לפי תמית שיכה ציבורי מם׳

 5/28/3, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הראות שינוי התמית: א) שינר סעיף 12.01 שבתכנית
 מם׳ 2605 על־ידי תוספת שימוש לבית מסת על בית הספד וגן
 הילדים הםותרימ ב) קביעת בינוי להקמת בית מסת מעל מקלט
 בית־הספר הקיים בהתאם לנספח הבינוי ג) תיקון גבולות על־ידי
n שינר יעזו־ שסח משטח פתוח ציבורי לשטח לבנייני ציבוה 

 איחוד וחלוקה חרשה
 כל המעוניין בשינוי התמית רשאי לעיין בו בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעזניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ירי שינת התמית, וp כל הזכאי לכד על פי סעיף
 100 למק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של
 מדעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה וזמחודת האמורה רח׳ שלד

 מצית המלכה 1, ירושלים 91010, סל׳ 02-228211•
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי מועדה המקומית

 האמורה רה׳ הלל 23, ירושלים 94581.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידת אלא אם p הגשה בכתכ
 בפירוש הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנה מקומי ירושלים
 הודעה בדבר אשור שינוי תכנית מתאר מקומית

 נססרת בזה הדעה, בהתאם לסעיף 117 למק התכנון והבניה,
 התשכ״ד׳-965נ, בדבר אישור שינוי תמית מתאר מקומית הנקדא
 "תכנית מם' 3325 אי, שינוי מס׳ 87/ לתכנית מתאר מקומית מם׳

 3325״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: גוש 30256, חלקי
 חלקות 42,38 - ירושלים, שכ׳ הר נוף, ממערב לגבעת שאול, הכל
 על־פי הגבולות המסומנים בתשריט תכנית מם׳ 3325 בקו כחול.
 עיקרי מראות שינוי התכנית: מספת חלקים.מחלקות 38, 42
 מוש 30246 שהושמטו מסעיף 5 למראות תמית מס׳ 3325 אשר

3735 S23.7.198 ,3682ילקוס הפרסומים , כ׳ בתמוז התשמ״ט 



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

 ביחד עם התשריסים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הוועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 הרצליה וכל המעוניין רשאי לעיין בהם ללא תשלום, בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אשור שינוי תבנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 להק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא: ״תכנית מס׳

 רג/829, שינוי תכנית מתאר מקומית מם׳ רג/340י.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6128, חלקות

 381, 382 - רח׳ יבוטינסקי, רמת־גן.
 עיקרי הראות שינוי התכנית: א) איחוד בהסכמת הבעלים של
 שני מגרשים 382, 381 למגרש אה־ שיירשם בשם הבעלים הדאשר
 נים בספרי רשם המקרקעין וזאת לאחר הפקעת רצועת דרך
 שתירשם על שם עדית רמת גן; ב< פירוט צורת הבנייה וזכויות
 הבנייה כך שעל שני המגרשים המאוחדים המסומנים בסיפדה
 ארעית 2, ייבנה בניין בן 5 קומות מגורים בשטח רצפות כולל של
 2.000 מד + יציאות לגג כמפורט'בתשריט - 4 דירות לpמה מעל
 קומה מפולשת שמתחתד קומה מסחרית בגודל של 200 מד +
 גלריות בשטח שלא יעלה על 80 מד, םה״כ הדדות 20; ג) שינוי
 יעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור. מסחרי אץ ח הבנייה תהיה בהתאם

 לתשריס הביטי המצורף.
 הדעה על הפקדת שינר התכנית פדסמה בילקוט הפרסומים

 3356, התשמ״ו, עמ׳ 2672.
 שינוי התכנית האמור הפקד במשרדי הוועדה המחוזית תל־
 אביב, ות במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבגייה רמת־גן, וכל
 המעוניץ רשאי לעיין ט בימים ובשעות שהמשרדים וממורים פתו*

 דם לקהל.
 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מםורטת
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה
 התשכ״ה-1965, בדבר אישד שינוי תכנית הנקרא: ״תכנית מס׳

 רג/293 בי, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ דג/293 א׳״.
 המיה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6109, מגרשים

 11א, 11ג, 31112111,1111 - דחי אבא הלל, רמת גן.
 עיקרי הדאות שינוי התכנית: א) העברת זכרות בנייה של
 בעלי חלקות 191,188 בגוש 6109 סה־כ 2.66 נדר זכויות בנייה
 מבניין מם׳ 2 לבניין מס׳ 4, בהתאם למסומן בתשריט ובטבלאות
 המצדפות אליו; a התאמת המגרשים בהתאם לשינוי התכנית על
 ידי העברת 386 מ״ר ממגרש 2 למגרש 4; ג) שינוי בהתאם לכך,
 של תכנית מפדטת מס׳ רג/293/א, שהודעה בדבר אישדה פורס

 מה בילקוט הפרסומים 2943, מיום 14.7.1983
 הדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3566, התשמ״ה עמי 2663.

 ואלה ומטחים הכלולים בשינוי הזבנית: גוש 30012, חלקות
 22-19 - דושליס, מיתחם המתיאון לטבע, רח׳ מוהליכר, רח׳

 המגד, הכל על־פי הגבולות המסומנים >בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הדאות שינוי התכנית המוצע הכרזת שטח לתכנון

 עבד השימושים הבאים: מוסד, מגורים ושטח ציבורי פתוה
 ח׳ בתמוז התשמ״ט (11 ביולי 1989)

 אליהו סויסה
 יושב ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ובנייה מחת ירושלים

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מתאר מקומיות
 נמסרת בזה הדעה בהתאם לסעיף 117 להק התכנון דבנד,
 התשכ־ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מהז תל־אביב

 אישרה, באישור שר הפנים, שינרי תכניות אלה
 (1) ״תכנית מסי הר/1311 שינוי לתכנית מתאר מקומית מנו הר/

 432״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6519, חלקות

.40 ,41 ,42 ,43 ,44 
 עיקרי הדאות שינוי התכנית: אדור וחלוקה של השטח מחדש
 וביסול דרך כמסומן בתכנית מס׳'432 וצירוף לחלקות הסמד

 כות בהתאם לסעיף 5 בתכנית מם׳ 432 והפרשת דרכים.
 הדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2027, התשל״ד, עמי 1907.
 (2) ״תמית מתאר מקומית מס׳ הר/1750 שינוי לתכנית מתאר

 מקומית הר/253 א׳ ולתמית מם׳ הר/1420״.
 ואלה השטחים הטללים בשינוי התכנית: גוש 6526, חלקת

.64 ,30 
 עיקרי הדאות שינוי התכנית: א) שינוי יעדי שטחים מאזור
 מגורים זו לאיזורימגדים בז ב) קביעת שטחים פרטיים פתר
 הם עם דקת מאה לציבור הולט רגל ולצדך מעבד ושימוש
 בגינה כמסומן בתשריט; ג) ביטול יעוד חלק מדרך קיימת
 כמםומן בתשריט. ד) קביעת לד שטחים וזכויות בנייה הכול•
 לת 4 בניינים כפולים בני 5 קומות על עמדים + חדרי
 יציאות לגג ובםה״כ 144 דדות דיור; ה קביעת הדאות
 בדבר איחד וחלוקה חדשה בהסכמת כל הבעלים; ו) קביעת
 הראות ברבר מתן התרי בגייה ז) קליעת מועד לביצוע התכ*
 נית; ח) קטעת הראות בדבר רישום׳ שטחימ ט) קביעת

 הדאות בדבר שטח פרטי\פתוח דישוס דקת מאה.
 הדעה על!עקדת שינוי התכנית פדםמ3 טלקוט הפרסומים

 3565, התשמ״ה עמי 2598,
 השינויים האמדים בצוחדשאישרה אותם ׳הוועדה המחוזית,

 3736 ילקום הפרסומים 3682, בי בתמוז התשמ״ס, 23.7.1989
/ " < 



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 18¿ 19¿ 220, חלק מחלקה 80 - כפר סבא, רח׳ רצמן, רוטשילד,
 נחשון..

 עיקרי הוראות שינר התכניות 1) ניטול איחוד וחלוקה נחלק
 מתכנית מס׳ כס/25/3/« 2) שינויים בבינוי וקווי בנח; 3) הוראות

 בנייה וחנייה
 כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיין בו כימים ובשעות

 שהמשרדים ושמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונייז בקרקע• בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
י שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  עצמו נפגע על ד
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הדעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה דה׳ הרצל

 84, רמלה 72406« טל׳ 08-225577

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 האמורה עירית כפר סבא, כמי סבא, סל׳ 052-909156.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן ד1גשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.
 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 להק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשה לציון
 הפקד שינוי תמית מתאר מקומית הנקרא ״תמית מתאר מקומית

 מס׳ רצ/11/9/1/א".
 ואלה השטחים הכלולים בשינר התטית; גוש 3928, חלקות

 133-130, 381-380, חלק מחלקה 124 - ראשון לציון.
 עיקרי הוראות שינוי התמידה א) שינר יעוד חזית מסחרית
 ומגורים ג׳ לשטח מסחרי >מםחר + משרדים) בהתאם לתמית מתאר
 מס׳ רצ/2000; ם איחוד וחלוקה מחדש של החלקת הכלולות בת־
 הם התכנית, על-יךי תכנית מפורטת לחלוקה חדשה לפי פרק גי,
 סימן זץ ג) הרחבת דרכים; ד) קביעת ק בניין צדדי לגן ציבורי ר
 0.0; ה) שינד שסח מאזור לבניין ציבור לשצ״פ ומסחה ו) קביעת
 שביל להלכי רגל; ז) קביעת חניונים מתחת למפלס השצ״פ

 והדרכים.
 כל המעניין בשינוי התכנית רשאי לעיין ט בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תמוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על די שינר התמית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תה־ חודשיים מיום פרסומה של
 הדעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחודת האמות־״ רה׳ הרצל

 84, רמלה 72406, טל׳ 225577־08.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית

 האמורה עירית ראשה לציה, ראשון לציון, טל׳ 03-9682333.
 התנגדות לא תתקבל ולא תדון אלא אם p הגשה בכתב

 שינוי התכנית האמד הפקר במשרדי ההערה המהזית תל־
 אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנה יולמייה רמת־גן, וכל
 המעוניץ רשאי לעיין ט בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתר

 ודם לקזל.
 ו׳ בתמוז התשמ״ט(9 ביולי 1987)

 מרדכי כהנא
 יושב ראש הוועדה המחחית

 לתכנה ולמייה מחה תל־אביב

 מחוז המרכז
 מרחב תכנה מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 ?מסרת בזה הדעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה דגניה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנה ולמייה מחוז
 מרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנה ולבנייה פתח תקוזז הופק
 דה תמית מפורטת הנקראת: ״תמית מפורטת מם׳ פת/82/1204״
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית; גוש 6380, חלקה 255 - רח׳

 נדדאו 29, פתח־תקוה
 עיקרי הדאות התכנית: שינוי יעד שטח דירה בקומה א׳

 למרפאה
 כל המעמת בתמית רשאי לעיין בה טסים ובשעות שהמשר־

 דים האמדים פתוחים לקזל. .
 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תמוני אחד הרואה
י התכנית, וכן כל הזכאי לק־ על פי סעיף 100  עצמו נפגע על ד
 לחד* רשאי להגיש התנגדות תד חודשיים מיום פרסומה של הד
 עה זו ברשומות, למשרדי המערה המהזית האמורה דח׳ הרצל 84,

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמדה.עידית פתח תקוה פתח תקוה סל׳ 03-9371234.

 התנגדות לא תתקבל ולא תדון אלא אם p הנשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנה מקומי כפר סבא
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הדעה בהתאם לסעיף 89 להק התמה דעייה
 התשכ״ה-1965, ט במשרדי הועדה הפחודת לתכנה ולמייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולמייה כפר סבא הופקד
 שינוי תמית מתאר מקומית הנקרא; ״תכנית מתאר מקומית מם׳

 כס/25/3/ד״.

 ואלה השטחים מלולים בשינוי התמית: גוש 6441, חלקות
,212 ,211 ,202 ,194 ,144 ,61 ,75 ,74 ,72 ,70 ,45 ,44 ,43 ,41 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה־965ו

 כל המעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
י סעיף 100 ט כל הזכאי לכך על פ  עצמו נפגע על די.התכנית, ו
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד
 עה זו ברשומות, למשרדי התערה המחוזית האמורה דח׳ הרצל 84,

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

ן אלא אם מ הוגשה בכתב ו ד  התנגדות לא תתקבל ולא ת
א  בפירוט הנמקת.ובליווי תצהד המאמת את העובדות שעליהן ד

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה כדבר הפקדת תמית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה
ד מחת י נ ב ל  התשכ*ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ו
ד שרונים הופקדה י מ ל ן ו ו  המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתמ

ת מפורטת הנקראת י ׳׳תכנית מפורטת מס׳ הצ/7־38/1״.  תמי

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית : גוש 7862, חלקה 11,
 קלנסוד-

 עיקרי הדאות התעית: 1) קביעת קווי בניין על פי הקיים; 2)
 קביעת מרווחים לבנייה בעחיה 3) ביטול שביל גישה.

 כל המעוניין בתמית דשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
דם לקהל.  דים האמורים פתו

י אחר הרואה נ  כל המעונין בקרקע, בבניין או בכל פרס תמו
י סעיף 100 י התמית, זבן בל הזכאי לכך על פ  עצמז נפגע על ד
 ד  לחוק, רשאי להגיש התמרות תוך חדשיים מיום פרסומה של ה
 עה ד ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמדה דחי הרצל 84,

 רמלה 72406, טל׳ 225577־08.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
ד 42402, טל׳ 336576*53(4 נ ת  האמדה, רח׳ שמפפר 5, נ

ן אלא אם ס הוגשה בכתב ז ד  התננדזת לא תתקבל ולא ת
 בפירוט הנמקת ובליור תצהד המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 ד׳ בתמוז התשמ״ס (7 ביולי 1989)

ש י  ר ש
 יושב ראש הוועדה המחוזית
ד מחת המרכז י מ ל  לתכנה ו

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חדדה

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
, ד מ ה  נמסרת בזה הדעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התמה ו
 התשכ״ה־1965, כי הוועדה המחודת לתכנה ולבנייה מחוז חיפה
 אישרה, באישד שר המיס, שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״תכנית

א ן ה ד ל ע ט הנמקות ובליור תצהיר המאמת את העובדות ש ו  בפד
 מסתמכת.

 . מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת
ד״ ן והמי  נמסרת בזה הדעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התמו
יה מחת  התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנה ולמי
יה רחובות הפקדה לעי  המרכז ובמשרדי העדה המקומית לתכנון ו

ת מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם״ רח/10/84״  תמי

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3697, רחובות, שכונת י
 מילצ׳ן.

ד בו ד י  עיקרי הראות החמית: 1) יצירת אזור מגורים מ
 תורשה הרחבת דירות קיימות למטרת שיפור תנאי מגורים; 2)
 קביעת הנחיות לאופי ההרחבות, לעיצובן החיצוני ולהותן במגמה
ח חדשים לצורר נ  לשפר את חזות הרחוב והשמנה 3) קביעת קווי ב
דם  הגדלת הבניינים; 4) הוספת מקמות חנייה 5) קביעת קווים מנ
ד כוללת; 6) קביעת הוראות ביצוע ושלבי ביצוע ת י  לתכנית פ

ת זו. ד המותרת לפי תמי י מ  ל

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה כתכנית בה בימים
 ובשעות שהמשרדים האמדים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה
מ כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 י התמית, ו  עצמו נפגע על ד
 ד  לחוק, רשאי להגיש התמרות, תוך חודשיים מיום פרסומה של ה
ו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמדה רח׳ הרצל 84,  עה ז

 רמלה 72406, טל׳ 225577*08.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמדה, עירית רחובות, רחובות, טל׳ 446161*08

ה אלא אם כן הוגשה בכתב ד  התנגדות לא תתקבל ולא ת
א ן ה ד ל ע  בפדוט הנמקות ובליור תצהיר המאמת את העובדות ש

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת
יה י  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה דבנ
 התשכ״ה-1965, מ במשרדי הוועדה המהדת לתכנון ולבנייה מהז
 המרמ ובמשרדי הוועדה המקמית לתכנון ולבנייה המרמ הופקדה

 תכנית מפורטת הנקראת ־תמית מפדטת מם׳ ממ/4026"

 ואלה השטחים הכלולים כתמית: גוש 6723, חלקה 166 -
ה הגדרות.  סביון, ר

 עיקרי הדאות התכנית: 1) שינוי יעוד מאזור משקי עזר לאזור
 מגורים אי; 2) חלוקת השטח ל־2 מגרשי בנייה; 3) קביעת שטח
ף החלקה 4) ביטול בניית בריכת  פרטי פתוח כאופציה לדרך בעד

 שחיה במגרשים 166/1 ר166/2; 5) קביעת הראות בנייה.

 כל המעתיין בתמית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
 דים האמורים פתדים לקהל.
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 תאריך
 מס׳ התיק. שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 658/89 הינדה ברמז 7.439 דרור ברמן
ז  659/89 וידה ויקטוריה גת 1.5.88 שמעון גי

 660/89 רבקה אבולעפיה 30.539 מרדכי אטלעפיה
 661/89 הלן אלסמן 25.638 אוריאל אלסמן

 663/89 מיכאילאקה קונםטנטין39^22 אנה מיכאילאקה
 666/89 תורה קנדלטוב 17.239 סוניה קנדלטוב

 667/89 פרחה אגיולי 27.638 ־חיים אגאיולי
 668/89 יוחאי אגיולי 23.732 אליהו אגיולי

 671/89 יואב שקד 29.339 רויטל שי?״
 673/89 יצחק מנחם 2.12.69 יצחק יעקב .

 675/89 רחמים משמור 9.539 פניה משמור . .
 677/89 יוסף אזואלי, 17.639 שרה אזולאי •י׳

 679/89 רחל וינשל 3.836 זץ שלו
 680/89 יעקב מונות 8.339 צפורה מונזון

 אליהו צי גךזמדד*.רשם •

 בית המשפט המחוזי מצרת
 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
י בתיקים המפורטים להלן הוגשו  מתפרסמת בזה הודעה כ
ת לצו קיום צוואה או. לצו יחשה או למינוי ו ש  לבית המשפט מ

 מנהל עזבה•

 תאי־יד
 מס׳ החיק שס המנוח הפסידה • שם המבקש

 צוואות
 303/89 כהן נתן 3.2.89 כהן רחל
 307/89 חנה דקל 21.539 גד דקל

 315/89 אשכנזי אליה 5.6.80 אשכנזי פסיה
 317/89 אהדונוביץ דבקה 10.439 אגודה למען החייל

2 שוורור לטיפה 4 3 3  321/89 שחרור אברהם 8
דאוד םולימאן  328/89 גזאלה עואד שקור 22.1.89 ;

 שקור

 ירושות
 292/89 רווח אברהם 1.138 שולה רווח

 293/89 סעיד חסן חוסית חאלדי 25.7.71 מוחמר סעיד חאלדי
 294/89 קאםם מוחמר חיטבא 93.77 דאהי חסיב

2 מוחמר אחמר 6 3 3  295/89 ביטאר אחמד 0
 ביסאר

 296/89 ביסוז ליאה 3.639 מרצדס.ביסה
ד אבו יפדסעי  300/89 סעיד סלימאן אבו אחמד 143.78 נ

 אחמד
 301/89 שמואל הרפז 20.337 שושנה הדפז

3739 

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה־1965

׳ - אזור מסחרי בין רהבות הגיבורים,  מפורטת מם׳ חד/765 י
ייצמף  הרברט םמואל, שד׳ רוטשילד והנשיא ו

 המהוה שינת לתכניות הכאוה׳ חד/765 - מרכז עסקים ראשי
 בחדרה חד/765 ר - מרכז מסה־, בדחי רוטשילד והגיבורים.

 מקום השטחים הכלולים בשינה התכנית.• מרכז העיר חדרה,
 בין דהבות הנשיא וייצמן, הרברט םמואל, הגיבורים ושד׳ רוטשילד.
 הדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

4 9 0  3550, התשנדח, עמ׳ 8
 השינד האמור, בצודה שאישרה אותו הועדה המהודק ביחד
עחז המחוזית האמר  עם התשריט המצורף אליו, הפקד •במשרדי הו
 רה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה חדרה וכל
 המעונין רשאי לעיין בו, ללא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
« 9 8  ט׳ כסיה התשמיש(12 ביוני 9

 ; משה גלזנר

 יושב ראש הועדה המחתית
ת ולבנייה מחוז חיפה ט ת  ל

 הודעות בחי המשפע
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

ו ש נ ה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן ה  מתפרסמת מ
ו ירושה או למינוי צ ת המשפט בקשות לצו קיום צוואה או ל מ  ל

 מנהל עזבה.

 תאדיד
 כמו התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 צוואות
י י 12.339 ציונה לו  681/89 שרה לו

ד  682/89 קרש אלפדד 23.239 נעמי בר נ
 683/89 ביאטדים ספקטור 19.539 זיק םפקטור

 685/89 אליד1 יחזקאלי 11.339 יעקב יחזקאלי
י 19.1237 יעקב יחזקאלי נ ק ז ח  686/89 סולטנה י
 687/89 בנימין מחס 10.4.89 נתן נסע מתם

 688/89 פפי קינסטלינגר 5.439 ירום בדיליה
 689/89 יוםרא תורג׳מן 23.6.88 עאדל חסן תורגמן

 691/89 נורמן קרנר 12.539 אטל קרנד
 692/89 יפה >שור) אשתור 20.539 דניאל שור

 694/89 גדטרוד יעקובוביד
ורץ 14.639 חנה פרנק  שו

 695/89 ליאו רבינוביץ 19.6.89 חםיה אונסדורפר
 699/89 חיים מ ציה ברימט 1.5.89 נהם מרם
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ד  מס׳ התיק תאי
 התשם״ט שם המנוח הפטירה שם המבקש

 15748 פלזר חנה ס״ו בסיח מ״ט גד ארבל
 14968 קרדומו םסלה 31.1.1977 קלרה טדיאל

ז לאדר ב׳ מ״ט רוט טדנדל ט אלקנה ס׳  15749 ח
 14963 שנדורפי מרדכי ד בםיון מ׳׳ט מרים שנדורפי

ד מ׳׳ט אברהם שרה  14965 אברהם נסים כ״ח באי
 14956 בן שמואל יצחק ז׳ בניסן מ״ט רחל בז שמואל

 15737 ברנר קלרה ל׳ באב מ׳׳ז . חרמן ברנר
ג באדר ב׳ מ״ט לאה גרינפלד י  14961 גרינפלד זלמן י
 15723 הונדרס אברהם י׳׳א בשבט מ״ט דבקה הונדרט

. לייב אריה ז י  14958 וקשטוק יהודית י׳׳ז בשבט מ
 וקשטוק

ד ב׳-בסימ מ״ו יששכר טחנאי א  15742 .יטחנאי מ
 15725 טסל שבתאי ב׳ באייר׳ מ״ט תמרה טסל
ד מ  15738 מזרחי עזיז . כיח באלו^׳מ׳׳ה הדסה ז

׳א במיון מ״&, צפורה ניימרק  15743 ניימרק ראובן י
ו 7 ^יוםף עתרי  15736 עוזרי שרה ח׳ בשבט מי
 15746 צברי חיים כ׳׳ב באייר מ׳׳ס תמר •צברי
ב בםיון מ״ט נת4שמיר ׳  15726 שוכמכר זאב י

ורז רץ אליעזר ה׳ באב ל׳׳א משה'שו  15750 שו
רץ רץ לאה כ״ג בניסן מ׳׳ט משה שו  15721 שו

 15724 שפיגלמן מנה י״ד באלול מ״ח חיים שפילגמז

ד  עובדיה ל
ת  מנהל היחידה לעזבונות רחשו

 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי
 הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול

 לפי תקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דק וביצוע), התשל"ח-1978
ן ובי  בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי די
 צוע), התשל״ח-1978, ניתנת בזה הודעה כי בכוונת האפוטחפוס
ו צו ניהול ביחס לנכסים  הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת ל
 הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
ן 3, חיפה כתב התנגחת בשני י  לאפוטרופוס הכללי, רח׳ שמריהו לו
 עותקים הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך

 שבועיים מיום פרשים הדעה זו.
י עזבונות: ס  ע

 1, בורנשטיין מרדכי, יורש בעוברנו של המנוח בורשנטיין יצחק,

 ת״ז 4431301־0.

 נכסי געדריפ שזהותם ידועה:

 1. גומפל •מקס
 2. פרבוכנר סימון

 3. אדריאן איסק ויצמן
 4. פרומקין שרה
 5. שורצר שלמה

 6. שבתאי דור איסקוביץ
 כ״ד במיון התשמי׳ס (27 ביוני 1989)

 עמליה ל׳ קציר
 סגן האפוטרופוס הכללי

 בית המשפט המחוזי בנצרת
 הודעות (המשך)

 תאריך
 מסי התיק שם המנוח. הפטירה ש• המבקש

 ירושות
 302/89 מיארוב אסתר 16.10.87 אהוץ מאיחב

 306/89 ליפשיץ דוד 29.139 אסתר ליפשיץ
ולאמ דנרל 24.536 יוכבד הור  308/89 טסלר ז
 309/89 ססלד מרים 5.4.89 יוכבד הוו־

 314/89 אחמד חוםין עומרי 28.130 תאופיק אחמד,
 י אחמד עומרי •

ץ דוד יחבי  316/89 אברהם דוידוביץ דוד 20.439 יהודה דו
 318/89 גולדברג זלטה 25.6.73 גולדברג יעקב

 319/89 רק יחזמיאל 3.5.89 רק ורדנה
 322/89 מרים דנון 14.12.88 רחל רנון

 324/89 אשר פרקש 8.4.88 פרקש אלגריה
 330/89 גולדנשטיין גרש 7.639 גולדנשסיין מאיה

 רבקה
 331/89 רחום שרה 1.238 דחום ישראל

 332/89 ברמן שמואל 20.135 ברמן סימה
 333/89 תורג׳מן מםועד 19.7.88 תודג׳מן מרםל י

 293/89 פדיה מיסקפא חאלדי 1.4.87 מוחמר סעיד חאלד
 מנחם בךדוד׳ רשם

 הודעות בתי הדין הדמיים
 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו

 הודעות
 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדק, בתיקים המפורטים להלן,

ר ירושה:  בקשות למתן צו

 מס׳ החיק תאריך
 התשמ״ט שם המנדה הפטירה שם המבקש

 14967 אורבוך ליובה כ״ח באדר ב׳ מים אלה גולדשטיין
ק זיטל ס׳׳ו.באדר ב׳ מ״ט בליאנה T י  14955 א

 אהרונוביץ
 14982 באסה גד י״ט באדר א׳ מ״ט נאזי באסה

ר זהבה כ׳׳ב באדר ב׳ מ״ט תמר וילנסקי צל י  14966 ד
 14954 הרשקזביץ צ׳רנה ס׳׳ז כסיה מיט יזםף הראל
ן ד ב ה ל  14964 זאורבחן םסלה י׳׳ח באדר א׳ מ״ס ת

ד חייםוב ע  14959 חיימוב רחמים ס׳׳ז בסיון מ״ט ר
ד כ״ה בטבת מ״ח שרה סירס י  14984 טירם ד

 14960 יעקב ברכה כ׳׳ג באייר כ׳׳ח יעקב דב
 14969 כץ ברד כ״ו באדר ל״א אפרים כץ
ד י׳׳ח בטבת מ־ס אפרים כץ נ  14970 כץ ג

ו מים מלה ליברמן  14957 ליברמן נפתלי י׳ באדר ז
ד א ז בניסן מ׳ט בן ציה מ ׳  14981 מאור לאה י
 15722 מולכו דגינה כ׳ באדר ב׳ מ׳׳ט פלורה ביטרן
ד שושנה י׳׳ח בניסן מ״ח מרדכי מזרחי ר ז  14983 מ

 15739 עבדי חיים כ״ב בסיון מ׳׳ט קלרה עבדי
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 הודעות מאח הכונס הרשמי

.(a)10.10.198תאריך הגשת הבקשה לם בתשרי המשמיט 
 היום והמקום לאספות, ראשונות: ז׳ בתשרי התש׳ן(6.10.1989¿

 משרד הכונס הרשמי, דח׳ בן יהודה 14, תל אביב.
 שעת האספות: 1) נושים בשעה 9.30« 2) משתתפים בשעה 09.45.

 מס׳ החברה: חפ/2־051556־51.
 שם החברה: גולדנברג להשקעות כע׳מ - בפירוק.

 מען המשרד הדשומ רח׳ אלנבי 33 תל אביב אצל דרה דלכה
 צחק•

 בית המשפט המחחי של: תל־אביב־יפו, ת״א 365/88
 תאריך צו הפירוד ס״ז בסיון התשמ״ט (19.6.1989).

 תאריך הגשת הבקשה י״ח בניםן התשמ״ח(54.1988).
 הום והמקום לאספות ראשונות: כיח בתשרי התש״ן >27.10.1989¿

 משרד הכונס הרשמי, רח׳ p יהודה 14, תל אביב.
 שעת האספות: 1) טשים בשעה 1130; 2) משתתפים כשעה 11.15.

 מס׳ החברה חפ/7־107315י51.
 שם הזברה מ׳ גולדנברג סחר כע״מ - בפירוק.

 מען המשרד הדשומ רה׳ תושיה 3, תל אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אכיב־יפו, תיא 367/88
 תאריך צו הפירוק: ס״ז בסיון התשמ״ס (19.6.1989¿

 תאריך הגשת הבקשה י״זז בניסן התשט׳ח(54.1988).
 היום והמקום לאספות ראשונות: כ״זז בתשרי התש־ן(27.10.1989¿

 משרד הכונס הרשמי, דחי בן יהודה 14, תל אביב.
 . שעת האספות: 1נושים בשעה ) a2110.3) משתתפים בשעה 1045.

 מס׳ החברה חפ/0־6גת*0־51,
 שם החברה תךקן כע״מ - בפירוק.

 מעז המשרד הרשומ רח׳ נחמני 0¿ תל אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 350/89.
 תאריך צו הפירוק ט״ז כסיה התשמ״ט (19.6.1989¿

 תאריך הגשת הבקשה ר ממ־ד א׳ התשמ״ט (9.2.1989¿
 היום והמקום לאספות ראשונות י״א באלול התשמ״ט(11.9.1989¿

 משרד הכונס הרשמי, דחי p יהודה 14, תל אביב.
 שעת האספות: 1) נושים נשעה 12.30; 2) משתתפים בשעה 1245.

 מם׳ הערה חפ/3־078032־51.
 שם החברה אלום אוו־ני־אלקון בע״מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: אזור התעשייה, ביתן 8¿ רחובות.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב״יפו, ת״א 1571/89.

 תאריך צו הפיו־וק ס״ז בסיון התשמ״ט(19.6.1989¿
 תאריך הגשת הבקשה י׳׳ג בשבט התשמ״ט (19.1.1989¿

 היום והמקום לאספות ראשונות: ר באלול התשנרט (6.9.1989¿
 משדד הכונס הרשמי, דה׳ p יהודה 14, תל אביב.

 שעת האספוה 1) נושים בשעה 12.30; 2) משתתפים בשעה 1245.

 מנו החברה: חפ/0־003594־52.
 שם החברה תבל שירותי יבוא ויצוא בע״מ - בפירוק.

 פקודת החברות ונוסח חדשו, התשמ״ג-1983
 הודעות בדבר צווי פירוק ואספות ראשונות

 מם׳ החברה חפ/2־086872י51.
 שם ההברה דקופיר בע״מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשומ שד׳ ירושלים 10¿ בת ים(תחנת דלק).
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 1722/88.

 תאריך צו הפירוק: ביס בניסן התשפדם(4.5.1989¿
 תאריד הגשת הבקשה ב׳ז־ באלול התשמ״ח (6.9.1988¿

 היום והמקום לאספות ראשונות: ד בתשרי התש״ן (6.10.1969¿
 משרד הכונס הרשמי, רה׳ p יהודה 14, תל אביב.

 שעת האספות: 1) נושים נשעה 10.30; 2) משתתפים כשעה 1045.

 םס׳ החברה חפ/5־117037־51.
 שם החכרה ריאק בע׳מ - כפירוק.

 מען המשרד הדשומ הו בצלאל 52, רמת גן.
 בית המשפט המחוזי של: תליאביריפו, ת*א 365/89.
 תאריך צו הפירוק ט״ז בסיון התשמ״ס(193.1989¿

 תאריך ועשת הבקשה ה׳ באדר א׳ התשמ״ט(10.2.1989).
 היום והמקזם לאספות ראשונות; ח׳ באלול התשמ״ט (8.9.1989¿

 משרד הכונס הרשמי, חד p יהודה 14, תל אביב.
 שעת האספות: 1) נושים כשעה 9.30* 2) משתתפים כשעה 3945

 מס׳ החברה חפ/7־091362־51.
 שם החברה אקספרס סדר בע״ס - בפירוק.

 מען המשרד הרשומ רח׳ הגריא 39, תל אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 364/80

 תאריך צו הפירוק י״ג בסיח התשמ־ט(163.1989¿
 חאףך הגש! הבקשה רם באדר א׳ התשמ׳־ח(6.3.1988¿

 היום והמקום לאספות ראשונות• י*א באלול התשמ״ט(11.9.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14. תל אביב.

 שעת האספות: 1) נושים בשעה 13.30; 2) משתתפים כשעה 1345.

 מסי החברה חפ/2־090237־51.
 שם החברה י.ע.ל. צעצועי עץ בע״מ - בפירוק -
 מען המשרד הרשום: דחי הר־ציון 29, ראשון לציון.

 נית המשפט המזוזי שא תל־אביב־יפו, ת״א 2027/88.
 תאריך צו הפירוק: ט״ז בםיון התשנרט(19.6.1989¿

 תאריך הגשת הבקשה ז׳ בחשון התשמ״ט (18.10.1988¿
 היום והמקום לאספות ראשונות: י״ג באלול התשמיש(13.9.1989¿

 משרד הכונס הרשםי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.
 שעת האספות: 1) נושים כשעה 12.30; 2) משתתפים בשעה 1245.

 מס׳ החברה חפ/3־039432־51.
 שם החברה: צבי אוויבך ושות׳ חברה להשקעות בע״מ - בפיחק.

 מען המשרד הרשום: רה׳ דיזנגוף 16, תל אביב.
 בית המשפט המחחי של: תל־אביכ־יפו, ת״א 1916/88.

 תאריך צו הפיויוק ג׳ באייר התשנדס(8.5.1989¿

 ילשט הפרסומים 3682, כ־ בתפוז התשמ׳ס, 23.7.1964 3741



 הודעות מאת הכונס הרשמי

 מס׳ החברה: חפ/9־021269־51.
 שם החברה: ת.צ.מ. בע״מ - נפידוק

 מען המשרד הרשום: רח׳ העבודה 43, בת ים.
 בית המשפט המחתי של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 1333/88.

 תאריו־ צו הפירוק ג׳ באייר התשמ׳׳ס (8.5.1989¿
 תאריך הגשת הבקשה: כ־א בתמוז התשמ׳׳ח (6.7.1988¿

 היום והמקוס לאספות ראשונות: ג׳ באלול התשמ־ס (3.9.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 שעת האספות: 1) נושים בשעה 12.30; 2) משתתפים בשעה 1245.

 מם׳ החברה חפ/9*056999־51.
 שם החברה: גיל סוכנויות בע׳מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: שד׳ או״מ 5, תל אביב, אצל גיל יורם.
 בית המשפט המחוד של: תל־אביב־יפו, ת״א 1725/88.

 תאריך צו הפירוק: כ׳׳ט בניסן התשמ׳׳ט (4.5.1989¿
 תאריך הגשת הבקשה: כד באלול התשמ׳׳ח (6.9.1988¿

 היום והמקום לאספות ראשונות: י״ד באלול התשמ״ט(14.9.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רה בז יהרה 14, תל אביב.

 שעת האספות; 1) נושים בשעה 12.30; 2) משתתפים בשעה 1245.

 מס׳ החברה חפ/6־113543־51.
 שם החברה: ויטל מחשבים ובתי תוכנה בע״מ - בפירוק•

 מען המשרד הרשום: רח׳ ביאליק 155, רמת גן אצל טאג מחשבים
 כע׳׳מ.

 בית המשפט המחתי של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 2394/88.
 תאריך צו הפירוק י׳׳ב באייר התשמ׳׳ס (17.5.1989¿

 תאריך הגשת הבקשה: כ׳׳ג בכסלו התשמ׳׳ח (2.12.1988¿
 היום והמקם לאספות דאשונוה ה׳ באלול התשמ״ט (5.9.1989¿

 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.
 שעת האספות; 1) נושים בשעה 12.30; 2) משתתפים בשעה 1245.

 מס׳ החברה חפ/9־065060־51.
 שם החברה: טלמור ad בע־מ - בפירוק

 מען המשרד הרשום: רח׳ יסוד המעלה 62, תל אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תליאביב־יפו, ת׳׳א 1917/88,

 תאריך צו הפירוק י״א באייר התשמ״ט (16.5.1989¿
 תאריו־ הגשת הבקשה: כ־׳ט בתשרי התשמ׳׳ט (10.10.1988¿

 היום והמקם לאספות ראשונות; ג׳ באלול התשמ״ט (3.9.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 שעת האספות: 1) נושים בשעה 13.30; 2< משתתפים כשעה 1345.

 מס׳ החברה חפ/5־078187*51.
 שם ז^ברה תכשיטי יוסי בע־מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ שוקן 27, קרית המלאכה תל אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 2002/88.
 תאריך צו הפירוק כי׳ט באדר ב׳ התשמ׳׳ט (54.1989¿

 תאריך הגשת הבקשה ר בחשון התשמ״ח (17.10.1988¿
 היום והמקום לאספות ראשונות: א׳ באלול התשמ׳׳ט (1.9.1989¿

 מען המשרד הרשום: רח׳ הנציב 16, תל אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 2054/88.

 תאריו־ צו הפירוק ס׳׳ז בסיון התשמ״ט (19.6.1989¿
 תאריך הגשת הבקשה: י״ב בחשון התשמ״ט (23.10.1988¿

 היום והמקום לאספות ראשונות: כ׳ באלול התשמ׳׳ט (20.9.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 שעת האספות: 1) נושים בשעה 13.00; 2) משתתפים בשעה 13.15.

 מס׳ החברה חפ/1־113418־51.
 שם החברה זוהר שיווק ניהול ופרסום בע׳׳מ - בפירוק

 מען המשרד הרשוע רח׳ בצלאל 3, רמת גן.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 2565/88.

 תאריך צו הפירוק ג׳ באייר התשמ׳ס (8.5.1989¿
 תאריך הגשת הבקשה י׳׳ס בטבת התשמ״ס(27.12.1988¿

 היום והמקום לאספות ראשונות: ס*ו באלול התשמ״ט(15.9.1989),
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ p יהודה 14, תל אביב.

 שעת האספות: 1) נושים בשעה 09.00; 2) משתתפים בשעה 09.15.

 מם׳ החברה חפ/6־042188־51.
 שם החברה פולי־עץ בע׳׳מ ־ בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ אילת 39, תל אביב.
 מת המשפט המחחי של: תל־אביב־יפו, ת״א 1189/88.

 תאריו צו הפירוק ט׳׳ז במיון ומשמיט (19.6.1989¿
 תאריך הגשת הבקשה א׳ בתמוז התשמ״ח (163.1988¿

 היום והמקום לאספות ראשונות: כ׳׳ב באלול התשמ״ט(22.9.1989),
 משרד הפנס הרשמי, רח׳ p יהודה 14, תל אביכ.

 שעת האספות: 1) נושים בשעה 10.30; 2) משתתפים בשעה 10.45.

 מס׳ הועדה חפ/1־085793־51.
 שס החברה ש.ל.ה דלקט חב' ליבוא ויצוא בע׳׳מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ המלך ג׳ורג׳ 62, תל אביב.
 בית המשפט המחוזי של; תל־אביבייפו, ת״א 2425/88.

 תאריו־ צו הפירוק מ׳ באייר התשמ״ט (14.5.1989).
 תאריך הגשת הבקשה: כיס בכסלו התשמ״ט (8.12.1988¿

 היום והמקים לאספות ראשונות: ה׳ באלול התשמ׳יס (5.9.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 שעת האספות; 1) נושים בשעה 13.30; 2) משתתפים כשעה 13.45.

 מס׳ החברה חפ/9־066535־51.
 שם הועדה דפוס רהט הברה בע״מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ ז׳בוסינסקי 100, פתח תקוה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 24/89.

.(8  תאריך צו הפירוק ג׳ באייר התשמ׳׳ט (1989̂.
 תאריך הגשת הבקשה: כ״ז בטבת התשמ״ט (4.1.1989).

 היום והמקס לאספות ראשונות: כ־ב באלול התשמ׳׳ם(22.9.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 שעת האספות: 1) נושים נשעה 09.30־, 2) משתתפים בשעה 0945.
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 1 הודעות מאת הכונס הרשמי

 מס׳ החברה 8־008447־51.
 שם החברה סיב טוב סריגת חיפה בע״מ, בפירוק.

 מען המשרד הרשום: אזור התעשייה רה׳ המלאכה, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה ת־א 901/88.

 תאריך צו הפירוק: כ׳ו בסמן התשמ״ס(29.6:1989).
 היום והמקום לאספות ראשונות: כ״וז באב התשמיש (29.8.1989¿

 משדד הכונס הרשמי, דחי שמדיה לדן 3, חיפה.
 שעת האספות: 1) נושים בשעה 840« 2) משתתפים בשעה 09.00.

 מם׳ החברה ד060575־51.
 שם החברה קותפלד תפירה וקונפקציה בזלמ, בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רה מנים 21, חיפה. .
 בית המשפט המזחי של: חיפה ת״א 326/89. -י"
 תאריד צו הפדוק כ׳׳ו בםיון התשנדט (29.6.1989).

 תאריך הגשת הבקשה כיב באוד,א׳ התשנדט(2.1989;2̂7
 המם והמקום לאספות ראשונות: כיח באב התשס״ם «29.8.1989¿

 משרד הכונס הרשמי, דח׳ שמריהו ליין 3, חיפה.
 שעת האספות: 1) נושים בשעה 09.30; 2) משתתפים בשעה 1030.

 מם׳ החכרה 9־082168־31
 שם הזברה שיא הצפה בע״מ,בפי1מק

 מען המשרד הרשום: אזד תעשייה ג׳, נצרת עלית. ,
 בית המשפט המחוזי של: נצרת, ת־א 361/88

 תאריד צוהפדוק ר בניסן התשכדט (114.1989¿ -
 תאריך הגשת הבקשה כיז באלול התשמ״ח(8.9.1989¿

 המם והמקום לאספות ראשונות: כ״ח באב התשנרט (29.8.1989),
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו לרן 3, חיפה.

 שעת האספות: 1) נושים בשעה 1030; 2) משתתפים בשעה 1130.

 מם׳ החברה 7־085950־51.
 שם הזברה בל טקסטיל - מוצרי אופנה בע״מ, בפירוק

 מען המשרד הרשום: אזור התעשייה בי, נצדת עלית.
 בית המשפט המחוד של: נצרת, ת׳׳א 360/88

 תאריך צו הפיחק ר בניסן התשמיש(11.4.1989¿
 תאריך הגשת הבקשה: ח׳ באלול התשמ״ט(8.9.1988¿

 היום והמקום לאספות ראשונות כימ באב התשמ״ס (303.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו לוץ 3, חיפה

 שעת המפות: 1) נושים בשעה 09.00; 2) משתתפים בשעה 09.30.

 הודעות על כוונה להכריז דיבידנד ראשון
 בבית המשפט המחוזי בנצרת:

 פד: 8007.
 ת"» 589/86.

 שם החייב תיאות ומענו: נסים לד, ת״ז 38006030 שומר, נאות
 יוסף 2023/14, גבעת המדה עפולה.

 תאריך אחרה להגשת הוכ׳׳ה י״ז באב התשמ׳ט(18.8.1989¿

 משרד הכונס הרשמי, רה בן יהודה 14, תל אביב.
 שעת האספות: 1) נושים בשעה 09.30¿ 2) משתתפים בשעה 0945.

 מס׳ החברה חפ/6־17188ו־51.
 שם הזברה: ב׳ אליעזר ניהל בע״מ - בפירוק

 מען המשרד הרשום: רח׳ קיבוץ גלויות 73, תל אביב
 בית המשפט המהזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 418/89

 תאריך צו הפדוק ב׳ בסמן התשמיש(53.1989¿
 תאךיך הגשת הבקשה י״ב באדר זי התשכדט(17.2.1989¿

 המם והמקם לאספות ראשונות; ח׳ באלול התשצדס(8.9.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 שעת האספות: 1) נושים כשעה 2:10.30) משתתפים בשעה 1045.

 מס׳ החברה חפ27י098422־31
 שם החברה מיקו שמוק בשר בע־מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: חזי קיבוץ גלומת 73, תל אביב
 כית המשפט המחהי של; תל־אביב־יפו, תיא 277/89.

 זאריך צו הפירוק ב׳ בםיה התשמיט(53.1989¿
 זאדיך הגשת הבקשה ליו בשבט התשכדט (1.2.1989¿

 זיום והמקום לאספות ראשונות: ח׳ באלול התשמ״ט (8.9.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רה׳ מ יהודה 14, תל אביב

 »עת האספות: 1) נושים בשעה 2:09.30) משתתפים כשעה 0945.
 ״א בתמוז התשמ״ט (14 ביולי 1989)

 חיה פרם
 סגן הכונס הדשמי

 !ס׳ החברה 099474-2.
 ום הערה החברה רמוז מפעלים לאריזות מזה בע״מ, בפדוק

 עז המשרד הרשום: אזד תעשייה קצו־ץ, רמת הגולן.
 ית המשפט המהד של; נצרת, ת״א 351/89.

 אריך צו הפירוק ט׳ בסמן התשמ״ט (123.1989¿
 אריך הגשת הבקשה ג׳ בשבט התשנדט (9.1.1989¿

 מם והמקום לאספות ראשונות: כ״ז באב התשמיש (283.1989¿
 משוד הכונס הרשמי, חזי שמריהו ליין 3, חיפה

 עת האספות: 1) נושים בשעה 09.30; 2) משתתפים בשעה 10.00.

 5׳ הערה: 510708373.
 ס החברה כח הדרו שירותים בע״מ, בפדוק

 מ המשרד הדשום־. רח׳ הרצליה 19, חיפה
 ת המשפט המחחי של: דפה תיא 183/89.

 «יד צו הפדוק כיה כסיה התשמ״ט (283.1989¿
 1ריך הגשת הבקשה כ״ז בשבט התשמ״ט (2.2.1989¿

 ום והמקום לאספות ראשונות: נרז באב התשמ״ט (283.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו ליק 3, חיפה.

 !ת האספות: 1) נושים בשעה 10.30; 2) משתתפים כשעה 11.00.
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 פד: 8207.
 ת׳׳א: 602/89.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עאמר אבראהם, ת״ז 57006280, איש
 אחזקה כפר סג׳ור.

 תאריו הבקשה: כ״ב בניסן התשמ״ט (27.4.1989).
 תאריך הצו: כ־ט בסיון התשנדס (2.7.1989).

 תאריך האספה: כ״ז באב התשמ״ס (28.8.1989).
 שעות האספה; 09.00.

 עמליה ל׳ קציר י
 סגן הכונס הרשמי

 מפעל הפיס
\ / % 9 8  שינוי תמית ״לוטו״ מסי 7

 (שינוי מס׳ ו)
 . מפעל הפיס מודיע מה, בהתאם לסעיף 42 לתכנית "לוטו"
 מס׳ 1/1987, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3486, מיום 17.9.1987,
 עמי 2714 ואילד, כפי ששונתה מזמן לזמן(להלן - התכנית), על

 שינוי נוסף לתכנית, כדלקמן:
 1. בסעד 23 לתכנית -

 א. סעיף קטן(ב) יבוטל, ובמקומו יבוא:
 ץב) מחציתו של התקבול הכולל(להלן - סכום הפרסום
 הכולל) תשמש לשם חלוקת הפרסים לפי החלוקה

 הבאה:
 (1) הפרס הראשון - 40% מסמס הפרסים

 הבולל:
 (2) הפרס השני- 3% מסמם הפרסים

 הכולל;
 (3) הפרס השלישי - 8% מסכום הפרסים

 הכולל;
 (4) הפרס הרביעי - 12% מסכום הפרסים

 המלל;
 (5) הפרס החמישי - 37% מסכום הפרסים

 הכולל;
 2. תחילת תוקפו של שינוי זה, הוא ביום 2.8.1989 לגבי הגרלת

 ״לוטו״ מס׳ 32/89 ואילך.

 גדעת גדות,
 יושבדאש ודירקטורית

 הודעות מאת הכונס הרשמי
 פ״ח 3123

 ת״» 149/88.
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: רחל בוחבוט, ת״ז 5530099; משה
 בוחבוס, ת״ז 2697482, הרכבת תריסים,, רח׳ הקרוש 909/4,

 מגדל העמק .
 שם הנאמן ומענו: מרדכי האז מרקוביץ,.רח׳ הלל יפה 23, חדרה

 תארד אחרון להגשת הכ״ח: י״ז באב התשמ״ט (183.1989).
 ו׳ בתמח התשמ״ט (9 ביולי 1989)

 עמליה-ל׳ קציר
 סגן הכונס הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש4 התש״ם-1980

 הודעות בדבר צווי-כינוס,-הכרזת פשיטת רגל
 ואספות ראשונות

 שמות החייבים, תיאדם ומענם: 1) ראובן סלמן, ת״ז 5102094, נגה
 2) ראוק לילי, ת״ז 5136374, פקידה, שנדם נרים ברח׳ הדדי

 19, בת ים.
 • בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 2102/88.

 תאיד צו כינוס• והכרזת פשיטת רגל: כ״ט בניסן התשמ״ט
¿4.5.1989) 

 תאריך הגשת הבקשה: כ׳ בחשון התשמ״ס (31.10.1988).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבים.

 תאריך האספה הראשונה, השעה והמקום: כ״ב באלול התשמ׳׳ט
 (22.9.1989¿ שעה 10.30, משרד המנס הרשמי, רח׳ בן יהדה

 14, תל אביב.

 דדה כרפ
 סגן המנס הרשמי

 פ״ה 8206.
 ת״א: 715/89.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אריה גדסקי, ת״ז 0168478, מודד, רח׳
 ועימת 1, כפר הווח־ים.

 תאריך הבקשה י״ב באייר התשמ״ט (17.5.1989¿ .
 תאריך הצו: כד בסית התשמ״ט (27.6.1989¿

 תאריך האספה ט״ו באב התשמ״ט (163.1989¿
 שעות האספה 09.30.
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