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 ג׳ באדר התש׳׳ן(28 בפברואר 0י9ו<
 (חמ 3-1979)

 יצחק שמיד
 ראש הממשלה

 ושר התעשייה והמסחר
':-

 היתד להעלאת מחירי סיגריות מייגיד »$».1
1  לפי חוק יציבות מתירים במצרכים ובש׳־תתים(הוףאןן ^
 התשמ״ו־1985 *

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7>א*2< לחוק יציבות מןן-
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-1985״, אנייזכמ'

 כי מותר להעלות את מחיריהן של סיגריות מייצור טיזמ,,
 גיס בפרס מכס 24.02 בתוספת הראשונה לצו תעריף 1עכ3ין!4־
< ו ו  פטורים ומם קנייה על סובין, התש״ן-21989, מ?ל «

 הקובעים5, בשיעור שאינו עולה על 21 אחוזים.

 צוינו מצרכים שונים לצדו של פרט מכס כאמוו;
ש  הוראות ההיתר לגבי אותו מציד שצוין מ בלבד. י

| | |  נקבע למצרך שצוין כהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו ה
 ההיתר לגבי אותו מצרך במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי* ^־־*,'

 תחילתו של היתר זה ביום ד׳ באדר התש"! (\ בממ״ו

 ג־ באדר התש״ן(28 בפברואר 1990)
 (חמ 3-1979) "־£:
 יצחק שמיד ־׳־ע
 ראש הממשלה י
 ושר התעשייה והמסחר י•:-:

 1 ס׳׳ח התשמיו, עמי 2. •י

 נ ק־ת-שיעורי מיךח 749, ההשמ׳ס, עמי 33.

| י  1 י״פ התש׳׳ז, עמי 215. א

 היתר בעניץ הנמקת ניירות עיד חוץ בחוץ
 לפי חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על--1עסמ|
 התשל"ח-1978י, אני pבע לאמור:

 1. משמעות בל מונח בהיתר זה תהא כמשמעותו בהיתר מ,?""* י
 על המטבע, התשל״ח-1978־(להלן - ההיתר הכללי)•

י •  2. מותר לחברה תושבת ישראל - -- •

 (1) להנפיק, מחוץ לישראל, מניות, אופציות
 אופציות לניירות ערך הסירים למניות, איגרות־ומייז

 יחידות המורכבות מאלה(להלן - ניירות הערה יב״י ^
 שניירות הערך מיועדים על פי התשקזי ל*י

^ - ? ^ ! י ש י ' : ז ' ו ח י מ י י ת ע י ר י י נ ר ל ה ם מ  7'היי^ם ל

 הארצות המנדות בתוספת הראשונד לודתר וגלי׳

 מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
 לפי פקודת המסים (גבייה)

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2(1) ו־12ד לפקודת המסים
 (גבייה)׳, ולפי בקשתה של המועצה האזורית מרום הגליל ובהמלצת
 שר הפנים, אני ממנה את ישראל סכג, עובד הציבור, להיות ממום:

 על הגבייה ופקיד גבייה.

 ד׳ בשבט התש׳׳ן(30 בינואר 1980)
 (חמ 3-18)

 שמעון פרס
 שר האוצר

 1 חוק א־י, כרך בי, עמי 1374; ס־ח התשל׳׳ג, עמי 46.

 קביעת מוסדות ציבור
 לפי חוק פס שבח מקרקעין, התשכ״ג-1963

 בתוקף םממתי לפי סעיף 61(ד) לחוק מס שבח מקרקעין,
 התשכ־ג-1963י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כי
 המוסדות המפורטים להלן הם מוסדות ציבור לעניין הסעיף האמור,

 ההל כשנת המס הנקובה לצדם:

 1. ״מועצת בית העלמין חברת קדישא גהש״א נס ציונה" - 1986;

 2. ־ארנון יוצאי ךויד הורודוק והסביבה בישראל־ - 1989.

 י׳ באדר התש׳׳ן(7 במרס 1990)
 (חמ 3-117)

 שמעון סרס
 שר האוצר

 1 ס־ח התשכ־ג, עמ׳ 156; התשמ־ד, עמי 179.

 היתר להעלאת מחירי סיגריות מייבוא
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),

 התשמ־ו-1985

 בתיקי סמכותנו לפי סעיף 7(א<(2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהן של סיגריות מייבוא, המסווגים בפרט
 מכס 24.02 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס
 קנייה על טוכץ, התש״ן-1989י, מעל מחיריהן הקובעים׳, בשיעור

 שאינו עולה על 17 אחודם.

 צוינו מצרכים שונים לצדו של פרס מכס כאמור, יחולו
 הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך שצוין בו בלבד.

 נקבע למצרך שצוין בהיתר זה מהיר מרבי, לא יחולו הוראות
 ההיתר לגבי אותו מצרך במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצר^

 ם״ח התשל״ח, עמ׳ 108, עמ׳ 206; התשמ״ח, עמי 23•
 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1006; התש״ן, עמ׳ 68.

 י ס״ת התשמ־ו, עמי 2.
 נ ק״ת-שיעורי מק׳׳ח 479, התשמ׳׳ם, עמ׳ 33.

י׳׳פ התשמ״ט, עמ׳ 4035. 5 
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 קיימו התנאים הנאים:
 ׳1)

(2! 

(3) 

(4) 

 נידות הערך יירשמו למסחר בבורסה לניירות עיר,
 מחוץ לישראל, באחת הארצות המטיות כתוספת הר־
 אשונה, או ייסחרו"מעבר לדלפק" בארצות הברית של
 אמריקה, בתוך ששים ימים ממועד רישומם בפנקס החב־

 דיס מחוץ לישראל.
 ניתן להבחין בבירור בין ניירות הערך שהועברו לרישום
 בפנקס החברים מחוץ לישראל ובין ניירות הערך הרשד

 מים בפנקס החברים בישראל.
 החברה תדווח למפקח אחת לשנה, על סוגם ומספרם של
 ניירות הערך הרשומים בפנקס החברים מחוץ לישראל.
 בניידות ערך שבבעלות תושב ישראל, או בניידות ערך
 שבבעלות תושב חוץ ואשר לתושב החת אין היתר
 להפקיד את התמורה מפדיונם או ממכירתם בפיקדון לא
 תושב - ניירות הערך יירשמו על שם סוחר מוסמך,
 ויופקדו אצלו בפיקדון תושב למשמרת על שם תושב

 ישראל או תושב החח כאמור.
 מותר לחברה, .באמצעות סותר מוסמך, לבטל רישום ניירות
 ערך שלה שבפנקס חברים מחוץ לישראל ולרשמם בפנקס
 החברים בישראל, ובלבד שניירות ערך מאותו סוג רשומים

 למסחר גם בבורסה לניירות ערך כתל אביב.
 (א) מותר לבעלי ניירות הערך של החברה, הפועלת לפי
 ההיתרים האמורים בסעיפים 2 ד3, לעשות את כל
 הנדרש מצדם לשם שינך רישומם של ניידות הערך

 כאמור באותם סעיפים.

ד עךך ישראלי שהתקבל על ידי תושב חוץ י  דין נ
 בהתאם לאמור בסעיף 3, בתמורה לנייר ערך חוץ
 שנמחק מפנקס החברים םהוץ לישראל ושנרכש על ידי
 תושב החוץ מחוץ לישראל או מכספי פיקדלן לא תושב
י תושב חוץ - כדץ נייר ערך ישראלי שנרכש על ד

 מכספי פיקדון לא תושב.

 דין ניירות ערך של תושב ישראל בעל פטור אשר נת
 קבלו על ידו' בהתאם לאמור בסעיפים 2 ר3, בתמורה
 לנייתת ערך אשר נרכשו על ידו כעת היותו תושב חוץ,
 מכספי פיקדון לא תושב או מחוץ לישראל לפי העניין,
 כרץ ניירות ערך של תושב חוץ אשר נתקבלו כאמור.

 תחילתו של היתר זה ביום כ״ג באדר התש׳׳ן(20 במרס 1990).

.(4) 

 (ב)

 (ג)

י מ ר  עדח• מ
 המפקח על מטבע חוץ

 י׳׳ט באדר התש"! !16 במרס 990»
 (חמ 3-419)

 היתר בעניץ רכישת ניירות ערך חוץ
 על ידי תושבי ישראל עובדי חברת בת

 של החברה המנפיקה
 לפי חוק הפיקוה על המטכע, התשל"ח-1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע,
 התשל״ח-1978י, אני קובע לאמור:

 ס־־ח התשל״ח, עמי 108, עמי 206: התשמ״ח, עמי 23.

 ^•מעבו לדלפק״ בארצות הברית של אמריקה.

 "את ניירות הערך שהונפקו כאמור בסעיף קטן(1)
 יןנוים המתנהל בארץ ההנפקה.

 ־את כל הפעולות הנלוות להנפקת ניירות הערך
 למסחר כאמור (להלן - ההנפקה), לרבות
 'ההסכמים הכרוכים בכל אלה ותשלום ההוצאות

 ההנפקה.

ךטיקדון תושב (מיוחד), מטבע חח שקיבלה : 

 ־ההנפקה.

 י מטבע חוץ מסוחר מוסמך לצורך פרעת איגרות
 'תשלום ריבית החלה עליהן.

 בסעיף 2 לעיל מותנים באלה:

 ']ונרות חוב - התקופה הממוצעת לפרעון
 ־'הזוב לא תפחת מזו הקבועה בהיתר הכללי לענ־
 י הניתנת לתושב ישראל במטבע חוץ על ידי

 חת•
 בבידור בין נייר הערך המונפק על פי היתר

 _ניירות ערך שהונפקו בישראל כידי החברה.

 והננמןה, בניכוי ההוצאות הכרוכות בביצועה,
ד עם קבלתה על ידי החברה המנ־  אל מ

 !8• יאוחר כד60 ימים מביצוע ההנפקה.

 !פיקה תדווח על ההנפקה למפקח תוך 90
 ^ הדיווח יאושר על ירי רואה חשבון של
 |יכלול את פרטי מועד ההנפקה, סוגם ומספרם
 הערך שהונפקו, הסכום שגויס בהנפקה,
 ןזמפקה, מועדי העברה תמורת ההנפקה לישר*

 שהועברו כאמור.

 זה ביום כ״ג באדר התשץ(20 במרס 1990).

 6ו במרס 1990)

 עודד חצרוני
 המפקח על מטבע חוץ

ן שינוי רישומה של ניירות ערך | 
 ׳;׳הפיקוח על המטבע, התשל״וז-1978

 זי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע,
 ,אני קובע לאמוה

 1%ז כהיתר זה תהיה כמשמעותו בהיתר הפיקוח
 :ימסל״ח-1978־ ולהלן - ההיתר הכללי).

 _<־ תושבת ישראל ולהלן - החברה), באמצעות
 .> לנסל רישום ניירות ערך שלה שבפנקס החבר־ס
 מס כפנקס הבריש מחוץ לישראל, ובלבד שית־

 108, עמ׳ 206: התשמ״ח, עמ׳ 23.
 ״;ם׳ 1006; התש־׳ן, עמי 68.

 כ*ג בארד התש׳־!, 20.1.1990 2283



 םמדי הבר הנהלת הקרן למניעת זיהומין״׳
״* ׳ עת ד*= :ד ידם בש^ז [נוסה י י נ ת , ר ו ? ב י £  ל

 במוקף סמכותי לפי סעיף 3 י לפקודת מניעת זץזונן-- *
 וניסה הדשן, התש׳ם-1980י, ובהתאם לתקנה 2 לתקנון[**
׳ ? ^ ^ ן נ מ ח ל  של שמנים לתוך מי הים !הקמת ק
 התס״ס• 1979־. אני ממנה את אברהם דרורי, חשבועשוו־^

 הסביבה, לחבר הבהלת הקרן.
 מינויו של גבריאל נהיימובי - בעל. •8

 ח׳ באדר התש״ן «5 במרס 1990)
 !חמ 3-273)

 זשר לאימון.!^

 י־ דיני מדינת ישראל, :וסח הדש 33, עמי 630.
 ; ק״ת התשים, עמי 96; התש״ן, עמי 306.

 ; י״פ חתש״ס, עמי 8!9.

 תי־קץ רשימת פוסקיש רפואייט
 לפי תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפג%

 התשט"ז-1956

 בהתאם לתקנה ו לתקנות הביטוח הלאומי(קביעתי
 לנפגעי עבודה), התשט״ז-1956י, אני קובע רשימזדנת%':ד־

y ;קים רפואיים כמפורט להלן 
 ר״ר אברהם גרטי ד״ר ־צחק קורן ־*

 ד״ר חלקיהו זונדר דייר ליאון קפלן ~
 ר״ר נפתלי ליברמן ד״ר בור נועם 7•¡£

 כ״ה בשבט התש״ן(20 בפברואר 1990)
a ו־• 

 ןחמ 3-89)

 י ק״ת התשט״ו, עמ׳ 864.

 הודעה ברבר שינרייב בשכופ שבר עבלי^ן
 שיש לו דין קדימה

 ־ • .. - -יי*

*1 *־־•  לפי פקודת כשיטת הרגל !נוסה חדש4 דתש״ם־0

 :התאם לסע־ף 1176<,ד! לפקודת פשיטת הרגל-ומ*״!"
| » מ ם ע י תל עינוי בםמם שכר ה  חו.ש״ם-0י)9 • , א:י מור־ע :

 לו דיי קדימה לפי סעיף 78(0011 לפקודה, כלדלד

ב^ 6מ׳ ם'  ביוב ד' :שבט התש־ן(1 בינואר 1990), כמקו
 ליב חרשים" בא ״2,395 שקלים חדשים". ••.׳:•••׳

^ מ ז ה ו ב ע  ר

 "׳ב באדר התש״ן י7 במרס !)99!)
 •חמ 148 ני

 שר

פ התשיז׳, ; י 6  דיני כ־־נת ישראל. גדסח חדש 34, עט־ 7ג

. ב״נ כארר r»m י׳, C י>:{ O T !״קיר 

 1. בחימר ז* -
ל ת״שבת ־־בראי־ ־:־שלטת בירי תאג•!־ עי  ׳דברת בי" - י
 .׳;ושי חוץ, ואשר ניירי־ת הערר שהנפיקה מוחזקים במלואם

 ב־רי אותו תאגיד.

 "הברת האם׳, לגבי חברת גת - התאגיד תושב הד־וץ השולט
 בחבית הבת ותמה־״ק בכד נ״רות דערר שהנפיקה.

 :1שמעות כל מונה אהר בהיתי* ~ מחא במשמעית.־ בהיתר
 תפ־קוה על המטבע, התשל״־-978^ :לדלי -- תדיר.״ ״כדל־;.

ת  2. כיתר לתושב ישראל שדינו עובר על חבית בת, לעג
 ב״בקה •למכור ניירות עדך של ־בר־ האב, ובלב־ שיתקיימו

 תתנאיס לבא־כ:

i קניית ניירות הערך תיעשה במסגרת ביצוע תבנית כל־ v 
 לית על הברת האס להקצאת ניירות ערך לעוכרי* ,יל־

 עיבד׳ החברות הנשלטות על ירה.

 ׳12 תושב ישראל הקינה איננו כעד עניי' בחברת חאכ, אינו
 ה־פך על -ר־ הקנייה לנעל ענ״־ן כאמיר, ואינו עשר

 להיהפך לכזה עם מימוש אופציה למני־ת.

 לעניין זה, "בעל עניין" - כמשמעותו בסעיף 5(2*
 להיתר הבללי.

 (3) התשלומים בקשר לקניית נייר הערר ייעשו באמצעות
 סוחר מוסמך.

ר הערך לא יימסר לתושב ישראל אלא יופקד על ידי) י י נ J 4 
 חכרת האס או חכרת הבת בפיקדון תושב למשמרת על

 שם תושב ישראל אצל הסוהר המוסמך.

ר ערך הרשום למסחר בבורסה לניירות ערך בחוץ) י י נ ב i 5 
 לארץ או הנסחר ״מעבר לדלפק" בארצות הברית של
 אמריקה, מכירת נייר הערך תהיה באמצעות הסוחר

 המוסמך.־

 (6) בנייר ערך שאינו מהסוג המנוי כסעיף קטן!5) -

 (א) נייר העיר לא יימסר לתושב ישראל אלא לשם
 מכירתי.

 (ב) התמורה ״מכירת נייר הערך תשילכ לתושב
 ישראל במטבע הרץ, בהעברה בנקאית או בשיק
 גקוב במטבע חיץ המשוך עד בנק בחוץ לארץ.
״ ך מ ו מ  מטבע חוץ באמור •יפקד אצל יבי־חר י
 עם קבלת־ ילא ׳אוחי;יעש־כ ימ־כ מבוע־ מסירת

 •"־ר לעיר לתושב ישראל לשב מב־יתו.

ע רוץ בכי.־־ מיכמך לטב ״  3. .׳r׳ ־תיעב ־שלאל ־ל:־ת מ
 רכישת ני־רית ערך כאמיר בסעיף 2.

 4. תחילתו של חימר יד ב״ב כ״; באדר חמשי:.û2 כמ.;דס 1»9;-.

 ־"ט באיר תתש״ז *16 במרב 1990¡

 עודד תצ־־גי
 המפק״ על מטבע חוץ

 ק״ת התשל*־, עט 1006; חתש׳ין. עמי 68.
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ת ד י ע י ר ר ב ת ד ע י ב  ק

 רפואית מיניי י״י״ית ל־זרייט יהוראות שינות׳׳. התשמ״־׳־ 984 :

 בהתאם לתקנה 19 לתקנות הביטוח הלאומי (כ־טוד נכות!
״ ״וראית שיניתי, י ר ע  !קביעת א־וז־ נב־ת יכיאית, -־נוי יער־ת ל
, אני קובע כ־ הרופא דיר סונים שלכיד ייכ^ל כר  התשמ״ד-1984:

 שימת לכרי ״ערות יבוא״ת לער! ם.

 "'כ באיר התש״ן!7 :מרס 1990»

  *צהל שמי

 • ק״ת תתשמ״ר, עמי 1377.

 תיקון קביעת חברי יעדדת
 לפי תקנות הביטוח הלאומי !כיסוח נכות) ;קביעת אחוזי נכות
 רפואית, מיניי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ר-1984

ט״ חלאיל־ ׳ניטלה בי  בהתאם לתקנות 19 ו־26 לתקנות ־
 נכות)(קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות

, אני קובע כי:  שינית), חד,שמ״ד-984ו:

 1. הרופאים ששמותיהם נ־פורטימ להא ייכללו ברשימת וזכרי
 ועדות רפואיות לעררים:

 דרי יצ־ק כזק
 דר׳ רוני וולף

 2. הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ״כללי כרש־מת הבר־
 ועדית לעררים:

 דרי יוסף פלקםון
 ־ר׳ משה קל־או׳

 תוקף המינויים לעיל מיום ה׳ באליל התשמ״ט י5 בספטמבר
.(1989 

 קביעת הברי ועדות שפורסמה :ילקוט דפרסימים :370,
 התשמ׳ייט, עמי 4308 - בטלה.

 ׳״ב באדר התש״ן(7 במרס 1990)
 !־מ 614-?¡

 לר״חר

 י חית ילתשיר־ד. עמי 1377-

ער y.» **י*«•* ipjj!"1™ ייףימ»1 -  רו

 לפי יוק שירית עכורה בשעת ה־ריס, התש*׳ ־״1967

כ י י . עבורי בשעת ד ״ ״ ״״י י  בתילל כמבית־ לבי סע־־ 4 ל
 זתשבייז-7&?1׳, »ני ממנל את יינה לדדר ״'תיית מפקד נייחב׳

 ייגדבד שיניייב בפביב עעי־ עביר*
 שיש לו דין קדימה

ת דהברות !נוסה חדשו, התשס׳ינ-83י;< ד ו ק 8 ^ | 

 ולסעיף 354>א^< לפקודת ־הברית !ניסה משיל:],
 .!!,אני מודיע כי הל שינוי בםכוכ שבר העכי־ה ש־ש

 « לפי סעיף 354(א)!11ןא! לפקודה, בלהלן:

 •נממהתש״ן!1 בינואר 990:!. במקום"2.126 שקלים
 ן •2,395 שקלים חרשיט״.

7 במרס 1989) ) ^ ־ . 
 יצדק ׳טמיר

 שר העבודה והרו-יחה

 בישראל, נוסח הדש 37, עמ׳ 761: י״יפ התש׳׳!/ עמי 467.

 ה בדבר שינוייפ בסכום שבר עבודה
 שיש לו רץ קדימה

ת האגורות השיתיפיות !פ־רי־לז), התשמ׳״־-1984 ט ^ 

 ׳לתקנה 38(א)21)(ג) לתקנות האגודות השיתופיות
 11984-1, אני מודיע כי הל שינו־ בסכום שכר הע־

 1ל1 לין קדימה לפי תקנה 38!א^(א) כלהלן:

 ?מבת התש״ן(1 בינואר 1990), במקום ״2,126 שקלים
 !׳95^2 שקלים חרשים׳׳.

 ו1ש*ן-׳*7 במרס 1990)

 •צזזק שמיר
 שר העבודה והי־ויהה

 !״־ חתשכ״ז. עמי 86.

 ר, עמי 1588 ו־2102; ׳׳׳פ התש׳׳־, עמי 467.

 £מר שינוייפ בסכומי המקסימופ של גמלה
 לקופת גמל בפשיטת רגל ופירוק תאגיד

 הביטוח הלאומי [נוסה משולב!, התשכ״ח-1968

 לסעיף 127נה׳ לחוק הביטו־ הלאומי וניסה משילב:,
 !19׳ (להלן - החוק), אני מודיע שמיום ד׳ בטבת התשי׳ו

 |6י19) הלו שינויים בסכומי דמקס־מיכ כלהלן:

ף 127 נו לחוק במקום ׳׳!15.10 שקליש הרטיט'׳׳:א י ע ס ^ 
 UH שקלים הרשים״;

 ..סעיף 127נז לחוק, במקוכ "478.! שקלים הדש־מ״ בא
 U שקליים ־דשים*.

 יד־התש״ן(7 במרס 1990¡
(3-1 

 יי:.•

 %&&f עמ׳ 108; י־׳פ התש״!. עמי• 466.
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 דר׳ ליאוניד מובשוביץ יי׳ יעקב שנייררמן
 דר׳ משה מלמד דר׳ בייט סיגל, י"

י 'יאל אנגל, אוח  י
 דר׳ מאיי־ אלחלל, 1
 דר׳ עובד חרמוס,־.]

 דר בריר מור>(
 דר׳ אריה בס, כירוגימ/
פ ה א ן פ  דר׳ שמואל וייס, ר

 דר׳ טל אליהו,7:
 רד׳ דן כספי, ראופטו^גי,!!
f :־ I ועדה מחתית, חיפוז 

 חברים מומזדם־

 דר גיורא נדל

 חברים כלליים

 ־ 1
 שדי״•}

 רר׳ ישעיהו המלי,:נףז
 דר׳ טניה טוחנקיטז;!
 רר איוו שכטר, נזיתל

 דר׳יוסףפישמן;יאותז־
 דר׳ שלמה הנדלו7*ז־
 דד ג׳וו־ג׳ פסתניוס^יןנ

 פרופ׳ אלפרד שממן ו •
. י נ מו מי  פרופ׳ משה !

$ " iffaדד שלמוד 0 p 

 ועדה מחוזית; מ

tl~- חברים מומוזים 

 דד שמואל רשפון
 רד מרסל לוגיאן

 דד פאול ברנשטיין
 דד פאול מוסברג

 דר׳ אפרים צננן
 דר׳ לילה רובץ

 דד בלה אפסניה
 דד משה לזר

 דר׳ לאון נעים
 דר׳ יואכים שטנר

 חברים כלליים

 דר׳ ליאת בקלו, כיחר
p ! , ן י ש  דר׳ מקב׳ פ

 דרי־ סימון אוליבהיןמו־
י^־ד^  דד גדעון פיבדלר, נ

 דר׳ משה הדני, גיאווז
 רר׳ pnr שקד, ניא!3י)
 י•..• ׳•:•»!

f ועדה• מהחיוך דחפ 

ע ־ ־  ־

h י 
 הברים מומחים*

 דד מתתיהו ארגז
 דד ישראל ליפשיץ

 דר׳ זינו־ פלדמן
 דר׳ אליעזר חופשי

 דר׳ יאן אלרגנד

 חברים כלליים

 רד לואיס גולקמן, מי
 דר׳ אליעזר רינתי׳
 דד אהרן צרפתי...

 דר׳ ירחמיאל טננבאי׳^

 ועדה מחוזית, גש!

 חברים מומחים•

 דד אילנה בלמקר
ד ויולה סורק  ד

 דר׳ צפרירה אשכנזי
 דר׳ יהודית טננבאום

 רר׳ חזה בצלת

 חברים כלליים

ך ^ ח  דר׳ עדיה ברקאי דר׳ ישראל גלבר, א
: \ * י ג ח ו  רד מנדלנה הרשקוביץ דר׳ זאב שגב, »

 דר׳ שיהאב שיהאב רר׳ שלמה דייני־?-.:
ל2; ו ו י ו ה בלוק, נ נ ך י י א . 

 דד אורנה אנדרייכ׳
 דר׳ חאתם כנעאנה

 דר־ עמוס מור

 למפעלי רשות הביטחון מיום י׳׳ז בשבט התש׳׳ן !12 בפבחאר
-{1990 

 י״ב באדר התש״ו(7 במרס 1990)
 (חמ 3-81)

 יצחק שפיר
 שר העבודה והרווחה

 הודעה על מינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות
 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 28 של ההסכם כץ
 ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט״ו בסיון התשל־ז
 11 ביוני 7 197 <י, מיניתי כחברי ועדות רפואיות לעניק ההסכם

 האמור, את הרופאים המנויים בתוספת וכמפורט כה.

 הרכבה של כל ועדה רפואית יהיה של שלושה, שמביניהם
 יהיה לפחות חבר םומהה אחד וחבר כללי אחד.

 יושב־ראש של ועדה רפואית מחתית יהיה תפא המחח,
 ובהעדרו ימלא סגנו תפקיד זד״

 יושב־ראש של הוועדה הרפואית לעררים יהיה דרי חנינא קבל.

 יושב הראש של בל ועדה יקבע את הרכבה.

- יישב הוא  היה יושב־ראש"של וערה מחוזית חבר ההרכב י
 בראש אותה ועדה. מינה יושב הראש הרכב לוועדה שהוא אינו חבר

 בה - יקבע מי יישב בראשו.

 ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות שפור
 סמה בילקוט הפרסומים 2958, התשמ׳׳ג, עמ׳ 2856, על כל

 תיקוניה,' - בטלה.

 תוססת

 ועדה מחוזית, ירושלים

 חברים כלליים הברים מומחים

 דר׳ צבי אברמוביץ, כירורגיה כללית
 פרופ׳ הנרי רומנוב, כלי דם
 דד׳ זהר ארגוב, נוירולוגיה
 דד דוד סופר, נויתלוגיה

 דד ישראל"זיו, אורתופדיה
 דרי מנחם לילינג, אורתופדיה

 דד אלכס פינססרבוש, אורתופדיה
 דר׳ ג׳ורג׳ פלבסקי, אורתופדיה

 ועדה מחוזית, תל־אביב

 חברים מומתים

 דד אלכס לבנשל
 דר׳ פיאמנשא בךישי
 דד משה זיידנבאום

 ד׳ נאפ* י מכאני
 דד יהושע שטרק

 דר׳ חיים ענד

 חברים כלליים

 דרי מירי נויפלד, נוירולוגיה
 דד׳ נידה שמרת, נוירולוגיה

 דרי ג׳ויס מרסין רביי, נוירולוגיה
 רד חיים הלל פריד, קרדיולוגיה

 רר' ורה אדלר
 דר׳ עדיה ברקאי
 רר׳ אביטל בהן
 דר׳ מאיר אסא

 ילקוט וזפרסומים 3752,כ׳גבאיז׳

י׳׳פ התשל׳׳ז, עמ׳ 1813; התשמ׳׳ז, עמ׳ 2298; התש״ן, עמי 2058. 1 

י״פ התשמ״ג, עמ׳ 2856; התשמ״ס, עמ׳ 3668. 3 
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 הודעה על כוונה למתן צו הגנה
 לפי חרק הגנת סמלים, התשל״ה-1974

 בהתאם לסעיף 2 לחוק הגנת הסמלים, התשל״ה-1974<,
 נמסרת בזה הודעה כי בכוונתי לצוות על הגנת הסמל של המועצה

 המקומית שבלי הנתון בזה:

 כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות למתן צו הגנה זה,
 תוך תשעים ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ובשבי עתונים
 יומיים, לפי המאוחר, למשרד הפנים, קרית בן־גוריון, ת״ד 6158

 ירושלים 91061, לידי רונית רוסו.

 כ״ה בשבט התשץ(20 בפברואר 1990)
 (חמ 3-163)

ף ח  אריה ד
 שר הפנים

 1 ס־ח התשל״ה, עמי 22.

 הודעה בדבר מתן רשיון למנחת ובדבר מקומו
 לפי חוק השיס, 1927

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(7) לחוק השים, 1927׳, אני מודיע
 כי הענקתי היום רשיון להפעלת המנחת במקום במפורט להלן:

 בעל הרשיון סוג המנחת
 מקום המנחת

 שם המנחת כנ״צ

 תטבות 148190 זעיר

 משה קצב
 שר התחבורה

 אומני הורייזן
 ג׳ בטבת התש״ן(31 בדצמבר 1989)

 (חמ 569־3)

 »ומו
0 * - S Ä 

 דרי ג׳ורג׳ מוגלינר, כירורגיה כללית
 דר׳ ליאונרדו סיפלוביץ, כירורגיה כללית

 דר׳ ליקה ויגדר, כירורגיה כללית

 ועדה רפואית לעררים

 חברים מומחים

 דר׳ חנינא קכל, רפואת ילדים
 דר׳ מידה פרנד, רפואת ילדים

 דד׳ זיאן אשכנזי, טירולוניה
 דר אברהם רפפורט, טירולוניה

 דרי נתן כתת, נוירולוגיה
 פרופ׳ עודד אברמסקי, נוירולוגיה

 דר׳ משה אגמון, כירורגיית כלי דם
 שיופי יזהר פלומין, אורתופדיה

 דר איתמר אבךםוב, אורתופדיה
 רר׳ שלמה פורת, אורתופדיה

 פרופ׳ חיים פוגרונר, אורתופדיה
 פרופ׳ עלי דייויס, רפואה פנימית

 רר׳ פסח סגל, רפואה פנימית
 פרופ׳ מיכאל ירון, רפואה פיסיקלית

 ושיקום
 דר׳ אברהם עורי, רפואה פיסיקלית

 ושיקום
 דד׳ מוריס אגסי, אורתופדיה
 ד׳ מורים עזריה, אורתופדיה

 ׳התשרן(8 נמרמ 1990) יעקב צור
 1345 ־ שר הבריאות

 ;הגנה לסמל המועצה המקומית אליכין
 . לפי חוק הגנת סמלים, התשל״ה-1974

 סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הגנת סמלים, התש־
 ||*« אני מגווה כי הסמל של המועצה המקומית אליכץ

 3|.יהא סמל מוגן:

1*1 

 י הוקי א׳׳י, כרך גי, עמי 2551; ס־ח התשל׳׳ז, עמ׳ 182.

 הודעה בדבר מתן רשימות למגחתיפ ובדבר מקומם
 לפי חוק הטיס, 1927

 בתוקף סמכותי לפי סעיף «7) לחוק הטיס, 1927׳, הנני להר
 שר הפנים דיע כי הענקתי היום רשיון להפעלת המנחים במקומות כמפורט

 אדיה דרעי־

 חוקי א׳׳י, כרך גי, עמי 2551; ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ׳ 182.

 •!?התש״ן(20 בפברואר 1990)

 ־וישל׳׳ה, עמ׳ 22.

 ם 3752, כ״ג כאדר התש״ן, 20.3.1990 2287



. .  6. המחיר: מהיר המכירה ״קבע במכרז לפי ^
 נה (מכרזים), התשס"ר-1984ג, ואויינז ל*

 מהערך הנקוב.

 ד׳ באדר בתש״ן (1 במרס 990[)
 וחס 3-950)

 מאיר מדידטן•
^ , ה1ז ז קי נה^שי לממו ה.  רמשנ

 הודעה בדבר הוצאת מדדות של זיגת1ן|
J י*} W  לפי חוק מילווה קצר מועד, דתשט׳ר^

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האו5רל»
 לחוק מילווה קצר סועד, התשמ׳ד-984ו<, שהועברה &

 לגבי איגרות חוב מ־לווה קצר מועד, התשם״ד-1984

 א. סרת? מסי 0820ו':

 ו. סוג הסדרה: סוג ״ר, אשר תנאיו נקבעו בתקנמיצ
 מועד (סדרות מסוג ׳׳ר), התשם"ז-1987׳,

 2. יום ההוצאה: י״כ כשכם התשץ (ך בפם־ואד!

 3. סך כל שוויה הנקוב: מאה מיליון שקלע{! ״

 4. מועדי הפדימ: איגרות החוכ ייפדו כיוס י״ז ו
 באוגוםס 1990).

 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו ביחידות^
 שקלים חדשים,

 6. המחיה איגרות החוב יימכרו לבנק ישראלי מ&£3
 משוויץ הנקוב.

 ב. סדרה מס׳ 0830ר:

 1. סוג הסדרה: סוג ׳׳ו״, אשר תנאיו נקבעו בתקנמן!
 מועד (סדרות מסוג"ויו. התשמ״ד״987^

ו ^ ם פ  2. יום ההוצאה: י׳׳ס בשבט התש״ן(14 ב

 3. סר כל שוויה הנקוב: מאה מילית שקליע!

 4. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו כיום כי!'!
 באוגוסט 1990).

 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו ביחידות שעוכןמ?^
 שקליס חדשים.

 6. המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל בטיל1
 משווי״ הנקוב.

 סדרה מס׳ 0840וי: • •

 סוג הסדרה: סוג ״ר, אשר תנאיו נקבעו בתקנוהנ
 מועד (סדרות מסוג ״ר<. התשמ"ז-1987י.

 יום ההוצאה: כ״ו בשבט התש־ז >'2 בפבוואר^יי4

 להלן:
 מקזש ימנחת

 שפ תמידות כי״צ בעל הרשיין סוג יזסנחת

 רשפים 195209 קיבוץ רשפים זעיר
 אביגדור 5 12712 גיא ל־בוביץ זעיר

 י׳ בטבת התש׳־ן(7 בינואר 1990)
 >חמ 3-569)

 משה קצב
 שד התחבורה

 הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ס-לז^

 נמסרת כזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6
 לחוק מ־לווה המדינה, ד.תשל"ט-1979י, שהועברה אלי, קבעתי
 לגב־ איגרות חוב מילווה המדינה, התשל־ט-1979, עניינים אלה:

 א. סדרה מם׳ 5614א':

 1. סוג הסדרה: סוג"גליל", אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
 המדינה (סדרות מסוג "גליל"), התש׳׳ם-1980;.

 2. מס ההוצאה: י־ח בשבט התש׳׳ן(13 בפברואר 1990).

 3. סך כל שורה הנקוב: אחד עשר מיליון שקלים הרשים.

 4. מועד* תשלום הריבית; הריבית תשולם כשמורים שנתיים
 ביום העסקים האחרון בחודש פברואר של כל שנה, החל ביום
 י־ג באדר התשנ״א (27 בפברואר 1991), בשיעור של 4.75%

 לשנה.

ת בשלמותן כיום י׳ באח־ פ  5. כועד׳ הפריץ; איגרות החוב ״
 התשס׳׳ז(28 בפברואר 2007).

 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה המדי
 נה (מכרזים), התשם״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־11.5%

 מהערך הנקוב.

 ב. סדרה מס׳ 5614ב':

 1. סוג הסדרה: סוג ״גליל׳׳, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
 המדינה (סדרות מסוג"גליל־׳), התש־ס-980ד-.

 2. יום ההוצאה: ליה בשבט התש״ז(20 בפברואר 1990).

 3. סך כל שוויה הנקוב: עשרה מיליון שקלים חרשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרון בהודש פברואר של בל שנה, החל כיום
 י׳׳נ בארד התשנ״א (27 כפכרואד 1991), בשיעור של .?•4.75

 לשנה.

 5. מוערי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י׳ באדר
 התשס״ז(28 בפכריאר 2007).

 פייה התשמיד, עמי 69.
 ק״ת התשמ׳׳ז, עמי 1228.

 1 ס׳׳ח התשל״ס, עמי 112.

- ק״מ .־:תש״ס• עמי 2281; התשכד־ עמי 457.
 1 ק״ת התשם״ד, עמי 1216.

? * ״ * ״ י ר י א ע נ כ . 3 7 י ״ 2 ״ ^ ^ - 2288 



״ של שליד י ל ל - ״ 7 — 

 תוקף ״השעיה מיום ""׳ב כשבט הודטיץ ;7 נפברואר ׳׳9%״ עד
 ״ש שי" •בשכש י־תש;״: •־ •;פכדואד ־,;<0;י׳.

^ 0 ״ י) ל  ד בא;—: * :
 :לכי 94-:)

 יעקב ריבץ
 ראש לשכת עורכי הדץ

 הורעה בדבר פירש השעיה זמנית חליית של חבר
י190  ל£י לוה ישבת עוד:־ לד״. ה־שכ״*-

״ מ:־ר־ע :לתאב לכע־פ־כ 9»יא1>16 ר72 לחוק לשכת  א
 עורכי לד״, לתשכ"א-י96: , :־ בית ודיי״ המשמעתי הארצי של
 לשכת עו־כי לל־ן. בשבת־ ביום בייל :שבט לתש״־(20 בפבריאר
 •:99:!, ־תיק בד"* 0?׳9. ןיילו :•*ת להלטת בית הריז קמא אטד
 לפיה ישע״ת־ ״מנ־ת ילרלק־־ של צב־ בו שלמה, נושא רשיון
ם ט״־ באד־ כ׳ התשמ״ט (23 ״  מם' ::.;4., שמועד ־.הילולת היה :
 במרס 989 נ׳,׳, תסתיים בייט י״ח באדר התש״ן (15 במרס 1990).

 י :אדר התש״י ׳4 במרס 1990׳!
 (למ 3-94)

 ־עקב ריביז
 יאש לשכת עורכי הדי־

 י״ר התשכי׳א, עמי 5י7•:.

 מידעה כרכי כיול.בשנית
 לפי פקודת המשקלות ־למידות, ;94!

 אני מודיע, כ׳ כתוקף ־מכ־ת״ יפי כעי־ 47! לפקודת המשק־
 לוה :תמידית, י4=ד. ־בעת־ ש:ל אדם המהדק לשכ שימוש במס־

 הר -

״ :*ד :מב״ן׳ת שקילל אוטומאט״ת לשקילת 7  •;) כלא:;־ ;
־־, ״?שד כושר עקידתם ־ח?:•5 ק׳׳ג, או יותר,  מטענ־ב כרפ־ו,
 יראמ לשם ביול־שייח, למבקר •משקלות ומידית ככל שנת
 דוה שנייה ש&הדי :יידם ז> :יול״שנית לאחרון, בתאר*ךז
״ע מנלל מדיי משקלות, מידות ־  כשעה יבמקוכ שעדיהם ׳
י ל־שאה בכתב ב ד  ״כ״דרטיכ :*קל ־מ־־ו•־־.. א.־ אל: ש
י ׳;־י :־שקלית ־־מ־־־ת .ל־־־: - •־מבקח; למלז־ק  מלמבי

 בש״ריכ באמי״ בפבקד ׳1. שאינם מלתתמיכ כרץ כהותם
ן יו באפריל י ם ו' בניסן ״שי י  ״בייל ;משר ־ליה בתוקף תחל ״
 96?׳!¡׳ יי־אפ לשם בדל־שדת. למבקר מהקלות ומידית או
 י ד ־ •יל:קת. :שעת ובמ־־כ שעליהם ״ ״  לאים סתי־טק כ

' ; ;-!־.;־־ ־ ־ ־ ־ ל : * . :־־=*׳ = . . . . 

 ''^׳ניןונ! איגרות החוכ ׳ולאו כיחידות שערכן הנקוב מאה

::ל ־ש־אד במ־די ^92.4 ' : ' ־ - - - דלי: י ; י « ^ 

:"0850 

ג יו״. אש־־ ־!:איו:קבעו בתקנות מילדי לצד ו כ ג ך ן ^ 
-987- ז מ מסוג ־׳יי. ״שמ״ ו ו ^ 

ממאה ג׳ באדר לתש״ז נפבדואד 1995). 9 

 ן.;י׳ שוויה הנקוב־ מאה :״ל״״ שקלים ״דשים,

: הי ;אלול התש'־:29 ״  ןןףןזפרון: אמרות דלו: ־יבדו ב

 •ךן־נסי: איגד׳״, לה־: ״;־או כיה״־ות הערבי:־:קוב מאד
 זןלמדל־פ•

 ^ )!־;רות ההוב יימכר־ ל:;ק ישראל כמדיד >רי24$*
ה הנקוב•  מ

 הזשץ(28 בפברואר 11990
(3-1! 

 מאי־ סרידמן
 על שיק ההד*. ביטול יה־ככון

 הודעה בדבר השעיית דבר
 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1%1

 !יסודיע בזה בהתאם לסעיפים 69(א!>&) ר72 לחוק לשכת
 ודן,ד״תשכ״א־1961י! כי בית הרי־ המשמעתי הארצי של
:ואד ׳ ת ה״ש״ז !10 : : : ט ־״ג :  הדיי, בשבת: ״ו
 ש־קנד״א 89׳ 5$. גזר על עו-ד־ר״ אליהו בי־לד־א־ :ושא

 _ 5759, עונש טל השעיה לתקופה של שני ו-־עי.
״אר 0^•• פ־  זךשזשז־ד מיום •:•׳ה דד:ט לתש׳יי;20 :

 •י:אלול זזהשני׳א ;20 באוגוסט :9?׳:;.
ש׳׳ן(4 במרס 993•:  ̂י

 ?ל׳ 175.

״ חשעיית חבר ״  י׳יי*•׳'" "
י חוק לשכת עורבי הדין, תו;שכ"£-••^!  י

̂>6: ו־72 יייור־י לשב־־.  ^"יין בזוז בהתאם לס־דכיב 9>*
ת --••• המשמעת־ ־אל:־ סל ׳ . :־ ״ ^ ו - א ״ ^ י  י י׳ י

 דמ

2289 
 **־־־:י:



 לפי חיק יזתקניס. -יזשי״ג^,
 בהתאם לסע־ף *ב) להיק יתיג־מ התשי׳,^

* * ס מ י ׳ ״ ׳ קבע 0 ל א י ״  ל־ע־ בי מבי־ התת:•:: ל
 06!) לחוק האמיר תק״£ ־עיאל״ם אי1^ -.

^ ! ^ נ ^ ט ־ ב 2 - מעל ^ 1 1 1  ר.־־ 2

i(״ י° מישו י : 

 י״יי־״יח״ן•־•

 הרשאה בכתב מהמפקח למחזיק באמור, בהודעה אישית
 חתומה בידו.

 מגו ־םול״ת מגי

;;990 

 ת״י 402ו - מערכת ?לבוד בתוניס -־ התיט־הף
 חות - :ללי ק-דוד בסיס־יס לתחביר מיפשס(!,(!־־-

;1990 

 ת״י 1432 - איכות - הגד-ית מונחים מינואר י

jpsn ת״י 2000 - מדר־ך לתקני ניהול איכות 
 הנחיית לבחירה ולשימוש טיביאר 990ן;

 ת־י 2001 - מערבית איכות ־ מודל להמחמןך•
 בפיתוח, כי־צור. בהתקנה, במתן שירות ובתחזית

 ת" 2002 - מערכות איכות - מודל למממז ־
 ובהתקנה מינואר 1990:

 ת־׳י 2003 - מערכות איכות - מודל להבטחת) ״
 ובבדיקה הסופיות מינואר 1990. ,

 ה, בשבט התשץ 311 בינואר 1990) ^
 (חמ 3-96)

 מריננ מילוי יי״
 המנהלת הכללית של ססךהת^

 י סייח התשי״נ, עמי 30: התשל׳ט, עכל 34. *

 הודעה בדבר קביעת תקני*־׳*
 לפי חוק התקנים התשי־נ-953נל-. ^

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק יןתקני^ הזסי״ב-51
M ־ p & v a *דיעד, כי מכון התקנים הישראלי קבע 

 *א׳ לחוק האמור תקנים -שראל״ם אלה ^
 ת"׳ 8*6 - מייבדית לבת״ספר מפמץאר

:s־מהדודה מספטמבר 97ו 

 ת״י 1440 - בדג•־ לפח מכברואר 1990*

 ת׳׳י 1441 - ברגים לעץ מפבריאר 1990 י

 ב׳ בשבט התש״ן י5ו בפבריאר 5?19!
 וחמ 3-96) ••..׳••»••

 מרים מילר
 חמני־לת r ?ל מכון ומ*י

p רונן r « 
 המפקח על משקלות ומידית

 ט׳ באדר התש״ן(6 במרס 1990)
 (חמ 3-967)

 אברזה על החלפתו של תקן רשמי
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6>ב) ר8*ה) לחוק התקנים, התש־
 י״ג-953וי (להלן: "החוק"), כאישור הממונה על התקינה ששר התע
, אני  שייה והמסחר העביר לו את סמכויותיו לפי סעיף 8(ה) ל־־ק:
 מודיעה כי מכון התקנים הישראלי שינה את התקן הרשמי כלהלן:

 ת״י 139 - נוזל לניקוי על כסיס חומרים סינתטיים פעילי
 שסח מיוני 1981 וגיליון התיקון מפברואר 1983:

 במקומו בא:

 ת״י 139 - נוזל על בסיס חומרים פעילי־שטת סינתסי־ם
 לניקוי ידני של כלי אוכל מינואר 1990.

 התקן יופקד במקומות המפורסמים בהודעה כרכר מקומות
 להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223.

 התשל״ו, עמ׳ 1871.

 ה׳ בשבט התשץ (31 בינואר 1990)
 (חמ 3-95)

 מריס כוידד
 המנהלת הכללית של מכ־ץ התקנים הישראל

 י ס״ח התשי־ג, עמ׳ 30; התשל־ט, עמ׳ 34.
״פ התשי־׳ג, עם׳ 719. י 1 

 אברזה בדבר שינויים בתקנימ רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6>ב< ר8(ה< לחוק התקנים, התשר
 י־ג-1953! (להלן; ־החוק"), באישור הממונה על התקינה ששר התע־
 שייה והמסחר העביר לו את סמכויותיו לפי סעיף מה) לחוק1. אני
 מודיעה כי מכון התקנים הישראלי שינה את התק הרשמי כלהלן:

 ת׳׳י 387 - מרקים יבשים מאוגוסט 982! על יד* פרסום גי
 ליון תיקון מסי 1 מינואר 1990.

 גיליון התיקון יופקד במקומות המפורסמים בהודעה ב־כר
 מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה כילקוט הפיכימיט

 2223, התשל״ו, עם׳ 1871.

 ה׳ בשבט התש״ן(31 בינואר 1990׳
 >תמ 3-95)

 מרים מילר
 המנהלת הכללית של מבון התקניס הישראלי

• עמי ויי: לתשי׳׳ט, עב׳ 34־. ״ ד  י ס״ח ״
 1 ס׳׳ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34,

 ! י׳׳פ התשי״ג, עמי 719.
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 שלמענם היא עומדת לרכשם, והוועדה מורה שבל א-
 במקרקעץ ימסור מ־ד את ההזקה בהם.

 תובפת

 גוש 10874, חלקות 18, 19, חלקי הלקות 2, 12, 13, 14, 15, 0
.73 ,72 ,69 ,64 ,59 ,34 ,33 ,31 ,17 

 העתק התכנית מופקר במשרדי הוועדה המקומית בעירית
 היפה, וכל המעונ״ן בדבר דשאי לעיין בו כשעות העכוהה הרגילות.

 י׳׳ט במכת התש״ן !16 בינואר 1990)
 1המ 3-2)

 א,־יה ינוראל
 יושב־ראש הוועדה המקומית

 לתכנת ולבנייה חיפה

 הודעה לפי העיפיפ 5 דד
 לפקל־ת הקרקעות (וכישר. לערכי ציבור;. 1943

 ולפי היק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-11965, ובהתאם ל״תכנית מס׳ ק/293א״׳(להלן - התכ
 נית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3543,
 התשמ־ח, עמ׳ 1748, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 קריות(להלן - הוועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרר
 שה לוועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הוועדה מוכנה לשאת ולתת

 ברבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמר
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה, תוך חודשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהם הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד הזקה
 במקרקעין ־אפורים, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 שטח הקרקע כגוש 10446 הכולל חלק מחלקה 17 כמסומן בצבע
 ורוד מקווקו בשחור. שטה הקרקע בגוש 10445 הכולל הלק מחלקה

 3 כמסומן בצבע ורוד מקווקו בשחור.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועד־ רה' הגדור העברי 4,
 ק' מוצק־י, וכל המעונ־ין כ־כר ־שאי לע־ץ כו כשעות העבודה

 הרגילות.

 ג׳ בטבת התש״ן(31 בדצמבר 1989)
) ע' ליי m 3-2 

 יושב־דאש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה קריות

 ; ס'׳־ ה־שכ׳׳־ עמ׳ 307.

 .*דעה על אישור שיכתיב ציבוריים
 •־; ^,*שזם שיכונים ציבוריים והוראת שעה), ותשב״ד-1964
1 א׳ לחוק רישום שיכונים ציבוריים e w É 1 סמכותי לפי סעיף & • 
•¿fiift, התשכ״ד-1904י, אני מאשר בי בניינים שהוקמו בירי 1'' 
 מטעמה, או ביוזמתה, או שנרכשו על ירי המרינה
 ^והלוז לפני ד׳ בכסלו התשמ״כ >30 בנובמבר 1981) על
 המפורטים להלן, המתוחמים בצבע בהול בתשריט התב־

 חלקה בתים

 $ שיכונים ציכור״ם:

 תדס״צ

3 , 
 עזרא 17׳י5י3 3705 28, 29 38, 36

 j5p[|״ 2/50/15 18103 418,417175,26-15
,428 ,427 ,25 ,24 ,8 18056 

426 37 ,36 ,34 

 זוסויסים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרדי הבינוי ולשי־
 י9 *יו/ן לעיין נהם כימים ובשעות שהמשרד פתו־ לקהל,

 ןנןנמהתש״ן(20 בפברואר 1990)

 פתאד
 מנהל אגף פרוגרמות
 משרד הבינוי והשיכון

 ;ה1שכ־דנעמ׳ 52: התשל״ה, עמי 244: התשמ׳׳ב, עמ׳ 13: י״פ
 !לד״עמ׳ 1036.

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

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 ימ1קף סמכותה לפי סעיף 188 לחוק התכנון והבנייה, התש־
 & «1״, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תכי
 ,% 1654/9118 - תכנון דרך מס׳ 2516 (חטיבת גולני החדשה)"
 ^ ן־תזעית), שהודעה כדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרפר
 י ־. התשמיא, עמי 142 ב, מוסרת מה הוועדה המקומית לתכ־
 זגייה חיפה(להלן - הוועדה) הודעה, כי המקרקעץ המתוארים
 נ ותשים לוועדה לחלוטין למטרה ציבורית שלה נועדו בת־
 !.ים הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין

 ;ל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה בלהן במקרקעין האכר
 *יומ לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לוועדה תוך חורשייט
ס הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת  *מו
 ?1י^י לו במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחקוק תביעתו,
 !*י את פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין.
 ^זהפפרטת לסע״פיהש הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום

 ^נכל סעיף וסעיף.

ת בזה הודעה, כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה ר ם מ ^ 
 ^יחזאמורים, מפנ־ שהם דרישיט כאי פן דריף לצרכ־ הציבור

 מי״שכ״ה, עמי 307,
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התעוכ״ה-1965

 ואלה השטחים הכלולים כתחום שינוי התכנית
 6227, הלקה 7 - אור יהודה, שכונת סקיא. ן

 מטרות שינוי התכנית: א) הכללת חלקה 7
 שנשמטה בטעות מתכנית מס־ מא.א.9/א'; ב) קביןןן ן^•*

י זזאזוריש5ו11 פ ה ל י י נ י ב א ג ת ת ע י ב ; 0 ק ם י כ ר ת ד ו כ ר ע מ  ו
 כסיס תכנוני והנחיות להכנת תכנ־ת חלוקה חרשה,

 ג׳ באדר התש׳׳ן(28 בפברואר 1990)
 ט־דבי מ*?

 יושב־דאש הוועחלן
 לתכנון ולמייהמון,

 מחוז חיפה

 מרהב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מית»״י«
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התטןין

 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתמון!
 חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה!
 הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית.
 רכסים - אור חדש״, המהווה שינוי לתכנית מגו!

 מיתאר רכסים. 0¿§

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גושי 4«!!
 מחלקה 3 ז - רכסים, החלק המזרחי של רכסמ4 ׳&־

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד השטח למטדימל
 חינוך פרטיים, לשטחי ספורט ונופש פרטיים, לשט$!?||

 ולשטח ירוק פתוח - יער.

כ  כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין ט
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ׳^׳־*

 כל המעוניץ בקרקע, בבניין או בכל פרט תממז£
1 $ $  עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי ^

 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים סיזס׳
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמדלהי

 שוקרי 11, חיפה 31048, הל׳ 04-667781. £ך

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשתי הוןע^יו^
 האמורה, מגדל הנב־א־ט, קומה 7, חיפה 33093, סל'

! * ג ז ז ן א ^ כ ח אל ״  התנגדות לא תתקבל ולא ת
 בפירוט הנמקות ובליוו־ תצהיר המאמת את העובייי1

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הברמ>

 תיקון הודעה בדבר הפקדת שינוי תבניות
נ ־ ^ י ^  כהודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית נ

׳ ״ ת ^ ־ ס ו ' " ־ י ב ז ג ת ב נ י כ 2 ־ ש 5 4 ' כ ' ם ס  מ

י 8  קוט הפרסומים 3588, התשכי׳ט, עמי 171. מיום 8

- י,־?!. כ": נאדר ־ : מי ?י : 

ל אביב  םחוז ת

 מרחב תכנון מקומי כני־ברק
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, בי במשרדי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז
 תל־אכיכ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כני־ברק הופ

 קד שינוי תבנית הנקרא "תכנית מיתאר מקומית מס׳ 531״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 1007 דונם, גוש
 6190, חלקה 340 - כני ברק, דחי חזת איש פינת האדמו״ד מגור.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינד יעוד שסודם לאזור
 מיוחד עם חזית מסחרית לצורך הקמת בניין בן 2 קומות מגורים: ב)
 שטח מסחרי; ג) הרהבת דרכים קיימות; ד) חלוקת חלקה 340 לשתי

 חלקות ללא הסכמת בעלים.

 כל הםעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל הסעוניין בקרקע, בבניין או בבל פרס תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, pi כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, מגדל שלום

 מאיר, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המןמית
 האמורה.

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם בך הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 הודעה בדבר הכנת שינוי תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנה והבנייה
 התשכ"ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחה תל־אביב
 החליטה על הכנת שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מסי הר/781!,

 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ הר׳1338א״׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6527, חלקה
 15 בי.

 השינויים המוצעים: א) לאפשר תוספת בנייה אחידה לכניץ
 קיים לזוגות צעירים והגדלת הדירות הקיימות עד 112 מ־ר סהי׳ס
 ב) שינד קו בניין אהורי, כמסומן בתשריט; ג) קביעת תנאים לביצוע

 התכנית.

 מרחב תכנון מקומי אור ־הודה-א־ור
 הודעה על הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ"ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב
 החליטה על הכנת שינוי תכנית הנקרא "תכנית מס׳ מא.א. 1/9,

 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ מא.א. 100",
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ק התכנון והבנייה, התעוכ״ה-965ו  הודעות לפי חו

 שינויי תכניות אלה:

 (1) "תכנית מיתאר מקומית מם' שי־ 421 - שימוש חורג למפעל
 קריסטל תבורי כפרדס חנה״, המהווה שינוי לתכנית מם׳ ש/1

- תכנית מיתאר זכרון יעקב.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: נוש 10102, חלקות
 182, 183, 288, 289, 290, 291, 320 - פרדס חנודכרכור.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שימוש חורג בקרקע ובבב־־נים
 לפי פרק ז׳ לחוק התכנון והבנייה, תוך קביעת תקופת הסקסי־

 מום לחריגה.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ש/452 - מגורים ברח׳ ששת
 הימים", המהווה שיטי לתכנית מס׳ ש/23א׳ - תכנית מיתאר

 בנימינה.

 ואלה השטחים הכלילים בשינוי בתכנית: גוש 10205, חלק
 מחלקה 44; גוש 102:4, חלקה 80, חלק מחלק: 81 - בנימינה

 באזור המזרחי. דחי ששת הימים.

 עיקרי הודאות שי:ר התבנית: חלוקת חלקה 80 לחלקות בנייה
 לצורך הקסת שכתת מנורים לדירות בודדות ודרמשפחתיות

 ושסחים לצרכי ציבור.

 כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על יד־ שינויי התכניות, וכן כל הזכאי״לכך על פי סעיף
 100 לחוק״ רשאי להגיש התנגךות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הורעה זו ברשומות למשרדי תועדה המחוזית האמורה, רח׳ חסן

 שוקרי 11, חיפה 31048, סל׳ 04-667781.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, ת״ד 58, זכתן יעקב 30950, טל׳ 06-399254.

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם כן ד1כשה ככתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תבנה מקומי השומרה

 מידעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשב־׳ה-1965, בי במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה

 השומרה הופקרו שינויי תכניות אלה:

 (1< ׳׳תבנית מפורטת מס׳ ש/400 - שנר משטח למבני ציבור
 לאזור מגורים א׳׳׳, המהווה שינוי לתכנית מם׳ ש/18 - תכנית

 מפורטת כרכור.

 ואלה השטהיש הכלולים בשינו־ התכנית: גוש 10075, חלקה
 150 - פרדס חנה־כרכור, פינת רחובות קופמן הנעדרים.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד הלקה 150 משטח
 למבני ציבור לשטח מגורים אי.

 ;**חשטזזים שפורסמו בטעות צ״ל "גוש 10690, חלק מח׳
 ^ 10707, חלקי חלקות 1, 2, 4, 5, 14-7, 79, 82".

 !^וניז כשינוי התכנית רשאי לעיץ בו בימים ובשעות
 |1מםורם פתוחים לקהל•

 ^!ןןגיין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 *,ןן! שיטי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 ^ןןאי להגיש התנגדות תוך חודשיים סיום פרסומה של
 ^ושומות למסדרי הוועדה המחוזית האמורה, רח' הסן

 £מיטז 31048, טלי 04-667781.

 ^!־ ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 ^טל הנביאים, קומה 7, חיפה 33093, טל׳ 04-676296.

 לא תתקבל ולא תירון אלא אם כן הוגשה בכתב
 ; ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מרחב תכנה מקומי השומרה

 ונר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 1ס3 הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 15; בדבר אישור שיטי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר
1 ל - מרכז זכרון יעקב׳׳, המהווה שינוי לתכניות ע § 

 ^.ס/12אי.

 [הכלולים בשינוי התכנית: גוש 11301, חלקות
 ,91-88, 102, 106-105; גוש 11303, חלקות 8-2,
 31-26$, 78-77, 82-81, 91-90; גוש 11304, חלקת
 !31תן יעקב, רח׳ הנציב, המייסדים, ז׳בוטינסקי והרצל.

 ; שינד התכנית: שינוי המערך התחבורתי בשטח
 בכויות בנייה; קביעת לוח אזורים ורשימת תכליות
 ; קביעת בינוי והוראות לבנייה, לעיצוב חדתות
 $ קביעת הודאות לשימור ושיקום מבנים קיימים
 מכנים; קביעת שלבי ביצוע ותנאים למתן

 י מלוקה בהסכמה וללא הסכמת בעלים.

 |?׳ הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,עפ׳ 3173.

 ||ו1כנית האמור הופקד במשרדי הוועדה המחוזית מחוז
 ־ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה השומרון, יכל
 ילעייז ט כימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתר

 מרחב תכנון מקומי השומרה

 בדבר הפקדת שינויי תכניות
 מיתאר מקומיות

 ̂% הח־עה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
4 כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז  ן
 יזיועדה המקומית לתכנון ולבנייה השומרון הופקדו

ג באדר התש״ן. 20.3.19% 2293 י " י ׳ 5 2
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 הודעות לפי הוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

״ ^  ״תכנית מם׳ מ/30 - מחצבת נרבתה עלית, מפזןלי א
 הנשיא חררה״, שהודעה על הפקדתה פורסמה ביליזט,2!
 1766, התשל׳׳ב, עמי 72 - בטלה. ^

 מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה
 הודעה בדבר אישור שמוי תמית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוקזדזפןןמן!
 התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא ״תפימש^
 מס׳ מ/54ואי, שינוי יעוד שסה לשירותי ירך וסמך״ ו&

 שינוי לתכנית מס׳ מש״ח 31 - מצר. י

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש חלק
 לקה 1 - מצר, סמוך לדרך המובילה למצר ולמיסד. -

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד אזור וזקלאל
 תכליות ותנאי בנייה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוס
 3531, התשמ״ח, עמי 959.

 שינוי התכנית האמור היפקד במשרדי הוועדה ו
ס במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניין; מנשה?  חיפה ו
 וכל המעוניין רשאי לעיץ מ־ בימים ובשעות שהמסודימן

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקמי קמות ,1•
 תיקון הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית

 בהודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית הנקרא ״תכניוננ
 מסי ק/138, שינוי לתבנית מכו הפ/222״, שפורסמה פלקמו

 סומים 1003, התשכ־ג, עמ׳ 1028,
 במקום השטחים שפורסמו בטעות צ״ל 'גוש 8ג104!1

 חלקות 240, 276, 231״.
 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין ט ביפיפז

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני»לי

 עצמו נפגע על ידי תיקן הסעות, וכן כל הזמר לכך עלי•'
 100 לחול״ רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פוסממ׳

״

 8 ז י י י נ ב ל  הורעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית לתכניי ו
|  חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה 31048, טל׳ 04-667781- |
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה ממ0,?
 קריות• ^
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם מ י״־״^?!
מ * י ל  בפירוט הנמקת ובליווי תצהיר המאמת את העובר״1 מ

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקמי קריות ^
 תיקון הודעה בדבר אישור שינוי תבניי* ,י
 מיתאר מקומית ?

, 107°, % י י י נ ב ת " א ר ק נ ת ה י נ כ י ת ו נ י ר ש ו ש י ר א ב י י כ ע י 1 ״ 3 

י י ך " , 9 - שינוי יעוד חלקות 87-85, 89, 93, 94, 7

 (2) ׳׳תכנית מפורסת מס׳ ש/451 - חלוקת שטחים בפינת רחובות
 הגליל-ירושלים בכרכור״, המהווה שינוי לתכנית מס׳ ש/18

- תכנית מפורטת כרכור.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש 10074, חלקת
 87-85, חלקי חלקות 109, 111 - פרדס חנה־כרכור, פינת

 רחומת הגליל-ירושלים בכרכור.
 עיקרי הודאות שינוי התבנית: חלוקת השטחים למגורים,
 לאתר לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים; פיתוח דר
 כים ושבילים לצרכי נישה לחלקות בנייה וחלקת ציבוריות;

 מתן הוראות בנייה לפי יעודי קרקע.
 כל המעוניץ בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחו?״ רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרםומה של
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה. ידך חסן

.04̂  שוקרי 11, חיפה 31048, סל׳ 67781
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית

 האמורה, ת״ד 58, זכרון יעקב 30950, טל׳ 06-399254.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקת ובליווי תצהיר המאמת את העוכחת שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי השומרון
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשנרה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא"תבנית מפורטת
 מס׳ ש/168א׳ - הרחבת אזור התעשייה בחלקה 11 בגוש 11307
 זכרון יעקב׳ המהווה שינד לתכנית מס׳ ש/168 - אזור תעשייה

 בחלקה 11 גוש 11307.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 11307, הלקה
 11 - זכרת יעקב, מדרום לדרך הנישה מכביש מס׳ 70 !לכיוון

 היקב).
 עיקרי הוראות שיטי התכנית: הרחבת שטח הקרקע המיוער

 לתעשייה זעירה: הגדלת אחוזי הבנייה בשטח ל־60%.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3696, התשמ״ס, עסי 4119.
 שינויי התכנית האמור הופקד במשרדי הוועדה המחוזית מחת
 חיפה pi במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה השומרון, וכל
 המעוניץ רשאי לעיין נו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתר

 חים לקהל.

 מרחב תכטן מקומי מנשה אלונה
 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשב"ה-1965, כי ההודעה על הפקדת תכנית מפורטת הנקראת

, r ״ m י י א  2294 •לקום הפרסומים 3752, כ־׳ג ב



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

 הדרוש ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד הופקד
 שינוי תבנית הנקרא ״תמית מס׳ 17/108/03/3, שינוי לתכניות
 מפורטות מס׳ 03/3׳׳08ו/10, מס׳ 3׳ 1/108/03, מס׳ 108/03/3/

 12 ומס׳ 6/108/03/3".

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 2073,2465
- אשדוד, רובע ח׳, קטע מס׳ 4.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תכנת מחדש לקטע מס׳ 4 בר
 ובע ה׳ על ידי שינויים במסי יחידות דיור, בחלוקת מגרשים, בייע

 ודי קרקע ובקווי מיץ.

 כל המעוניין כשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע) בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף
 100 לחול״ רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, דרך

 הנשיאים, ת״ר 68, באר שבע.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, עירית אשדוד, אשדוד.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקת ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 |»15גקיר, שפורסמה בילקוט הפרסומים 1716,

111 
 «ן* שפורסם בטעות בשם שינוי התכנית ונד

 ־11577״.
 ך בגווה שאישרת אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 !מאליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית האמו־
 ^ןעלה המקומית לתכנת ולבנייה קריות, וכל
 .־בן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 3 תכנון מקומיים זטלמ וקרית אתא
 •?ןפקרת שמוי תמית מיתאר מקומית
 ישדעה, בתתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 ^נגשח״ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 §ןהז המקומית לתכנון ולבנייה קר־ת אתא 1כ־
 |$עיז1 לתכנון ולבנייה זבולון הופקד, ביחד עס
 [*ליו, שינוי תבנית מיתאר מקומית הנקרא יתכ־
ץ צבאי, בגוש 11026, חל׳ 32״, המהווה מ ל ע ^ 

 ^150 - תכנית מיתאר קרית אתא.

 לולים בשינוי התכנית: גוש 11026, חלקה
 בדרום מזרח קרית אתא.

 ןןכנית: יעוד חלק מחלקה 32 לבית עלמץ

 מרחב תכנון מקומי באר־שבע

ת מפורטת  הודעה בדבר הפקדת שינוי תמי
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר־שבע הופ־
 קד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 36/160/03/5, שינוי לתכנית

 מפורטת מם׳ 34/160/03/5".

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 38069, חלקת
 95,40-41, 120 (חלק) - באר־שבע, שבתה ה', דחי קפריסין 6-8.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי בקווי בניין במגרש 6;
 ב) שינוי בגובה ובשטח של המרתף במגרש 6; נ) שינוי באחוזי
ד המשולבים עם  הבנייה במגרש 6; ד) קביעת הנחיות למבני ע

 המבנה הראשי במגרש 6.
 כל ־מעוניין בשינוי התבנית רשאי לעיין בי בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי שיטי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחודת האמורה, דרך

 הנשיאים, ת״ד 68, באר שבע.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקמית

 האמורה, עירית באר־שבע, באר־שבע.

 2שינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 ![מטרדים האמורים פתוחים לקהל.

יקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה | | 
 !מבנית, ובן כל הזכאי לכר על פי סעיף 100
 התנגדות במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 סמן סוקרי 11, חיפה 31048, תוך חודשיים
 זו ברשומות. העתק מההתנגדות יומצא

 המקומיות הנוגעות בדבר.

 להתקבל ולא תירו־ אלא אם כן הונשה בכתב
 %זדל תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

-1,נמרס 1990)
 •׳•• . משדי גלזנר

 ־ישב־ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ילבנייה מחוז היפה

 , מחוז הדרוס
 מרחב תכנון מקומי אשדוד

ת מפורטת  י הפקדת ׳שינוי תמי
ע דחוק התבנוז.־הבנייה,  ?דעת בהתאכ לסעיף ש
-,במשרדי הוועדה המחוזית לתכניל ־לבנייה מחוז

ג בארד התשיין, 2295 ־ כ # 



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

י לדח ם מ»־י א ש ח י י נ כ ת י ה ו נ י ש  כל המעונת כ
 שהמשרדים האפורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין כקרקע, במיץ או בכל פרטתפוגי),
לכך^ מי  עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן כל הז

¡Ara 100 לחוק, רשאי להגיש התמרות תיו חודשיים 
 היחיד, 7ו ברשומות למשרדי הוועדה המחתית

 הנשיאים ת־ד 08, באר שבע.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוזעוג!
 האמודד, מדעצה אזורית באר־שזכ־ה. ־־ ־

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אp 0 י
 בפירוט הנמקת ובליווי תצהיר המאמת אתהעובחמן

 מסתמכת.

 י׳׳א באדר התש־ן(8 במרס 1990)
 שלחג

 יושב״ראש
 לתכנון.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס כך הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העוברות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי סובים

 הודעה ם־בר הפקדת שינוי תמי־ת מפורטת
 נמסרת בזה הודעת בהתאם לסעיף 89 לחוק רתכנון והבנייה,
 התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחה
 הדרש ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה סוביס הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מסי 3/107/03/8, שינוי לתכנית מפו

 רטת סם׳ 107/03/8״.

 ואלה השםודם הכלולים בשינוי התכנית: גוש 309, חלקי חל־
ת 5,4, מגרש 3א׳ - קרית מלאכי, מתחם י׳1.  ק

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי בהנחיות בנייה למגרש
 3א׳ על־ירי הגרלת מספר קמות מבור־ס ס־3 קמות ל־4 קמות,

 שינוי באחוזי בנייה ובקוי בניין.

 *י

-^^ י י ־^םי  ילקוש הפרסוי״ם 52;3, ב׳

 סורר בסרד־גילום, דפוס ״האח״
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