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 ילקוט הפרסוכויס
 כ״ז בשבט התשמ׳׳ז 3431 26 בפברואר 1987

 עמוד
 הודעה על רישום הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים 1085
 תיקון רשימת זני צמחים 1085
 אצילת סמכויות לפי חוק מס ערך מוסף 1085
 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו־תקן 1086
 רשימת היתרים לסמן מצרכים בסימן השגחה . . . 1087

 הודעות לפי חוק התקנים בדבר שינויים של תקנים, אכרזה
 על שינויים של תקנים רשמיים ואכרזה על החלפתם

 של תקנים רשמיים 1087
1088 . . .  מינוי חברים בועדה מקומית לתכנון ולבניה .
 הודעה בדבר חילוט טובין 1088
1088 . . .  הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור .

 מינוי ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על
 קביעת ארנונה כללית) 1090
 הודעה על בקשה לחידוש רישום מקרקעין . . . 1091
 הודעה על בקשה לחידוש רשם מקרקעין 1091
 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 1092
 הזמנות בתי המשפט 1106
 הזמנות בתי הדין הרבניים 1110
 הודעות לפי חוק הצהרות מוות 1116
1122 . .  הודעות בדבר פירוק חברות על־ידי בית משפט .
 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 1122
 הודעות מאת הכונס הרשמי 1123
 הודעות מאת הציבור 1125

 עמוד
 הודעה על קביעת ממלאי מקומם של שרים 1080

 הודעות על מינוי ממונה על המרשם וסגן הממונה על
 המרשם לפי חוק המקרקעין 1080 י
 מינוי מפקח על רישום מקרקעין 1080
 מינוי רשמים לבתי דין לעבודה 1080
 הודעה על הצורך במינוי דיינים 1080
 מינוי עוזרי פקיד שומה 1080

 מינוי קציני מבחן למבוגרים וביטול מינוי כאמור לפי
 פקודת המבחן 1081
 מינוי חברי בית הדין המשמעתי לימאים 1081
 שינוי בהרכב המועצה לשיווק פרי הדר 1081
 ביטול אישורי מעביד לפי םעיח 162 לחוק הביטוח הלאומי 1081
1082 . . .  מתן רשיונות מנחתים ומקומם לפי חוק הטיס .

 הודעה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינוך מסוי
 מים 1082

 היתר להעלאת מחירים של הובלת דלק במכליות . . . 1082

 עדכון סכומים לפי תקנות מם ערך מוסף 1082

 עדכון סכומים לפי תקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים
 והנחות ממסים) 1082
 תיאום סכומים לפי תקנות מס ערך מוסף 1082

 הגדלת תקרות הערבויות לפי הוראות בנק ישראל(תקרות
 לאשראי) (מסי 2) 1083
1083 . . .  הודעות בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב .



 מינוי רשם בית דין
 לפי חוק ביתיהדין לעבודה, התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (א) לחוק בית הדין לעבודה,
 התשכ״ט-11969, לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה,
 ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את מנחם מירון, שופט בית

 דין אזורי לעבודה לרשם בית דין לעבודה.

 י״זיבטבת התשמ״ז (18 בינואר 1987)
 >חמ 3-526) מ׳ גולדברג י

 נשיא בית הדין הארצי לעבודה
 1 סייח התשכ״ט, עמ׳ 70.

 מינוי רשם בית דין
 לפי חוק ב־ת־הדין לעבודה, התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (א) לחוק בית הדין לעבודה,
 התשכ״ט-1969', לאחר התיעצות עם שר העבודה והרווחה,
 ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את רינה איש שלום לרשם
 בית־דין אזורי לעבודה מיום ב׳ בשבט התשמ״ז (1 בפברואר

 1987),עד יום י״ח בתמוז התשמ״ז (15 ביולי 1987).

 י״ז בטבת התשמ״ז (18 בינואר 1987)
 (חמ 3-526) מ׳ גולדברג

 נשיא בית הדיו הארצי לעבודה
 י ם״ח התשכ״ס, עמ׳ 70.

 הודעה על הצורך במינוי דיינים
 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק הדיינים, התשט״ו-1955י, אני
 מודיע כי יש צורך למנות דיין של בית דין רבני אזורי.

 י״ג בטבת התשמ״ז (14 בינואר 1987)
 (חמ 3-403) זבולון המר

 השר לעניני דתות
 הערה: המקום שבו יש צורך במינוי דיין בית דין רבני

 האזורי הוא נתניה.

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

 מינוי עוזרי פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מס הכנסה', מתפרסם בזה
 מינויים מיום ה׳ בכסלו התשמ״ז(7 בדצמבר 1986) של בןיציון
 בראשי, דוד בן מיכאל, בנימין ארוך ושלמה כהן, לעוזרי פקיד
 שומה, שהנציב הרשה אותם לשמש בסמכויותיו של פקיד
 השומה ולמלא את תפקידיו לענין סעיפים 135(2) ו־173א(א)

 לפקודה.

 י״ז בטבת התשמ״ז (18 בינואר 1987)
 (חמ 3-171) משה נםים
 — • שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח
 התשמ״ז, עימ׳ 2.

 הודעה על קביעת ממלאי מקומם של שרים
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק יסוד: הממשלה', מודיעים
 בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור כי -

 (1) השר יגאל הורוביץ יכהן כממלא מקומו של שר החקלאות
 מיום ב׳ בטבת התשמ״ז(21 בינואר 1987) עד שובו של שר

 החקלאות לארץ.

 (2) השר עזר ויצמן יכהן כממלא מקומו של שר החוץ מיום כ׳
 בטבת התשמ״ז(21 בינואר 1987) עד שובו של שר החוץ

 לארץ.

 כ״א בטבת התשמ״ז (22 בינואר 1987)
 (חמ 3-57) אליקים רובינשטיין

 מזכיר הממשלה
 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 226.

 •מינוי ממונה על המרשם

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 118(א) לחוק המקרקעין,
 התשכ״ט-1969', אני ממנה את אריה איזנשסיין, מנהל אגף

 רישום והסדר המקרקעין, לממונה על המרשם.

 כ״ז בטבת התשמ״ז (28 בינואר 1987)
 (חמ 3-295) אברהם שריר
 שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 259.

 מינוי סגן ממונה על המרשם
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 118(א) לחוק המקרקעין,
 התשכ״ם-1969', אני ממנה את אליעזר פלדמן, סגן מנהל אגף

 רישום והסדר המקרקעין, לסגן הממונה על המרשם.

 כ״ז בטבת התשמ״ז (28 בינואר 1987)
 (חמ 3-295) אכרהם שריר
— שר המשפטים — — — 

 1 ס״ח התשבי׳ט, עמ׳ 259.

 מינוי מפכח על רישום מקרקעין

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 117(א) לחוק המקרקעין,
 התשכ״ט-1969', אני ממנה את פנחס לוי לכהן בפועל כמפקח
 על רישום מקרקעין וקובע כי אזור סמכותו יכלול את אזורי

 הפעולה של כל הלשכות לרישום המקרקעין.

 תוקף המינוי מיום ל׳ בכסלו התשמ״ז(1 בינואר 1987) עד
 יום ג׳ בתמוז התשמ״ז (30 ביוני 1987).
 כ״ד בטבת התשמ״ז (25 בינואר 1987)

 (חמ 3-295) אברהם שריר
 — • שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 259.

 1030 ילקוט הפרסומים 3431, כ״ז בשכסהתשמ״ז, 26.2.1987



 הודעה בדבר מינוי חברי בית הריך המשמעתי
 לימאים

 לפי חדק הספנות (ימאים), התשל״ג-3ד19
 בהתאם לסעיף 135 לחוק הספנדת (ימאים), התשל״ג-
 1973', אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי םעיף •132 לחוק
 האמור מיניתי את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן לתבדי

 בית הדין המשמעתי לימאים:

 1. עו״ד דן מרריץ במקדם דייר נפתלי וידרא2.
 2. ער׳ד שמדאל מדלנר במקום ר/ח ידתנן כהן2.

 3. חיים צוקר במקום אברהם כרמל2.

 ההודעה בדבר מינוי חבר בית הדין המשמעתי לימאים2 -
 תתוקן בהתאם.

 י׳ בטבת התשמ״ז (11 בינואר 1987)
 חיים קורפד

 שר התחבורה
 1 ס״ח התשל״ג, עמי 329.

 2 י״פ התשמי׳ו, עמי 1216.

 הודעה על שינוי בהרכב המועצה לשיווה פרי הדר
 לפי תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות),

 התשמ׳׳ד-1984

 אני מודיע בתוקף סמכותי לפי תקנה 6 לתקנות פרי ההדר
 (פיקוח ושיווק) (מועצות), התשמ״ד-11984, כי מיניתי את
 ישועה יצחק לחבר, נציג ציבור במועצה לשיווק פרי הדר.

 מינויד של גדיש יריב2 - בטל.

 מינוי נציגי ציבור במועצה לשיווק פרי הדר2 - יתוקן לפי
 זה.

 ז׳ בטבת התשמ״ז (8 בינואר 1987)
 (חמ 3-115) אריה נחמקץ
 שר החקלאות

 1 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1484.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 125.

 ביטול אישור מעביד
 לפי סעיף 162 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

 התשכי׳ח-1968

 בהתאם לסעיף 162 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח־-1968', ותקנה 2(ב) לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח
 מפני פגיעה בעבודה), התשי׳יד-21954, אני מבטל את האישור
 שניתן ל״קרגל״ בע״מ3, החל ביום כ׳יז באב התשמ״ו (1

 בספטמבר 1986), לענין תשלום דמי ביטוח מופחתים.

 ה׳ בטבת התשמ״ז (26 בינואר 1987)
 (חמ 3-910) משה קצב

 שר העבודה והרווחה
 1 ם׳׳ח התשכ״ח, עמי 108: התשמ״ז, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 650.

 3 י״פ התשל״ו, עמי 906.

 מינוי עודרי פקיד שומה
 לפי פקודת מם הכנסה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מס הכנסה1, מתפרסם בזה
 מינויים של מיכאל רבינוביץ, נעים חורי, סאלח כיוף, יוסף לוי,
 שלמה כהן, מלי בנמו דמרים לפדשנר להידת מיום כ״ט בחשון
 התשמ״ז(1 בדצמבר 1986), עוזרי פקיד שדמה שהנציב הרשה
 אותם לשמש בסמכויותיו של פקיד השומה ולמלא את תפקידיו

 לענין הסעיפים 145, 150 עד 152 לפקודה.

 י״ז בטבת התשמ״ז (18 בינואר 1987)
 (חמ 3-171) משה נשים
 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם״ח התשמ״ז,

 עמי 2.

 מינוי קציני מכהן למבוגרים
 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳יט-1969

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן
 [נוסח חדש], התשכ״ט-11969, אני ממנה את האנשים ששמותי
 הם מפורטים להלן, לקציני מבחן למבוגרים במחוזות המצויינים

 להלן:
 יעל בירם־זהבי - מחוז באר־שבע

 חאלד חליאלה - מחוז תל־אביב
 גימל נמר - מחוז חיפה

 רות עוז - מחוז תל־אביב.
 י״ב בטבת התשמ״ז (13 בינואר 1987)

 (חמ 3-141) משה קצב
 שר העבודה והרווחה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ׳ 312: ס״ח התשל״א,
 עמ׳ 88.

 ביטול מינוי קציני מכהן למבוגרים
 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-11969, אני מבטל את מינו־יהם של האבשים

 ששמותיהם מפורטים להלן בקציני מבחן למבוגרים:
 נירה פסח2

 מרים מנוס2
 בטי לנדאו3

 יהושע אורבך,־

 י׳׳ב בטבת התשמ״ז (13 בינואר 1987)
 (חמ 3-141) משה קצב

 שר העבודה והרווחה
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ׳ 312: ס״ת התשל״א,

 עמ׳ 88.
 2 י״פ התשמ״ו, עמ׳ 3322.

 3 י״פ התשמ״ד, עמ׳ 413.

 יי י״פ התשמ״ה, עמי 1666.
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 היתר להעלאת מחירים של הובלת דלק במכליות
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה),

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-1985', אנו
 קובעים כי מותר להעלות את המחיר של הובלת דלק במיבליות

 ־בשיעור שלא יעלה על 8 אחוזים.

 י״ב בטבת התשמ״ז (13 בינואר 1987)
 (חמ 3-1979) משה נסים חיימקורפו
 שר האוצר שר התחבורה

 1 ס״ח התשמי׳ו, עמ׳ 2.

 הודעה כדבר עדכון סכומים
 לפי תקנות מס ערך מוסף, התשט״ו-1976

 אני מודיע כי הסכומים הנקובים בתקנה 25 לתקנות מס
 ערך מוסף, התשט״ו-1975 י, עודכנו ולפיכך החל ביום ל׳ בכסלו
 התשמ״ז(1 בינואר 1987) יהיה הסכום הנקוב בתקנת משנה
 (א)(1) הוא 4 שקלים חדשים והסכום הנקוב בתקנת משנה

 (א)(2) הוא 6 שקלים חדשים.

 כ״ה בטבת התשמ״ז (26 בינואר 1987)
 (חמ 3-518) מרדכי ברקת

 מנהל המכס ומע׳׳מ
 1 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1590; התשמ״ד,.עמ׳ 1408.

 הודעה על עדכון סכומים

 לפי תקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
 התשמ׳יו-1985

 אני מודיע כי הסכום הנקוב בתקנה 21 לתקנות אזור סתר
 חפשי באילת(פטורים והנחות ממסים), התשמ״ו-1985ז תואם,
 והחל בי1 בינואר 1987 כמקום 30 שקלים חדשים הסכום הוא

 36 שקלים חדשים.

 י״ד בטבת התשמ״ז (15 בינואר 1987)
 (חמ 3-1916) מרדכי ברקת

 מנהל המכס ומע״מ
 1 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 161.

 הודעה בדבר תיאום סכומים

 לפי תקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-1976
 אני מודיע כי הסכומים הנקובים בתקנה 13א לתקנות מס
 ערך מוסף, התשל״ו-11976 תואמו, ולפיכך החל ביום ל׳ בכסלו
 התשמ״ז(1 בינואר 1987) הסכום הנקוב בתקנת משנה(א) הוא
 '1,569 שקלים חדשים והסכום הנקוב בתקנת משנה(ב)(1) וי(2)

 הוא 293 שקלים חדשים.

 כ״ה בטבת התשמ״ז (26 בינואר 1987)
 (חמ 3-518) מרדכי ברקת

 מנהל המכס ומע׳׳מ
 1 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1590,־ י״פ התשמ״ה, עמ׳ 2103.

 ביטול אישור מעביד
 לפי סעיף 162 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

 התשכ״ח-1968
 בהתאם לסעיף 162 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח-1968,, ותקנה 2(ב) לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח
 מפני פגיעה בעבודה), התשי״ד-21954, אני מבטל את האישור
 שניתן ל״צבעי טמבור אסקר בע״מ׳׳3, לעניו תשלום דמי ביטוח

 מופחתים.

 כ״ה בטבת התשמ״ז (26 בינואר 1987)
 (חמ 3-910) משה קצב

 שר העבודה והרווחה
 1 סייח התשכ״ח, עמ׳ 108: התשמ״ז, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 650.

 3 י״פ התשמ״א, עמ׳ 1735.

 הודעה בדבר מתן רשיונות מנחתים ומקומם
 לפי חוק הסיס, 1927

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(7) לחוק הטיס, 1927', אני
 מודיע כי הענקתי היום לחברת עגור שרותי תעופה בע׳׳מ

 רשיונות הפעלת מנחתים במקומות כמפורט להלן:
 שם המנחת מקום המנחת בנ״צ סוג המנחת

 טל שחר 137134 חקלאי
 יכנה 131130 חקלאי

 כ״ז בתשרי התשמ״ז (30 באוקטובר 1986)
 (חמ 3-569) חיים קורפו

 שר התחבורה
 1 חוקי א״י, כרך גי, עמי 2551: התשלי׳ז, עמי 182.

 הוראה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינוך
 מסויימים

 לפי חוק לימוד חובה, התש״ט-1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א< לחוק לימוד חובה,
 התש״ט-1949', ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מודה כי
 תקפן של ההוראות בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינוך
 מםויימ־ם שפורסמו בילקוטי הפרסומים 2127, התשל״ה, עמ׳
 2506:2649, התשל״ט, עמי 2567:756, התש״ם, עמ׳ 2581:3,
 התש״ם, עמ׳ 340; 2645, התש״ם, עמ׳ 2091; 2648, התש״ם,
 עמי 2161: 2692, התשמ״א, עמ׳ 1075, 2704, התשמ״א, עמ׳
 1375; 2709, התשמ״א, עמי 1704; 2757, התשמ״ב, עמי 84;
 2812, התשמ״ב, עמי 1694.- 2882, התשמ״ג, עמ׳ 705: 2889,
 התשמ״ג, עמ׳ 931: 2948, התשמ״ג, עמ׳ 2566; 2965,
 התשמ״ד, עמ׳ 86: 3032, התשמ״ד, עמ׳ 1738; 3060, התש־
 מ״ד, עמי 2596: 3297, התשמ״ו, עמ׳ 1285: 3322, התשמ׳׳ו,
 עמ׳ 1866; שתקפס הוארך לשנת הלימודים התשמ״ו2, מוארך

 בזה לשנת הלימודים התשמ״ז.

 כ״ה בטבת התשמ״ז (26 בינואר 1987)
 (חמ 3-705) יצחק נכיו

 שר החינוך והתיבות
 1 סייח התש״ט, עמ׳ 287.

 2 ׳״פ התשמ״ו, עמי 969.

 1082 ילקוט הפרסומים 3431, כ׳׳ז בשבט החשמ׳׳ז, 26.2.1987



 4. מועדי פדיון: איגרות החוב ייפדו ביום י״ב בשבס התשמ״ז
 (11 בפברואר 1987).

 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו ביתידות שערכן הנקוב
 מאה שקלים חדשים.

 6. המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר
 98.59% משווין הנקוב.

<, 

 כ״ג בטבת התשמ״ז (23 בינואר 1987)
 (חמ 3-950) מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון

 הודעה כדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב

 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979
 נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף
 6 לחוק מילווה המדינה, התשל׳יט-11979, שהועברה אלי,
 קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה המדינה, התשל״ס-1979,

 עניינים אלה:

 סדרה מפ׳ 3792 ד׳:
 1. סוג הסדרה: סוג ״גליל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״), התש״ם-21980.
 2. יום ההוצאה: כ׳׳ס בכסלו התשמ״ז(31 בדצמבר 1986).
 3. סך כל שוויה הנקוב: שלושים מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 בידם העסקים האחרון בחודש דצמבר של כל שנה, החל

 ביום י׳ בטבת התשמ״ח (31 בדצמבר 1987).
 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום ח׳ בטבת

 התשנ״ו (31 בדצמבר 1995).
 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
 המדינה (מכרזים), התשמ״ד-1984ג, ואולם לא יפחת

 מ־84% מהערך הנקוב.

 סדרה מם׳ 3765 א׳:
 1. סוג הסדרה: סוג ״גליל״ אשר תנאיו בקבעו בתקנות
 מילודה המדינה (םדרדת מסדג ״גליל״), התש״ם-21980.

 2. יום ההוצאה: ח׳ בטבת התשמ׳יז (9 בינואר 1987).
 3. סך כל שוויה הנקוב: עשרה מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרון בחודש ינואר של כל שנה, החל ביום

 י״ב בשבט התשמ״ח (31 בינואר 1988).
 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ״ג

 בשבט התשנ״ז (31 בינואר 1997).
 6. . המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילדוה
 המדינה (מכרזים), התשמ״ד-31984, ואולם לא יפחת

 מ־83% מהערך הנקוב.

 סדרה מס׳ 3765 ב׳:
 1. סוג הסדרה: סוג ״גליל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילודה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״), התש״ם-21980.

 1 ס״ח התשל״ם, עמי 112.

עמ׳ 457.  2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2281; התשמ״ה׳

 3 ק׳ית התשמ׳׳ד, עמ׳ 1216.

 הודעה על הגדלת תקרות הערבויות

 לפי הוראות בנק ישראל (תקרות לאשראי) >מם׳ 2),
 התשס״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 להוראות בנק ישראל(תקרות
 לאשראי) (מם׳ 2), התשמ״ד-1984' (להלן - ההוראות), אני

 קובע לאמור:
 (א) הסכום הכולל של התקרות הקבועות בסעיף 4(א)
 להוראות וכן התקרות הקבועות בסעיף 4(ב) להוראות יוגדלו
 בתקופה המתחילה ביום כ׳׳ח״־בטבת התשמ״ז (29 בינואר
 1987), בשיעור 1.5% לעומת התקרה כפי שנקבעה לפי סעיף
(להלן - ההודעה  (א) להודעה על הגדלת תקרות הערבויות2

 הקודמת).
 (ב) סכום ההגדלה של התקרות הקבועות בסעיף 4(א)
 להוראות יחולק לכל תאגיד בנקאי רגיל א׳ לפי חלקו באמצעים
 החפשיים בשלושה־עשר השבועות שהסתיימו ביום י׳ בחשון

 התשמ״ו (12 בנובמבר 1986).

 י״ז בטבת התשמ״ז (18 בינואר 1987)
 (תמ 3-177) מיכאל ברונו

 , נגיד בנק ישראל
 1 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1874; התשמ״ה, עמ׳ 1878: התשמ״ו,

 עמי 704.
 2 י״פ התשמ״ז, עמ׳ 382.

 הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ׳׳ד-1984

 נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף
 8 לתוק מילווה קצר מועד, התשמי׳ד-1984', שהועברה אלי,
 קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984,

 עניים אלה:
 סדרה מס׳ 0217 אי:

 1. סוג הסדרה: סוג א׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
 קצר מועד (סדרות מסוג אי), התשמ״ד-21984.

 2. יום ההוצאה: ר בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987).
 3. סך כל שוויה הנקוב: עשרה מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי פדיון: איגרות החוב ייפדו ביום ה׳ כשבט התשמ״ז
 (4 בפברואר 1987).

 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן הנקוב
 מאה שקלים חדשים.

 6. המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר
 98.59% משווין הנקוב.

 םדרה מס׳ 0227 אי:
 1. סוג הסדרה: סוג א׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה

 קצר מועד (סדרות מסוג אי), התשמ״ד-21984.
 2. יום ההוצאה: י״ג בטבת התשמ״ז (14 בינואר 1987).

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

 1 סייח התשמ״ד, עמי 69.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1248.

 ילקוט הפרסומים 3431, כ״ז בשבט התשמ״ז, 26.2.1987 1083



 הודעה בדכר הוצאת סדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילדוה קצר סועד, התשמ״ד-1984

 נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף
 8 לחוק מילויה קצר מועד, התשמ״ד-1984', שהועברה אלי,
 קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984,

 עניינים אלה:
 פדרה מם׳ 0417 ג׳:

 1. סוג הסדרה: סוג ג׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה קצר
 מועד (סדרות מסוג גי), התשמ״ד-21984.

 2. יום ההוצאה: ו׳ בסבת התשמ״ז (7 בינואר 1987).
 3. סך כל שוויה הנקוב: חמישים מיליון שקלים חדשים.

 4. מועד־ פדיון: איגרות החוב ייפדו ביום ב׳ בניסן התשמ״ז
 (1 באפריל 1987).

 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן הנקוב
 מאה שקלים חדשים.

 6. המחיר: איגרות החוב יימכרו. לבנק ישראל במחיר
 95.82% משווין הנקוב.

 שדדה מם׳ 0427 ;׳׳:

 1. סוג הסדרה: סוג ג׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה קצר
 מועד (סדרות מסוג גי), התשמ״ד-21984.

 2. יום ההוצאה: י״ג בטבת התשמ״ז (14 בינואר 1987).
 3. סך כל שוויה הנקוב: חמישים מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי פדיון: איגרות החוב ייפדו ביום ט׳ בניסן התשמ״ז
 (8 באפריל 1987).

 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן הנקוב
 מאה שקלים חדשים.

 6. המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר
 95.82% משוויו הנקוב.

 כ״ג בטבת התשמ״ז (23 בינואר 1987)
 (חמ 3-950) מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק ההון,
-• — ביטוח וחסכון

 1 ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 69.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1251.

 הודעה כדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב

 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979
 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר. לפי
 סעיף 6 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979', שהועברה אלי,
 קבעתי לגבי איגרות חוב מילווד, המדינה, התשל״ט-979ז,

 עניינים אלה:

 פדדד מפ׳ 4108 ד׳:

 1. סוג הסדרה: סוג ״שגיא״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״שגיא״), התשמ״ה-21984.

 1 ם״ת התשל״ט, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 454; התשמ״ו7עמ׳ 307.

 2. יום ההוצאה: י״ב בטבת התשמ״ז (13 בינואר 1987).
 3. סך כל שוויה הנקוב: עשרה מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרון בחודש ינואר של כל שנה, החל ביום

 י״כ בשבט התשמ״ח (31 בינואר 1988).
 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ״ג

 בשבט התשנ״ז (31 בינואר 1997).
 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
 המדינה (מכרזים), התשמ״ד־31984, ואולם לא יפחת

 מ־83.0% מהערך הנקוב.

 כ״ג בטבת התשמ״ז (23 בינואר 1987)
 (חמ 3-950) מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון

 הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב

 לפי חוק מילווה קצר מועד, ר,תשמ״ד-1984
 נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף
 8 לחוק מילויה קצר מועד, התשמ״ד-11984, שהועברה אלי,
 קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984,

 עניינים אלה:

 סדרה מס׳ 0317 ב׳:
 1. סוג הסדרה: סוג ב׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה

 קצר מועד (סדרות מסוג בי), התשמ״דד21984.
 2. יום ההוצאה: ו׳ בסבת התשמ״ז (7 בינואר 1987).

 3. סך כל שוויה הנקוב: ארבעים מיליון שקלים חדשים.
 4. מועדי פדיון: איגרות החוב ייפדו ביום ג׳ באדר התשמ״ז(4

 במרס 1987).
 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן הנקוב

 מאה שקלים חדשים.
 6. המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר

 97.19% משווין הנקוב.

 פדרה מם׳ 0327 ב׳:
 1. סוג הסדרה: סוג ב׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה

 קצר מועד (סדרות מסוג בי), התשמ״ד-21984.
 2. , יום ההוצאה: י״ג בטבת התשמ״ז (14 בינואר 1987).
 3. םך כל שוויה הנקוב: ארבעים מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי פדיון: איגרות החוב ייפדו ביום י׳ באדר התשמ״ז
 10 במרס 1987).

 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן הנקוב
 מאה שקלים חדשים.

 6. המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר
 97.19% משווין הנקוב.

 כ״ג בטבת התשמ״ז (23 בינואר 1987)
 (חמ 3-950) מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון

 1 סייח התשמ״ד, עמ׳ 69.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1249.

 1084 ילקוט הפרסומים 3431, כ״ז בשבט התשמ״ז, 26.2.1987



 גדות מסופים לכימיקלים (1985) בע״מ
 גדות מיכליות ומאגרים לכימיקלים בע״מ

 כמיכלל בע״מ, כלל םחר כע״מ.

 מהות הכבילה:

 אי־קיום תחרות בחברת גדות מסופים לכימיקלים (1985)
 בע״מ כאמור בהסכם מיום 3.8.86:

 עסקי הובלה יבשתית כמפורט בהסכם.
 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד התעשיה

 והמסחר, רח׳ אגרון 30, ירושלים, חדר מם׳ 42.

 י״א בטבת התשמ״ז (12 בינואר 1987)
 (חמ 3-41) זאב גלמוד

 הממונה על הגבלים עסקיים

 תיקון ךשימת הזנים

 לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה),
 התש״ם-1980'

 אני מודיע כי הועדה לאישור זנים •אישרה את הזנים
 המפורטים להלן בזנים מורשים למכירה:

 ן הזן

 ק.ל.ק. 60
 סנו פלואר

2624 
 עגבניה וימונה
 חופית

 פטרוזיליה עלים אברגרין
 אקסטרה סריפל

 קורלד
 פורםט גרין

 צנונית וי־דה
 (מס׳ 2)

 שעועית מטפסת הלדה
 תירס 3358

 רשימת הזבים2 תתוקן לפי זה.

 י״ט בכסלו התשמ״ז (21 בדצמבר 1986)
 (חמ 3-173) דכ גלוברזדן

 יושב ראש הועדה לאישור זנים

 1 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1965.

 2 י״פ התשמ״ד, עמ׳ 3540.

 הודעה על אצילת סמכויות
 לפי חוק מם ערך מוסף, התשל״ו-1975

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 107 לחוק מס ערך מוסף,
 התשל״ו-11975 (להלן - החוק), ולפי כל דין אחר, אני אוצל

 למקם איציק את סמכויות, לפי סעיף 58 לחוק.

 ה׳ בטבת התשמ״ז (6 בינואר 1987)
 (חמ 3-181) מרדכי ברקת

 מנהל המכס ומע״מ
 י ס״ח התשל״ו, עמי 52.

 2. יום ההוצאה: כי׳ט בכסלו התשמ״ז (31 בדצמבר 1986).
 3. סך כל שוויה הנקוב: חמישים מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרון בחודש דצמבר של כל שנה, החל

 ביום י׳ בטבת התשמ״ח (31 בדצמבר 1987).
 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כי׳ד

 בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991).
 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילתה
 המדינה (מכרזים), התשמ״ד-31984, ואולם לא יפחת

 מ־90.0% מהערך הנקוב.

 םדרה מס׳ 4213 ב׳:
 1. סוג הסדרה: סוג ״שגיא״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״), התשמ״ה-21984.
 2. יום ההוצאה: י״ב בסבת התשמ״ז (13 בינואר 1987).
 3. סך כל שוויה הנקוב: עשרים מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרון בחודש ינואר של כל שנה, החל ביום

 י״ב בשבט התשמ״ח (31 בינואר 1988).
 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום ט׳

 בשבט התשנ״ג (31 בינואר 1993).
 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
 המדינה (מכרזים), התשמ״ד-31984, ואולם לא יפחת

 מ־89.0% מהערך הנקוב.

 פדרה מפ׳ 4213 א׳:
 1. סוג הסדרה: סוג ״שגיא״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״שגיא״), התשמ״ה-21984.

 2. יום ההוצאה: ח׳ בטבת התשמ״ז (9 בינואר 1987).
 3. סך כל שוויה הנקוב: עשרים מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרון בחודש ינואר של כל שנה, החל ביום

 י״ב בשבט התשמ״ח (31 בינואר 1988).
 5. בועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום ט׳

 בשבט התשנ״ג (31 בינואר 1993).
 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה
 המדינה (מכרזים), התשמ״ד-31984, ואולם לא יפחת

 מ־89.0% מהערך הנקוב.

 כ״ג בטלת התשמ״ז (23 בינואר 1987)
 (חמ 3-950) מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון

 3 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1216.

 הודעה על רישום הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט-1959

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט-
 1959!, אני מודיע כי נרשם הסדר כובל בענף כימיקלים.

 הצדדים להסדר הם:

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 152: התשל״ג, עמ׳ 148.

 ילקוט הפרסומים 3431, כ׳׳ז בשבט התשמ׳׳ז, 26.2.1987 5 108



 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו־תקו
 לפי תקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשמ׳׳ב-1982

 בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-1982י, מתפרסמת כזה רשימת היתרים לסמן
 מצרכים בתויתקן, שניתנו בחדש ספטמבר 1986 מאת מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

 התשי״ג-21953:

 שפ בעל ההיתר המצרך שלגביו ניתו ההיתר

 תנורים משולבים גז־חשמל לשימוש ביתי: לאפיה, לבישול
 וצליה, דגם 405, תא אפיה אחד בגז.

 תנורים משולבים גזיחשמל לשימוש ביתי: לאפיה, לבישול
 וצליה, דגם 410, תא אפיה אחד בחשמל.

 תנורים משולבים גז־חשמל לשימוש ביתי: לאפיה, לבישול
 דלצליה, דגם 4010, טורבו,

 בלוקי קיר עשויים בסון, בלוק חלול רגיל בגודל: 7, 10
 ס״מ.

 בלוקי קיר עשויים בסון, בלוק חלול רגיל בגודל 15, 20
 ס״מ.

 תנורים משולבים גזיחשמל לשימוש ביתי: לאפיה, לבישול
 ולצליה, 2000-^, 2000-א5, טורבו.

 תנורי חשמל לשימוש ביתי לאפיה, לבישול ולצליה, דגם
 סופר 50, טורבו.

, 1 3 x 1  צנורות פוליאתילן רך להשקייה, דגמים ,12/2.5: 6
.16/2.5 

 תנורים משולבים גז־חשמל לשימוש ביתי: לאפיה, לבישול
 ולצליה, מץ דגם 2010 (שני תדמוםטטים).

 תנורים משולבים גז־חשמל לשימוש ביתי: לאפיה, לבישול
 ולצליה, דגם קוסמוס, מולטיססטם, טורבו.

 מחממי מים חשמליים בעלי ויסות תרמוסטט, ובידוד תרמי
 שקיבולם 45 ליטר, תליה.

 כיריים ביתיים לבישול בגז דגם 440.

 כיריים ביתיים לבישול בגז דגם 700.

 מוספים כימיים לבטון, מפחית מים ומעכב התקשרות,
 םופרמיקם.

 יריעות ושרוולים עשויים פוליאתילן בצפיפות נמוכה.
 יריעות דו־שכבתיות מפוליאתילן לייצור שקיות תלב

 דלמוצרי חלב ניגרים.

 מדים מילד
 המנהלת הכללית של

 מכון התקנים הישראלי

 1843 תעשיות מתכת ואמאייל
 בע״מ (ראנד), פתח תקוה

 1844 תעשיות מתכת ואמאייל
 בע״מ (ראנד), פתח תקוה

 1486 אמנור בע״מ, בית שמש

 1847 בלוקל רביד מוצרי בניה,
 קיבוץ רביד

 1848 בלוקל רביד מוצרי בניה,
 קיבוץ רביד

 1849 תלמםל בע״מ, חולון

 1850 תלמטל בע״מ, חולון

 1851 נטפים מוצרי השקייה
 וטפטוף, קיבוץ חצרים

 1852 רלפו תנורים בע״מ, הרצליה

 1853 רלפו תנורים בע״מ, הרצליה

 1854 דודי ישראל, חולון

 1855 מלפי מוצרי חשמל בע״מ, חולון
 1856 מלפי מוצרי חשמל בע״מ, חולון

 1857 כרמית בע״פ, מפרץ חיפה

 1858 פלםטופיל, קיבוץ הזורע
 1859 פלססופיל, קיבוץ הזורע

 י״א בתשרי התשמ״ז (14 באוקטובר 1986)
 (חמ 3-95)

 1 ק״ת התשמ״ב, עמי 1591.

 2 ס״ח התשי״ג, עמי 30: התשל״ס, עמ׳ 34.

 1086 ילקוט הפרסומים 3431, כ״ז כשבט התשמ׳׳ז, 26.2.1987



 רשימת היתרים לסמן מצרכים כסימן השגחה

 לפי. תקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-1982

 בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-1982!, מתפרסמת בזה רשימת היתרים לסמן
 מצרכים בסימן השגחה, שניתנו בחודש ספטמבר 1986 מאת מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים,

 התשי״ג-21953:
 מס׳ ההיתר שם בעל ההיתר המצרך שלגביד ניתן ההיתר'

 7546 מםגרית המנור, חילון התקן הגנה תת־רכבי עד 10 טון
 7547 אי. טי. אם, הרצליה ב׳ מקדחים

 7548 דנאר בע״מ, קרית ביאליק רהיטי החסנה מעץ: ארונות מטבח
 י״א בתשרי התשמ״ז (14 באוקטובר 1986)

 (חמ 3-95) מרים מילר
 המנהלת הכללית של

 מכון התקנים הישראלי
 1 ק״ת התשמ״ב, עמי 1591.

 2 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 30; התשי״ח, עמ׳ 2: התשל״א, עמ׳ 22.

 ת״י 786 חלק 12 - ציוד חשמלי הנועד לשימוש באטמוספירות
 נפיצות: גזים ואדים - התקנה במתח נמוך, גליון תיקון מס׳

 1 מנובמבר 1986 למהדורה מדצמבר 1984:

 ת״י 867 - תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכית,
 גליון תיקון מס׳ 1 מנובמבר 1986 למהדורה מספטמבר

.1980 
 כ״ח בחשון התשמ״ז (30 בנובמבר 1986)

 (חמ 3-95) מרים מילר
 המנהלת הכללית של

 מכון התקנים הישראלי

 אכרזה על שינויים של תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6(ב) ו־8(ה) לחוק התקנים,
 התשי״ג-1953' (להלן - החוק), באישור הממונה על התקינה
 ששר התעשיה והמסחר העביר לו את סמכויותיו לפי סעיף 8(ה)
 לחוק2, אני מודיעה כי מכון התקנים הישראלי שינה היום את

 התקנים הרשמיים שלהלן:
 ת׳יי 5 - בלוקי קיר עשויים בטון, מנובמבר 1980 וגליון תיקון
 מאוקטובר 1982, על ידי פרסום גליון תיקון מס׳ 2

 מנובמבר 1986);

 ת״י 926 - מוצרי פירות וירקות המשומרים בחומרים משמרים
 מאפריל 1980 וגליון תיקון מיולי 1981, על ידי פרסום

 גליון תיקון מס׳ 2 מנובמבר 1986;
 ח״י 938 - לוחות זכוכית שטוחים ושקופים לשימוש בבניינים,
 מאוקטובר 1977 וגליו! תיקון מפברואר 1981, על ידי

 פרסום גליןן תיקון מס׳ 2 מנובמבר 1986.

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30, התשל״ט, עמ׳ 34.

 2 י״פ התש־׳׳ג, עמ׳ 719.

 הודעה כרכר שינויים של תקנים
 לפי חוק התקנים, התשי־׳ג-1953

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-1953', אני
 מודיעה כי מכון התקנים הישראלי שינה, בתוקף סמכותו לפי

 סעיף 6(א) לתוק האמור, תקנים ישראליים אלה:
 ת״י 786 חלק 2 - ציוד חשמלי הנועד לשימוש באממוספירות
 נפיצות: מיון אזורי סכנה וגליון תיקון מס׳ 1 מנובמבר

 1986 למהדורה מנובמבר 1970:
 ת״י 786 חלק 3 - ציוד חשמלי הנועד לשימוש באטמוםפירות
 נפיצות: מיון של טמפרטורות משטח מקסימליות, גליון
 תיקון מס׳ 1 מנובמבר 1986 למהודרה מנובמבר 1970:
 ת״י 786 חלק 6 - ציוד תשמלי הנועד לשימוש באטמוספירות
 נפיצות: מכשיר ניצוצות לבדיקת מעגלים שבטיחותם
 י עצמותית, מנובמבר 1986, גליון תיקון מס׳ 1 למהדורה

 מיולי 1979:
 ת׳׳י 786 חלק 7 - ציוד חשמלי הנועד לשימוש באםמוספירות
 נפיצות: ציוד טבול בשמן, גליון תיקון מס׳ 1 מנובמבר

 1986 למהדורה ממאי 1971:
 ת״י 786 חלק 8 - ציוד חשמלי הנועד לשימוש באטמוספירות
 נפיצות: ציוד בעל הגנה מטיפוס ״e״ - מבנה ובדיקות,
 גליון תיקון מס׳ 1 מנובמבר 1986 למהדורה מדצמבר 1971;

 ת״י 786 חלק 9 - ציוד חשמלי הנועד לשימוש באטמוספירות
 נפיצות: ציוד ממולא בחול, גליון תיקון מם׳ 1 מנובמבר

 1986 למהדורה ממאי 1972;
 ת״י 786 תלק 10 - ציוד חשמלי הנועד לשימוש באטמוספירות
 נפיצות: מעטפות עמידות התפוצצות גליון תיקון מם׳ 1

 מנובמבר 1986 למהדורה מפברואר 1975:

 1 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עמ׳ 34.

 ילקוט הפרסומים 3431, כ״ז בשבט התשמ״ז, 26.2-1987 1087



 מינויים של מורסל עמאשה והאיל דעבום כועדה האמורה
- בטל.

 כ׳ בטבת התשמ׳׳ז (21 בינואר 1982)
 (חמ 3-7) אריה דרעי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 הודעה בדבר חילוט טובין
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-1979

 אני מודיע, בהתאם לםעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח
 חדש], התשל׳׳ט-11979, כי הטובין המפורטים להלן, שמען
 בעליהם אינו ידוע, חולטו לפי סעיף 7(א) לפקודה, מאתר

 שיובאו בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא, 21939:

 מס׳ התיק: 62-86-0150-2.
 תיאור הטובין: אופנוע סוזוקי מס׳ זר 338-סק מס׳ שלדה

.?¥5051849 
 בעל הטובין: ללא בעלים.

 מקום האחסנה: ממ״ן נתב״ג.

 מסי התיק: 62/86/0131-2.
 תיאור הטובין: מכונית לנציה מס׳ זר £94283^ מס׳ שלדה

00O01108 1982 שנת ייצור.ACH830ZLA 
 בעל הטובין: בוכדוני יוסי, דרכון איטלקי מם׳ 0974164.

 מקום האחסנה: ממ״ן - נתב״ג.

 מס׳ התיק: 62/86/0099-1.
,BAF-75-967 תיאור הטובין: מכונית נוסעים פונטיאק, מס׳ זר 

 שנת ייצור 1976 מסי שלדה 504623א6.
 בעל הטובין: חדידה מורים, דרכון מרוקאי מס׳ 6529.

 מקום האחסנה: ממ״ן נתב״ג.
 כ״ת בטבת התשמ״ז (29 בינואר 1987)

 >חמ 3-964) מרדכי ברקת
 מנהל המכס ומע״מ

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 625.

 2 ע״ר 1939, תוס׳ 2, עמי 1201; ק״ת התשי״ט, עמי 541.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 189 וי190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתבנית מם׳ 3316, שינוי
 מסי 7/83 לתבנית המיתאר המקומית לירושלים (להלן -
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 3356, התשמ״ו, עמי 2669, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים (להלן - הועדה) הודעה, כי הקרקע

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 גליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
 בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 2223, התשל״ו, עמ׳ 1871.
 כ״ח בחשון התשמ״ז (30 בנובמבר 1986)

 (חמ 3-95) מרים מילר
 המנהלת הכללית של

 מכון התקנים הישראלי

 אכרזה על החלפתם של תקנים רשמיים

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6(ב< ו־8(ה) לחוק התקנים,
 התשי׳יג-1953' (להלן - החוק), באישור הממונה על התקינה
 ששר התעשייה והמסחר העביר לו את סמכויותיו לפי סעיף
 8(ה) לחוק2, אני מודיעה כי מכון התקנים הישראלי החליף היום

 את התקנים הרשמיים שלהלן:

 ת״י 215 - רעפי חרסית מיולי 1981 דגליון תיקון מאוגוסט
 1984, במקומו בא:

 ת״י 215 - רעפי חרסית משתלבים מנובמבר 1986:
 ת״י 717 חלק 2 - רתכות בקשת חשמלית: מחזיקי אלקטרודות

 לריתוך ידני מספטמבר 1982;

 במקומו בא: ־
 ת״י 717 חלק 2 - רתכות בקשת תשמלית: מתזיקי אלקטרודות

 לריתוך ידני מנובמבר 1986;
 ת״י 920 - גזר מוקפא מיוני 1975,

 במקומו בא:
 ת״י 920 - גזר מוקפא מנובמבר 1986.

 התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקו
 מות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2223, התשל״ו, עמי 1871.

 כ״ח בחשון התשמ״ז (30 בנובמבר 1986)
 (חמ 3-95) מרים מילר

 המנהלת הכללית של
 מכון התקנים הישראלי

 1 ם״ח התשיי׳ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עמ׳ 34.

 2 י״פ התשי״ג, עמ׳ 719.

 מינוי חברים בועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מעלה החרמון

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1966
 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיף 19(א<(2) ו־21 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', שהועברה אלי2, אני ממנה
 את תאופיק עמאשה' וסמיר דעבוס להיות חברים בועדה

 המקומית לתכנון ולבניה מעלה חרמון.

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 י׳יפ התשל״א, עמ׳ 761.

 1088 ילקוט הפרסומים 3431, כ׳־ז בשבס התשמ׳׳ז, 26.2.1987



 תוספת
 גוש 6433 חלק מחלקה 379 - לשצ׳יפ כשסת 705 מ״ר.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריה כפר־סבא,

 וכל מעונין יוכל לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 (חמ 3-2) יצחק ולד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבגיה כפר־סבא

 הודעות לפי סעיפים 5 ד־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965

 בתוקף סגבותה לפי סעיפים 189 וי190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מס׳ כס/615
 שהודעה בדבי אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3031,
 התשמ״ד, עמ׳ 1714, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה כפר־סבא(להלן - הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה

 לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לועדה, תוך
 חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקסי
 רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפים את הפיצויים

 שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, ספני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור את החזקה בה.

 תופפת

 גוש 6428 חלקה 318 - 41 מ״ר לדרכים ו־95 מ׳׳ר לשצ״פ.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר׳סבא,

 וכל מעונין יוכל לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 (חמ 3-2) יצחה ולד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפריסבא

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 הודעות לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 וי190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-11965, ובהתאם לתכנית מסי כס/5/103
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2953,
 התשמ״ג, עמ׳ 2757, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה כפר־סבא(להלן - הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי
 הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הבאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, בדרש לשלוח לועדה, תוך
 חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרסי הרישום - אם ישנו - בפבקסי
 רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים

 שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 הציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 חלק מחלקות 1, 3, 4 בגוש 30429 וכן חלק מגושים בלתי
 מוסדרים 30460 וי30461, כמסומן בצבעים אדום, חול עם פסים
 רחבים מלוכסנים בצבע אדום, בתשריט התכנית המאושרת מס׳

.3316 
 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 ירושלים וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 ט״ו בכסלו התשמ״ז (17 בדצמבר 1986)

 (חמ 3-2) טדי קולק
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מס׳ כ19/0! 3א,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2740,
 התשמ״א, עמ׳ 2656, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה כפר סבא(להלן - הועדה) הודעה, כ־ הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לועדה, תוך
 חדשייס מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו - בפבקסי
 רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים

 שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן במסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה כזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור את החזקה בה.

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריה כפד־סבא,
 וכל מעונין יוכל לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 (חמ 3-2) יצחק ולד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כפריסבא

 הודעה לפי סעיפים 5 ויד נ

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכי׳ה-1965

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה
 זמורה (להלן - הועדה), לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם להוראות תכנית מיתאר
 מקומית זמ/42, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2451, התשל״ח, עמי 2179 (להלן - התכנית),
 נמסרת בזה הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה לישא וליתן על

 רכישת הקרקע האמורה.

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

 שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 הציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 חלקה 40 בגוש 3898 במזכרת בתיה.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה זמורה, ברח׳ בית הפועלים 6, רחובות, וכל מעונין זכאי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 א׳ בטבת התשמ״ז (12 בינואר 1987)
 (חמ 3-2)

 ציון כהן
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה זמורה
 י ס״ת התשכ״ה, עמי 307.

 מינוי ועדת ערר

 לפי חוק הרשויות המקומיות(ערר על קביעת ארנונה כללית),
 התשל״ו-1976

 ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות
 המקומיות (ערד על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976',
 מינתה המועצה המקומית סביון, בישיבתה מיום כ״ה בחשון

 1 סייח התשל״ו, עמי 252.

 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה
 לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלות לועדה, תוך
 חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקסי
 רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפים את הפיצויים

 שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור את החזקה בה.

 תופפת
 גוש 6428 חלקות 420, 425(חלק), 782-347 מ״ר לשצ״פ

 וי732 מ״ר לדרך.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר־סבא,

 וכל מעונין יוכל לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 (חמ 3-2) יצחק ולד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפו״סבא

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 וי190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מס׳ כס/415
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3031,
 התשמ״ד, עמ׳ 1714, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה כפר־סבא(להלן - הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לועדה, תוך
 חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפים את הפיצויים שהוא

 תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם

 המתזיק בקרקע האמורה ימסור את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6431 חלקה 24 (לדרכים - 24 מ״ר ולשצ״פ - 52
 מ״ר), וחלקה 25 (לדרכים - 195 מ״ר ולשצ״פ - 165 מ״ר).

 ס״ת התשכ״ה, עמי 307.

 1090 ילקוט הפרסומים 3431, כ״ז בשבטהתשמי׳ז, 26.2.1987



 המקרקעין, אזור הסדר ירושלים, רח׳ הלל 6, ירושלים, במשרד
 הממונה על מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים,

 ובמועצה האזורית ממה יהודה.

 מודיעים בזה כי לוח זכויות לגוש רישום מסי 38027 באר
 שבע, נפת באר שבע, הוצג לעיון ביום כ׳׳א בםבת התשמ׳יז(22
 בינואר 1987) לתקופה של שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר
 המקרקעין, רח׳ העצמאות 36, באר־שבע, בלשבת מינהל הנפה

 בשדר׳ הנשיאים, באר־שבע, ובעירית באר־שבע.

 כ״א בטבת התשמ״ז (22 בינואר 1987)
 יהודה לוי

 פקיד הסדר המקרקעין
 לנפת באר שבע

 הודעה על בקשה לחידוש רישום
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
 המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן. כל אדם המעונין בדבר
 רשאי להגיש התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יום מתאריר
 פרסום הודעה זאת. ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום
 מקרקעין, רתוב דרך יפו־תל־אביב 3, תל־אביב, בשני עותקים,
 ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין

 בהתאם לבקשה.

 התוספת

 תיק חריג 4/86
 העיר או הכפר: רנסיס:

 פנקס 4 גדש 2 דף 75 חלקה 2290 השטח 560 מ״ר.
 תיאור המקרקעין: מגרש.

 סוג המקרקעין: מירי.
 הגבולות י

 צפון: דרך;
 דרום: חלקה 2291;
 מזרח: חלקה 2292:
 מערב: חלקה 2288.

 שם המבקש: דינה ביקדבסקי, שדי סמאטם 15, תל־אביב.
 פרסי הבקשה: חידוש רישום ע״ש המבקשת.

 הערות: הוגשה תעודת רישום ע״ש המבקשת שניתנה
 ביום 30.9.1938. המקרקעין לא עברו הסדר.

 י״ז בטבת התשמ׳יז (18 בינואר 1987)

 י׳ דולמן
 המפקח על רישום מקרקעין

 אזור תל־אביב

 התשמ״ז(30 בנובמבר 1986), ועדת ערר בהרכב של שלושה
 חברים כמפורט להלן:

 אלי זוהר - יושב־ראש
 גדליה אברהם - חבר

 דוד גושן - חבר.

 ה׳ בכסלו התשמ״ז (7 בדצמבר 1986)
 (חמ 3-265) ל׳ שנן

 ראש המועצה המקומית סביון

 הודעה כדבר הצגת לוחות זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-1969
 מודיעים בזה, כי לזח זכויות לגוש רישום מם׳ 4039 קולה
 הוצג לעיון ביום כ״ד בטבת התשמ״ז(25.1.1987) לתקופה של
 שלושים יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזורי הדרום, רחוב
 לוינסקי 76, קומה די, תליאביב, בלשבת מינהל נפת פתחיתקוה
 במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה

 האזורית מודיעים בבני עטרות.

 מודיעים בזה, כי לוחות זכויות לגושי רישום מס׳ 5663
 נחשונים ומם׳ 8897 חדבתיחורייש הוצגו לעיון ביוס כ׳׳ד
 בטבת התשמ״ז(25.1.1987) לתקופה של שלושים יום בלשכת
 פקיד הסדר המקרקעין אזורי הדרום, רחוב לוינסקי 76, קומה
 די, תל־אביב, בלשכת מינהל נפת פתח תקוה במשרד הממונה
 על מחוז המרכז רמלה, ובמשרד המועצה האזורית דרום־השררן

 בכפר מל״ל.

 מדדעים בזה, כי לוח זכויות לגוש הרישום מסי 4459 דניאל
 הוצג לעיון ביום כ״ד בסבת התשמ׳יז(25.1.1987) לתקופה של
 שלושים יום בלשכת פקיד הםדר המקרקעין אזורי הדרום, רחוב
 לוינםקי 76, קומה די, תליאביב, בלשכת הממונה על מחוז

 המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה האזורית גור בנען.

 כי׳ד בטבת התשמ״ז (25 בינואר 1987)
 יצחק נבאי

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר רמלה

 הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ס-1969

 מודיעים בזה, כי לוח זכויות לגוש רישום מסי 29919 אורה
 (דלנ׳ה), שבנפת ירושלים, הוצג לעיון ביום י״מ בסבת התשמ״ז
 (20 בינואר 1987) לתקופה של שלושים יום בלשכח פקיד הסדר
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 98, 99, 00נ, 101, 104 וחלקי חלקות 35, 51,36, 52, 53,
,91 ,86 ,85 ,84 ,79 ,77 ,75 ,70 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,54 
 103, הכל עפ״י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי יעוד שטח משטח לבניז
 ציבורי לאזור מגורים 1 מיוחד: ב. קביעת בינוי עקרוני
 בשטח בהתאם לנספח הבינוי: ג. חלוקת חלקה 104 בגוש
 30183; ד. קביעת הוראות בגין חלקות 101-97 בגוש

 30183 להעברה ע״ש העידיה.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכר
 עפ״י סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשר
 די הועדה המקומית האמורה. את ההתנגדות יש להגיש בכתב,
 בפירוט הנמקות, ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים
 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי הרעדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית 3577, שינוי מס׳ 9/85 לתכנית המיתאר המקומית
 לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: ירושלים, שכ׳
 כרם אברהם, רח׳ עובדיה 9א׳, גוש 30082 חלקה 62 - הכל

 על פי הגבזלות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 • עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת אחוזי הבניה
 מי90% המותרים ל־108%: ב) הגדלת חלק מהקומות מ־3
 קומות ל־4 קומות: ג) קביעת בינוי לתוספת בניה על הגג

 ובקומת הקרקע בהתאם לנספח הבינוי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3334, התשמ״ו, עמ׳ 2061.

 (2) ״תכנית מם׳ 3654, שינוי מס׳ 39/85 לתכנית המיתאר
 המקומית לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: ירושלים, שכ׳ סנהדדיה,
 רח׳ הרב כלוי 27 ~ גוש 30106, חלקה 29 - הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת אחוזי הבניה
 מ־90% המותרים ל־107%: ב) שינוי שימוש של מחסנים
 לדירת מגורים בקומת המרתף: ג) קביעת בינוי לדירת

 המגורים עפ״י נספח הבינוי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3376, התשמ״ו, עמ׳ 2925.

 מחת ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, הופקדה, ביחד עם התשריט המצורף אליה,

 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ 3527״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: ירושלים, העיר העתי
 קה, רח׳ הגיא. שטח בין קואורדינטות אורך 131610-131650
 ובין קואורדינטות רוחב 172220 - 172175. הכל עפ״י הגבולות

 המסומנים בתשריט כקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: (א) קביעת בנוי להוספת שתי
 קומות מעל בנין קיים בן קומה אחת; (ב) קביעת חזית מסחרית.
 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורי• פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע,- כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך עפ״י
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקו
 מית האמורה. את ההתנגדות יש להגיש בכתב, בפירוש
 הנמקות, ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, הופקדו, ביחד עם התשריםים המצורפים

 אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא ״תכנית מסי 3711,־
 שינוי מס׳ 2/86 לתכנית מם׳ 1358״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳
 הבוכרים, רח׳ אדוניהו הכהן מם׳ 31, גוש 30080 חלקה
 162. הכל עפ״י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי הבניה מ׳90%
 המותרים ל־142% לשם השלמת קומה שלישית מעל בנין
 קיים בן קומותיים, והוספת גג רעפים: ב. קביעת הוראות
 בניה בשטח בהתאם לנספח. ג. הגדלת תכסית הבניה

 בקומה.

 (2) שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ 3642,
 שינוי מם׳ 1/85 לתכנית מס׳ 1115 ב׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳
 גבעת מרדכי, רח׳ הלר, רח׳ בייט, גוש 30183 חלקות 97,
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ן

 53; גוש 30340 חלקות 9, 13 וחלק מחלקות 11, 19; גוש
 30341 חלקות 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 
 181,180, 250 - הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי תכנית המיתאר
 המקומית לירושלים ושינוי תכנית מיתאר מקומית 1042
 בדברים הבאים: שינוי יעוד של מקרקעין מיעוד של דרכים
 לאזורי מגורים, לשטח פתוח ציבורי ולשמח לבניני ציבור:
 שינוי יעוד של מקרקעין משטח פתוח ציבורי לאזורי
 מגורים, ולשטח לבנייני ציבור; שינוי יעוד של מקרקעין
 מיעוד של שטח לבניני ציבור לאזורי מגורים ואזור
 מפחרי: שינוי יעוד של מקרקעין ממגורים לשטח לבניני
 ציבור! שינוי קווי בנין, קביעת זכויות בניה באזור מסחרי,
 קביעת שטחי מחסנים, קביעת הוראות בגין קומות
 עמודים, קביעת מספר קומות שונות: קביעת הוראות בגין

 איסור הטזלמת קומת גג.

 מתן הוראות של תכנית מפורמת בדברים הבאים: התויית
 דרכים חדשות, הרחבת ׳ורכים קיימות וביטול דרכים
 קיימות או מאושרות: איחוד וחלוקה חדשה: קביעת בינוי
 והוראות בניה בשטח; קביעת הוראות בגין הליכי הוצאת

 היתרי בניה.

 (2) ״תכנית מם׳ 3351 א׳, שינו־ מם־ 1/85 לתכנית סס׳ 1149
 א׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳
 דניה, רח׳ קובובי 8 - גוש 30190, חלק מחלקה 28 - הכל

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הגדלת זכויות בניה ב־118

 י מ״ר לדירה מס׳ 14 ללא הגדלת מספר יחידות דיור.

 (3) ״תכנית מס׳ 3513, שינוי מם׳ 30/84 לתבנית המיתאר
 המקומית לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכונת
 קטמדן ח׳, רח׳ הנוטרים 22,20, ורחוב דב הוז 15,9- גוש
 30169, חלקות 21, 22, 23, 24 - הכל על פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת
 סטנדרטית לבנינים קיימים ברחוב הנוטרים 20, 22
 ולבניינים קיימים ברחוב דב הוז 9, 15, בהתאם לנספחי
 הבינוי; ב) שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5 לאזור מגורים

 מיוחד: ג) קביעת קודי בנין לתוספות.

 (4) ״תכנית מס׳ 3514, שינוי מס׳ 31/84 לתכנית המיתאר
 המקומית לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, קטמון
 ח׳, רח׳ הנוטרים 6, ורחוב דב הה 3 - גוש 30169 (לא
 מוסדר) חלקות 13, 12 - הכל על פי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול.

 (3) ״תכנית מס׳ 3173 א׳, שינוי מם׳ 1/85 לתכנית מס׳ 3173״.
 ואלה השטתים הכלולים כשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳ סן
 סימון, רח׳ המעפילים 15 - גוש 30006, חלקי חלקות 71,
 75: גוש 30185, חלק מחלקה 111 (מגרש מם׳ 2 לפי תכנית
 ,מס׳ 1739 א׳) - הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 תכנית מם׳ 3173 בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול סעיף 9(ז) שבהור
 אות תכנית מס׳ 3173 בענין איסור השימוש בחלל גג

 הרעפים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה בילקוט

 הפרסומים 3342, התשמ׳׳ו, עמ׳ 2201.

 (4) ״תכנית מסי 3667, שינוי מם׳ 3/85 לתכנית מם׳ 1358״.
 ואלה השמחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳
 הבוכרים, רח׳ דוד 30 - גוש 30080, חלקה 164 - הכל על

 פי הגבולות המסומנים בתשרימ בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת אחוזי הבניה
 מי90% המותרים ל־123% לשם הוספת קומה שלישית
 מעל בניין קייים בן קומותיים: ב) קביעת קווי בנין אפס
 למקלט חיצוני: ג) קביעת הוראות בניה בשטח בהתאם

 לנספח.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3359, התשמ״ו, עמ׳ 2725.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה אותם הועדה המחו׳
 זית, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה כדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים

 אליהם, שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה
 (!) ״תכנית מס׳ 2673, שינוי מס׳ 31/83 לתכנית המיתאר
 המקומית לירושלים ושינוי מם׳ 3/83 לתכנית מס׳ 1042״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳
 בית וגן, המורדות המזרחיים של בית וגן - גוש 30164
 חלקות 106, 107, 110, 112, וחלק מחלקות 108, 109,
 111: גוש 30166, חלקות 85, 192, 202, 203, 204, 205,
 206 וחלק מחלקה 193: גוש 30195 חלקות 1, 2, 3, 4, 5,
,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,21 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 
 21, 22, 23, 24, 25, 159, 160 וחלק מחלקות 32, 157,
 158¡ גדש 30196 חלק מחלקה 1: גדש 30338, חלק מחלקה
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׳ה-965ו  הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת בינוי לתוספת בניה
 במגרש.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה. התנגדות יש להגיש בכתב, בפירוט
 הנמקות, ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מטה־יהודה
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תבניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מטה־יהודה הופקדו, ביחד עם התשריסים המצורפים

 אליהם, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ מי/604, שינוי לתכנית מס׳ מי/340'ב״׳.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־1250 מ״ר
 במעוז ציון גוש 30464, חלקה 39 - הכל על פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 1) חלוקת מגרש מס׳ 39
 שבתכנית מס׳ מי/340 ב׳ ל־4 מגרשים חדשים: 2) קביעת
 קווי בנין: 3) קביעת מגרש מס׳ 4 לחניה ציבורית באיזור
 שרותיס קהילתיים: 4) קביעת תקופת מקסימום לשמוש
 חורג(מגורים) בקומה ב׳ של בית במגרש מס׳ 1 בהתאם
 להוראות פרק ז׳ לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965.

 (2) ״תכנית מס׳ מי/621, שינוי לתכנית מי/4ד2 ד׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: מבשרת ציון,
 מגרשים 105, 106 שעל פי תכנית מי/4ד2 ד׳ - שטח בין
 קואורדינטות אורך 165.600-165.550 ובין קואורדינטות
 רוחב 134.100-134.050 - הכל עפ״י הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים
 105 ו־106, שעל פי תכנית מי/4ד2 די. קביעת מספר

 יחידות דיור לכל מגרש. קביעת קווי בנין.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום

 כימים ובשעות שהמשרדים האסורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה. את ההתנגדות יש להגיש בכתב

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטח מאזור
 מגורים 5 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת תוספת בניה
 סטנדרטית לבניינים קיימים בהתאם לנםפחי בינוי:

 ג) קביעת קווי בנין לתוספות.
 (5) ״תכנית מס׳ 3687, שינוי מם׳ 1/86 לתכנית מם׳ 1654״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכונת
 בקעה, רח׳ פייר קניג 11, 13א׳, 13ב׳, 17אי, 17בי, 19,
 21, 23, 25 - גוש 30002, חלקה 22 - הכל על פי הגבולות

 המסומנים בתשריט.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטח מאזור
 מגורים 1 לאזור מגורים 1 מיוחד: ב) קביעת בינוי בהתאם
 לנםפחי הבינוי: ג) קביעת קווי בניה חדשים ושטחי בניה
 לתוספות לבניינים קיימים בשטח: ד) קביעת הוראות למתן

 היתרי בניה.

 (6) תכנית מס׳ 3682, שינוי מם׳ 1/86 לתכנית מס׳ 2022 בי.
 ואלד, השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שב׳
 בית׳וגן - גוש מקורי 30194 חלקה 2 ולאחר החלוקה
 שעפ׳׳י תכנית מסי 2022 ב׳ מגרש חדש מסי 2 בגוש 30192

- הכל עפ״י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות סעיף 10(א)
 שבתכנית מס׳ 2022 ב׳ בגין גובה הבנין של שתי קומות

 ואישור בניית בנין של 3 קומות בחפיפה.

 כל המעונין כשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה אח עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך עפ״י סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חודשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי תכנית
 במשרדי הועדה המקומית האמורה: את ההתנגדות יש להגיש
 בכתב, בפירוט הנמקות, ובליווי תצהיר המאמת את העובדות

 שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ 3666, שינוי מס׳

 1/81 לתכנית מפורטת מס׳ 1700״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳
 רמות מס׳ 2/41, מגרש מס׳ 7, לפי תכנית מס׳ 1700 ומגרש מס׳
 2 לפי תכנית שיכון ציבורי מס׳ 5/27/1 - שסח בין קואורדי
 נטות אורך 169.300-169.100 ובין קואורדינטות רוחב
 136.200- 136.400 - הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

ש 7012, ו : ג ת י נ ב ת י ה ו נ ם בשי לי ם הכלו י ח ט ש  ואלה ה
ד (פסי ט ל א י ב ת ש נ י ת פ ל י ב א ו ח ת 2, 3, 4, 17 - ר ו ק ל  ח

. ת לשעבר) ב כ ר  ה

ת 2, ו ק ל ח ת ה ש א ד ח ו מ נ כ ת : ל ת י נ כ ת י ה ו נ ת שי ר ט י מ ר ק י  ע
ר ו ז ע א ו ב ק ד וחלוקה! ל חו ע אי ו ב ק ש 7012! ל ו ג  3, 4, 17 ב
, מת י י ת דיר ק ב ח ר ה ם ו י חד ו ה מי י נ י ב א נ ם ת ד ע ח ו י י מ ר ח ס  מ
ל ו ע פ י י ל ת "\ ט ר ו פ מ ת ה י נ כ ת ת ה ך א כ ם ל א ת ה ת ב ו נ ש ל  ו
ם ו ה מי ת ב י ש י ת ב י ז ו ה המח ד ע ו ה ע״י ה ר ש ו א ה, ש י י ו נ  שי

.15.8.1946 

א ל ם ל ה ן ב י י י לע א ש ת ר ו י נ כ ת ־ ה י ו נ ן כשי י נ ו ע מ ל ה  כ
. ם לקהל י ח ם פתו רי ם האמו י ד ר ש מ ה ת ש ו ע ש ב ם ו מי ם בי ו ל ש  ת

ר ח י א נ ו נ ט תכ ר ו בכל פ ן א י נ ב , כ ע ק ר ק ן ב י נ ו ל המע  כ
ל פי ך ע כ כאי ל ל הז ן כ כ , ו ת י נ כ י ת ו נ ל ידי שי ע ע ג פ ו נ מ צ ה ע א ו ר  ה
ו ה ז ע ד ו ם ה ו ס ר ום פ ם מי י ך תדשי , תו י א ש ק, ר ף 100 לחו י ע  ס
. רה ת האמו י מ ו ק מ עדה ה ו י ה ד ר ש מ ת ב ו ד ג נ ת ש ה י ג ה , ל ת מו  ברשו
ב ת כ ה ב ש ג ו ן ה ם כ א א ל , א ן דו לא תי ל ו ב ק ת א ת ת ל ו ד ג נ ת  ה
ן ה י ל ע ת ש ו ד ב ו ע ת ה ת א מ א מ ר ה י ה צ י ת ו ו ת ובלי ו ק מ נ ט ה רו  בפי

. ת כ מ ת ס א מ י  ה

ו נ ו י א מ ו ק ן מ ו נ כ ב ת ת ר  מ

 תודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

ן ו נ כ ת ק ה ף 117 לחו י ע ס ם ל א ת ה , ב דעה ת בזה הו ר ס מ  נ
ה י נ ב ל ן ו ו נ ת לתכ י ז עדה המתו ו י ה ה, התשכ״ה-1965, כ י נ הב  ו
י ו נ ר שי ש א ם, ל י ר הפנ ר ש ו ש י א , ב טה ב החלי י ב ל א ז ת  מחו
י ו נ מ 181, שי מ ׳ ת ס ה מ ט ר ו פ ת מ י נ כ ת א ״ ר ק נ ת ה ט ר ו פ ת מ י נ כ  ת

מ 66/אי״. מ ׳ ת ת מם י נ כ ת  ל

ש 6496, ו : ג ת י נ כ ת נו* ה ם בשי י ל ו ם הכל י ח מ ש אלה ה  ו
ב ו ח ר ת ל י נ ו פ ו צ נ ו ת א י ר - ק 1 9 ת 124-180; 188 - 185; 3 ו ק ל  ח

״ י. ש  ר

ם י ת ת ב י י נ ב ת ל ו ר ש פ ן א ת : מ ת י נ כ ת י ה ו נ ת שי ו ר ט  מ
ה 176, ק ל ח ם ל ר , פ ל ״ ם הנ י ש ר ג מ ם ב י ־משפחתי ו ם ד י י ת מ ו ק י ו  ד
ת מ ק ם, ה ת דרכי ל י ל : ס י ת ח פ ש מ י ד מתי ח ־קו ת דו ה בי נ ב י ה י י ל ע  ש

ח, תו ת הפי ו ד ו ע עב ו צ י ב י ו ר ו ב י ה צ נ ב  מ

 ו ס ר פ ט ה לקו ה בי מ ס ר ו ת פ י נ כ ת י ה ו נ ת שי ד ק פ ל ה דעה ע ו  ה
׳ 2134. מ , ע ג ״ מ ש ת ם 2933, ה  מי

ת, י ז ה המחו עד ו ו ה ת ו ה א ר ש י א ה ש ר ו צ , ב ר י האמו ו נ  השי
עדה ו י ה ד ר ש מ פקד ב , הו ו ף אלי ר ו צ מ ט ה י ר ש ת ם ה ד ע ח י  ב
ה י נ לב ן ו ו נ ת לתכ י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ כן ב ה ו ר ו מ א ת ה י ז ו  המח
ת ו ע ש ב ם ו מי י ם ב ו ל ש ו ללא ת ן ב י י לעי א ש ן ר י נ ו ל המע כ , ו ו נ  או

. ם לקהל י ח ם פתו רי ם האמו י ד ר ש מ ה  ש

ן ו ל י חו מ ו ן מק ו נ כ ב ת ח ר  מ

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ן ו נ כ ת ק ה ו ח ף 89 ל י ע ס ם ל א ת ה דעה, ב ה הו ת בז נ ת י  נ
ן ו נ כ ת ת ל י ז ו ח מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ׳ה-1965, כי ב ה, התשכ׳ י נ הב  ו
ן ו נ ת לתכ י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ב ב ו י ב א ־ ל ז ת ו ה מח י נ ב ל  ו

ן ה י ל ע ת ש ו ד ב ו ע ת ה ת א מ א מ ר ה י ה צ י ת ו ו , ובלי ת ו ק מ נ ט ה רו  בפי
. ת כ מ ת ס א מ י  ה

אר 1987) ו נ י ז (13 ב ״ מ ש ת ת ה ב ט ב ב ״  י
ה ס י ו  אלייהד ס

ם י ר הפנ ג ש י צ  נ
ת י ז ו ה המח ד ע ו ש ה א ב ר ש ו  י

ם י ל ש ו ר , י ה י נ לב ן ו ו נ  לתכ

 מחוז תל־אביב

ו פ ב י י ב א ־ ל י ת מ ו ן מק ו נ כ ב ת ח ר  מ

 הודעה על הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית

ן ו נ כ ת ק ה ף 77 לחו י ע ס ם ל א ת ה , ב דעה ה הו ת בז נ ת י  נ
ה י נ לב ן ו ו נ ת לתכ י ז ו ה המח עד ו ה, התשכ״ה-1965, כי ה י נ הב  ו
ת י נ כ ת א ״ ר ק נ ת ה י נ כ י ת ו נ ת שי נ כ ל ה ה ע ט י ל ח ב ה י ב א י ל ז ת ו  מח
׳ ר ל א ת י ת מ י נ כ ל ת ת 1986 ש נ ש ׳ 2 ל י מם ו נ ׳ 2425, שי ס ר מ א ת י  מ

. ״ ן רקו ר לי ב ע ם מ י ח ט - ש

: צע ת המו י נ כ ת י ה ו נ ם שי ו ח ת ם ב י ל ו ם הכל י ח ט ש אלה ה  ו
ת 3, 5, 19, ו ק ל ש 6644 ח ו ת 646, 647: ג ו ק ל י ח ק ש 6636 חל ו  ג
 21־25, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64 וחלקי
ת 11-8, ו ק ל חלקי ח ת 36,25,12 ו ו ק ל ש 6645 ח ו ת 28,6: ג ו ק ל  ח
׳ ה 31 - שד ק ל ח ק מ ל ש 6647, ח ו  24-13, 31-26, 41,37, 43: ג

. ״ ע ש ו ה י י נ ג ח - " ק ו ל ר א ר ש  י

ו פ י ־ ב י אב י י תל מ ו ן מק ו נ כ ב ת ח ר  מ

 הודעה בדכר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ן ו נ כ ת ק ה ף 89 לחו י ם לסע א ת ה , ב דעה ה הו ת בז נ ת י  נ
ן ו נ ת לתכ י ז ו ה המח עד ו י ה ד ר ש מ י ב ה, התשכ״ה-1965, כ י נ הב  ו
ן ו נ ת לתכ י מ ו ק מ עדה ה ו י ה במשרד ב ו י ב א י ל ז ת ה מחו י נ לב  ו
ם רפי ם המצו י ס י ר ש ת ם ה חד ע , בי פו הופקדו ב י י ב א י ל ה ת י נ ב ל  ו

ת אלה: ו י נ כ י ת י ו נ הם, שי  אלי

א ל ה ש ש ד קה ח חלו ד ו ו ת מס׳ 1888 - אח ט ר ו פ ת מ י נ כ ת  (1) ״
׳ ת מס י נ כ ת ת 1985 ל נ ש י מסי 1 ל ו נ ם, שי ת הבעלי מ כ ס ה  ב
׳ ת מם ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת 1985 ל נ ש י מם׳ 1 ל ו נ  1146 ושי

 384״.

ש 6625, ו : ג ת י נ כ ת י ה ו נ י ש ם ב לי ם הכלו י ח ט ש ה ה ל א  ו
ת 177, 246-244 ו ק ל ש 6636, ח ו ת 331,48 וי966: ג ו ק ל  ח
ך ר ת ד ו ב ו ח ר ן ה י ת 182, 207, 250-247 - ב ו ק ל חלקי ח  ו

. ה ג ת רי ל י ה ק ה ו ש ר ת ו ל י ה ע קדש, ק צ ב , מ ה י ל צ ר  ה

ל ו ח הכל ט ש ת ה ר א י ד ס ה : ל ת י נ י התכ ו נ ת שי ר ס י מ ר ק י  ע
ם י ת הבעל מ כ ס ה א ב ל ה ש ש ד קה ח חלו ד ו ו ח י י א ״ ת ע י נ כ ת  ב
, ה י נ הב ן ו ו נ כ ת ק ה ו ל ח ׳ ש ן ז מ י ׳ ס ק ג ר פ ם ל א ת ה את ב ז  ו
ם י ר ו ר מג ו י אז ב ג ה ל י נ י ב א נ ע ת ו לקב ׳ה-1965, ו  התשכ׳

 א/2.

ל ת 1984 ש נ ש י מס׳ 1 ל ו נ ת מס׳ 2355, שי ט ר ו פ ת מ י נ כ ת  (2) ״
. ״ ו פ • י ׳ A ת ״ ט ר ו פ ת מ י נ כ  ת
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3258, התשמ״ו, עמ׳ 511.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנה ולבניה
 רמת־השרון, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרדכי כהנא
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב

ה חיפה ת  מ

 מרחב תכנון מקומי, חיפה
 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות

 מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ חפ/1079א׳ - שינוי קו רחוב בקטע של רחוב
 קרן היסוד״, המהווה שינוי לתכניות חפ/1079 - שיכון
 בהמשך גבעת רוממה וחפ/1491 - בניני דירות בהמשך

 גבעת רוממה, הר הכרמל, חיפה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו׳
 מים 3258, התשמ׳׳ו, עמי 513.

 (2) ״תכנית מם׳ חפ/1136 ב׳, שינוי תכנית מפורטת בסביבת
 ״הצרכן״ בשכונת רמות רמז״, המהווה שינוי לתכניות
 חפ/1136 - שינוי מיקום אתרים צבוריים בקרית רמז
 הדרומית וחפ/1136 א' - צרכניה ברמות רמז, חלקה 57

 בגוש 11196.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3153, התשמ״ה, עמ׳ 1257.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה אותם הועדה המחו
 זית, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חיפה, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, חיפה
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית
 מיתאד מקומית הנקרא ״תכנית מם׳ חפ/1835 - מרכז שכונתי

 ולבניה חולון הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ חי385, שינוי לתכנית מיתאר -

 תיקון מס׳ 3 לח־1״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 7124 חלקה
 195 וחלק מחלקה 199; גוש 7126 חלק מחלקה 165; גוש 7127
 חלק מחלקה 155 - מצפון לרח׳ התנאים (השטח הגובל עם

 בת־ים).
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) קביעת אזור מגורים
 מיוחד א׳ ואזור מגורים מיוחד בי: ב) קביעת חזית חנויות; ג)
 קביעת מגרש לבנין צמדי והשימושים המותרים בו; ד) קביעת
 דרכים חדשות ושטח ציבורי פתוח, הכל בהתאם ל&ופיע

 בתשריט המצורף.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים לבשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן או בכל פרם תכנוני אחר  כל המעונין בקרקע, במי
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 ההתנגדות לא תתקבל ולא תידון, אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי רמת־השרון
 הודעה על הכנת שינוי תכנית מיתאר

ה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון  ניתנת מ
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית מיתאר הנקרא

 ״תכנית מם׳ 659״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6552, חלקות 150 - 123 - רחובות טרומפלדור והנצח.

 מרחב תכנון מקומי רמתיהשרון
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל אביב החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 521 אי, שינוי לתכנית מיתאר

 מקומית מסי 210א״׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כל מרחב מקומי
 רמת־השרון.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: א) קביעת הוראות לבניה
 על הגגות עד 23 מ״ר פרט לאזורי מגורים א - א, 1 ; ב) באזור
 מגורים א - א1 תותר יציאה מתחת לגג הרעפים: ג) קביעת
 הוראות להעמדת מיתקנים טכניים כמו אנטנות, דודי שמש,

 וכד׳.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, קריות
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנה
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קריות הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית
 מפורטת הנקרא ״תכנית מסי ק/324 - שינוי יעוד שטחים
 בקרית מוצקין״, המהווה שינוי לתכנית ק/168 - מרכז עירוני

 הקריות.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10426, חלק
 מחלקה 292 - צפון רח׳ חיבת ציון, בקריחימוצקין.

 עיקרי שינוי התכנית: שינוי יעוד חלק מחלקה 292, בשטח
 של כ־6?2 דונם, מאזור מגורים ג׳ לאתר לבנין ציבורי.

 כל המעונין בשינוי התכנית לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע משינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
 המקומית האמורה. ההתנגדות תהיה מנומקת והלווה בתצהיר

 המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קריות
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה~1965, כי הועדה המתודית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית
 מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ ק/277 א׳ - בינוי בחלקות
 6, 7 בגוש 10423״, המהווה שינוי לתכניות ק/14 •א׳ -
 שפורסמה לאישור סופי בע״ר מס׳ 1129 בשנת 1941, וק/130 -

 תכנית מיתאר לקריות.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2985, התשמ״ד, עמ׳ 570.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קריות, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, השומתן

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מתת חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ברחוב אינשטיין, גוש 10799״, המהווה שינוי לתכניות
 חפ/229 - תכנית המתאר של חיפה, חפ/229 ד׳ - רוחב מינימלי
 של רחוב לחניית כלי רכב, חפ/717 ב׳ - מקומות למינים

 צבוריים, חפ/1 יי ־ תיקון תכנית אחוזת שמואל.
 התכנית משפיעה על תכנית מס׳ חפ/1536 א׳ - אתר לבית
 ספר ברחוב אינשטיין, ועל תכנית מופקדת מס׳ חפ/1691 -

 אחוזה צפונית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3272, התשמ׳יו, עמ׳ 791.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית אמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תיפה, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, חיפה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית
 מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ חפ/1805 - תתנת תדלוק באזור
 התעשיה, הקשורה לנמל״, המהווה שינוי לתכניות: חפ/319 -
 איחוד דרוס הקישון וחפ/562 - ד״ר ברגר ושו״ת, חלק ד.

 התכנית משפיעה על תכנית מופקדת מס׳ חפ/1400 -
 תכנית מיתאר מקומית למרחב התכנון של הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חיפה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית! גוש 11631,
 חלקי חלקות 1, 57-59, 65-68; גוש 11652, חלקי חלקות 17,
 18 ! גוש 11654, חלק מחלקה 51 - על הכביש הקיים מדרך גזאל

 לקריות, במפרץ חיפה.
 עיקרי שינוי התכנית: א) יעוד שטח לתחנת תדלוק וקביעת
 הוראות בניה ותפעול; ב) ביטול דרך וקביעת דרך חדשה:

 ג) איחוד וחלוקה .מחדש.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע משינוי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
 המקומית האמורה. ההתנגדות תהיה מנומקת והלווה בתצהיר
 המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. התצהיר יינתן
 בפני עורר־דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מרחב תכנון מקומי עידון
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עירון הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ ענ/145 - אזור ספורט ונופש בגוש 8778
 בבאקה אל־גרבייה״ המהווה שינוי לתכנית: ג/400 -
 תכנית מיתאר לשטח הגלילי של מחוז חיפה, כמו כן
 משפיע שינוי התכנית על תכנית מם׳ ג/483 - תחום בניה

 באקה אל־גרביה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8778,
 חלקות 22 (חלק), 24, 25, 27 (חלק)! גוש 8779, חלק
 מחלקות 66, 59 - באקה אל־גרביה, באזור הדרומי, מצפון
 לבית הספר הקייס ממזרח לכביש כאקה אל־גרביה - גית.

 עיקרי שינוי התכנית: יעוד של שטח בגודל של 29 דונם
 לצרכי ספורט ונופש הכולל מבנים ומתקנים לצרכי נופש
 וספורט. שטח הספורט והנופש מיועד להפקעה ע׳יי הועדה

 המקומית.

 (2) ״תכנית מם׳ ענ/150 - חלק מחלקה 1 גוש 20400 - זלפה״
 המהווה שינוי לתכנית ג/400 - תבנית מיתאר לשטח

 הגלילי של מחוז חיפה.
 שינוי תכנית זו תואם תכנית מס׳ ג/701 - כביש גישה

 לזלפה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 20400,
 חלקות 1, 34, 35, 36, 41,37, 42, 44, 47, 49 - בחלקים;
 גוש 20398, חלק מחלקות 4, 23 - כפר זלפה, באזור נחל

 עירי(.

 עיקרי שינוי התכנית: יעוד שטח לעשרה מגרשי בניה
 בשטח כולל של 9-6 דונם וכן אתר לבנין ציבורי ודרכים

 וקביעת הוראות הבניה בתחום התכנית.
 כל המעונין בשינויי התכניות דשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרם תכנוני אחר,
 הרואה עצמו נפגע משינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכד על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי
 הועדה המקומית האמורה. ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה
 בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. התצהיר
 יינתן בפני עורך׳דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

 מרחב תכנון מקומי, חיפה
 תיקון טעות

 בהודעה בדבר הפקדת ״תכנית מם׳ חפ/1826 - רובע
 אומנים בשולי ואדי םאליב״, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 השומרון הופקד שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית
 מס׳ ש/22ב׳ - שינוי מס׳ יחידות דיור למגרש״, המהווה שינוי
 לתכניות ש/11 - תבנית מיתאר זכרון־יעקב וש/22 - פיתוח

 אדמות מרומי זכרון־יעקב.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 11315 -
 11318,11310- בשלמות: גוש 11316, חלקות 46,27-42, 58,
 59¡ גוש 11317, חלקות 1-14 : גוש 11319, פרט לחלקות 10-25

- שכונה דרומית־מערבית בזכרוןייעקב.

 עיקרי שינוי התכנית: מתן אפשרות לבניית שתי יחידות
 דיור, במבנה אחד, במגרשים ששטחם גדול מ־750 מ״ר וקטן

 מ־1000 מ׳׳ר, באזור מגורים אי.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע משינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
 סעיף 100 לחוק רשאי, תוך תדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
 המקומית האמורה. ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר
 המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. התצהיר יינתן
 בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

 מרחב תכנון מקומי, חדרה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחה חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חדרה הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית
 מפורטת הנקרא ״תכנית מם׳ חד/854 - כביש עוקף בדרום
 מזרח גבעת אולגה״, המהווה שינוי לתכניות חדי,761 - הקטע
 משכונת אלי כהן בגבעת אולגה עד לחוף הים(מ״4) וחד/763 -

 גבעת אולגה אי, בי, ג׳, ד׳ (מ־6).

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10572,
 חלקי חלקות 221, 227, 246, 224 - בהמשך רח׳ חזון איש,

 מדרום לדח׳ מלכי ישראל, מדרום וממזרח לגבעת אולגה.
 עיקרי שינוי התכנית: א) ביטול דרכים, הרחבת דרכים,
 קביעת דרכים חדשות ושבילים: ב) קביעת אזור מגורים ב׳

 ושטח ציבורי פתוח: ג) חלוקה שונה למגרשים.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אתר
 הרואה עצמו נפגע משינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
 המקומית האמורה. ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר
 המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. התצהיר יינתן
 בפני עודך דין או אדם אחד שהוסמך לכך בחוק או על פיו.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 15061 חלקי• חלקות
 5-3, 15! גוש 15062, חלקי חלקות 13-10, 17; גדש 15063,
 חלקי חלקות 1, 2, 17: גוש 15090, חלקי חלקות 15, 43, 65.

 עיקרי מסרת התכנית: הקמת שכונת מגורים חדשה לבניה
 עצמית על כל שירותיה.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניו או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקו

 מית לתכנון ולבניה האמורה.

 עמרם קלעג׳י
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתקנון ולבניה מחוז הצפון •

ז כ ר מ ז ה ו ח  מ
 מרחב תכנון מקומי יבנה

ת י ט ר ו פ ת מ י נ י תכ ו נ  הודעה בדבר הפקדת שי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 יבנה הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳

 יב/6/132״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד שטח למגורים לצרכי
 ציבור וחלוקה למגרשים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4906 חלק
 מחלקות 2, 3 - בין שדרות ירושלים ורחוב השרון.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י ער׳ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 • מרחב תכנון מקומי פתח-תקוה
ת מי תאר מקו ת מי י נוי תבנ  הודעה בדבר הפקדת שי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 3023, התשמ״ד, עמ׳ 1477, בגוש 10840, במקום ׳׳חלק מחלקה
 261״ צ״ל ״חלק מחלקה 260״, במקום ״חלק מחלקה 293״ צ״ל
 ״חלק מחלקה 292״ הגוש 10853, במקום ״חלק מחלקה 31״
 צ״ל ״חלק מחלקה 30״ ובמקום ״חלק מחלקה 89״ צ״ל ״חלק

 מחלקה 99״.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע מתיקון הטעות, וכן כל הזכאי לכך על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקדמית לתכנון ולבניה חיפה.
 כ׳ בטבת התשמ״ז (21 בינואר 1987)

 משה נלזני
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז חיפה

ן ו פ צ ז ה ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי טבריה

תאר ת מי י נ י תכ ו נ  הודעה בדבר הפקדת שי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מתוז הצפון ובמשרדי הועדה המקדמית לתכנון ולבניה
 טבריה הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 5566,
 שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 287 - שינוי יעוד השטח לאזור

 משרדים, טבריה״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גדש 15006
 (ארעי) חלקות 1, 54, 67.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מאזור
 מגורים לאזור משרדים ואחסנה, איחוד חלקות וחלוקה מחדש.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מידם פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי טבריה
ת ט ר ו פ ת מ י  הודעה בדבר הפקדת תכנ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 טבריה הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳
 4580 - בנה ביתך, שלב ד׳, מדרדות טבריה״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מחוז המרכז אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מיתאר
 מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית רצ/29/7/1״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 3936 חלקה
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 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור של חזית
 מסחרית באזור מגורים ג׳ לאזור מסחרי, קביעת זכויזת בניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו

 מים 3289, התשמ״ו, עמ׳ 1141.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה
 המחוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ראשון לציון, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ראשון לציון הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ רצ/5/22/1״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: פתיחת דרך בין רחוב
 השזיף לרחוב רבי עקיבא.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4246,
 חלקות 83, 67, 68.

 כל המעונין כשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זד ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול' פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י עו״ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ד.תשכ״ה~1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחה המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רחובות הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי

 תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/402/ב׳״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אזור מגורים אי,
 קביעת דרך משולבת, שטחים לצרכי ציבור ובינוי.

 פתח־תקוה הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ פת/5/1217״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: סגירת חלק מגג פתוח.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 6714 חלקה

 302 (146) - רחוב כץ.
 כל המעונין בשינוי התכנית דשאי'לעיין בו ללא חשלזם

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרס תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זד ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י עו״ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה
 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחה המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 פתח־חקוה הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהן,

 תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ פת/24/1209״.
 עיקרי הוראות ההכנית: תוספת 21 מ״ר על גג לדירה

 קיימת בקומה ג׳.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6355, חלקות 52,

 545 - רחובות שממפפר, חנקין, הרב בלאו.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ פת/4/1261״.

 עיקרי הודאות התכנית: קביעת הוראות חניה באזור
 מגורים בי.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6388 חלקה 147 -
 רחוב הלל זכריה.

 כל המעונין בתכניות השאי לעיין בהן ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעדנין בקרקע, כבנין או בכל פרס תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן כל הזכאי לבך על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכניות במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי ראשון־לציון

 הודעה בדבר אישור שינוי• תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
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 הודעות לפי הוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י עו״ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אפיקי הירקון
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה-1965, בי במשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אפיקי הירקון הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ אפ/2002״, ביתד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור חקלאי
 מגורים ודרך לאזור חקלאי תעשיה ודרכים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 8863 -
 8865, 5491, 5492 - ראש העין.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר תתום ע״י ער׳ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי המרכז
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 המרכז הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳

 ממ/1460״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קווי בנין.
 ואלה השמחים הכלולים בשינוי התכנית: גדש 3822 חלקה

 81 - רחובות החבצלת, הנרקיס, בבאר־יעקב.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100• לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלרדה כתצהיר חתום ע״י ער׳ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3698, חלקה
 19 (חלק) - רחובות: חיים סירני, הרב זכריה, מדר ותס״מ.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/4/2001״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד שטח למגורים לבנה

 ביתך, איחוד רחלדקה לפי סימן ז׳ לחוק.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3779 חלק

 מחלקות 37, 38, 44 - כפר גבידול.
 (3) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/2003/גי״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אזור מגורים א׳
 ושטחים לצדכי ציבור.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3678 חלק
 מחלקות 25, 28: גוש 3680, חלק מחלקות 8, 11, 12: גוש
 3681, חלקות 1, 7, 13-23, 55; גוש 3682 חלקה 16 וחלק
 מחלקות 18-5; גוש 3683 חלקות 3, 8-19, חלק מחלקות
 1, 2, 4-7: גוש.3684 חלקות 5-7, 10-30, 33-51,חלק
 מחלקות 2-4, 8, 9, 31, 32¡ גוש 3685 חלקות 3-32,
 34-50, 52-59, וחלק מחלקות, 1. 2, "33, 51; גוש 3686,
 חלקות 10-1; גוש 3687 חלקות 1-29 שכונת קרית משה.

 כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעןנין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן בל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תיד חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשר
 די הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיוח מלווה בתצהיר חתום ע״י עו״ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רעננה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון י
 דלבניה מחה המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רעננה הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר
 מקדמית מס׳ רע/297/1״ ביחד עם התשריט המצורף אליד.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור חקלאי
 לשטח למוסד.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7650 חלקה
 43 רחוב אחוזה.

 בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך תדשיים מיום פרסומה של
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 הודעות לפי הוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשר
 די הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י עו׳׳ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי טייבה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כ־ במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 טייבה הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳

 טב/.2/844/ב׳״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת הוראות בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7849
 חלקות 64, 73, 72 (חלק).

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשייס מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י עו״ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי טייבה
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה־1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מיתאר
 מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ סב/2102׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7848
 חלקות 48, 62/12, 65/3, 67/1, 66/1, א65/4, ד/66, ד/72,

.73/9 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטח ציבורי
 פתוח למגורים ג• ודרך: שינוי יעוד משטח בניני ציבורי
 למגורים ג׳ המרת חלק מבניני ציבור לדרך; הוראות בניה

 בהתאם להוראות אזור מגורים גי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3301, התשמ״ו, עמי 1384.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה
 המחוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה טייבה, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי המרכז
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 המרכז הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מם־ ממ/4047״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד לאזור מגורים
 עם משק עזר, קביעת הוראות בניה ואיחוד חלקות בבעלות

 אחת באזור חקלאי.
 י ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6722,
 חלקות 74-69, 114-109, 141(חלק), 142, 143; גוש 6723,

 חלקות 67-63, 153 - סביון.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין כקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחד
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשייס מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, .ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י עו״ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי זמורה
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 זמורה הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי

 תכניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ זמ/146״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול שביל להולכי רגל

 ומתן אפשרות להרחבת דרכים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 2251 חלקות
 320, 322, 323, 469 - בני עי״ש.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ זמ/232״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הקצאת מגרשים לבניה

 דו־משפחתית.
 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית: גוש 3899 חלקה

 88(חלק) - מזכרת בתיה.
 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרס תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י עו״ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לודים
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה~1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 לודים הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳

 גז/2/414/א׳״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי הוראות קיימות
 וקביעת הוראות חדשות.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: בית נחמיה,
 מועצה אזורית מודיעים.

 כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניו או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י ער׳ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי עמק חפר
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והכניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עמק חפר, הופקדו, ביחד עם התשריסים המצורפים אליהם,

 שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ עח/8/43״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי קווי בנין.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10579,
 מגרש 240 - מכמורת.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ עח/4/55״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הגדלת אזור תעשיה ושינוי

 רוחב כביש כניסה לקיבוץ.

 מרחב תכנון מקומי טייבה
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 טייבה, הופקדו, ביתד עם התשריםים המצורפים אליהם, שינויי

 תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2210/א״׳.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד שטח בניני
 ציבור לשטח למגורים גי; קביעת קווי בנין והוראות בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7846,
 חלקות 16, 20 (חלק).

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2238״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קווי בנין והוראות

 בניה, חלוקה לשני מגרשים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7841, חלקה
 47, מגרש 31.

 (3) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2197״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת 4 קומות על קומת

 מרתף, קביעת קווי בנין ואחוזי בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7842,

 חלקות 34/12-
 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרם תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
 המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות להתנגדות
 ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י עו״ד המאמת את העובדות

 שעליהן היא מסתמבח.

 מרחב תכנון מקומי יהוד
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מתח המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 יהוד הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ יד/6066״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הקטנת קו בנין צדדי.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6711, חלקה 1 

 26 - רחוב נורדאו 24.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8016,
 חלקות 138-140, 135, 125-131, חלק מחלקות 134,

 133, 84 - אבךיהודה.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/169/1-1״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור מגורים
 א׳ לאזור מגורים מיוחד, קביעת דרך גישה ובינוי לצורך

 הקמת מרכז צמחוני טבעוני.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8015, חלקה
 58, אבךיהודה.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י עו״ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ׳ בטבת התשמ״ז (21 בינואר 1987)
 דב שיש

 יושב־ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

ם ו ר ד ז ה ו ח  מ
 מרחב תכנון מקומי עומר

 הודעה בדבר הפקדת שינוי. תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עומר הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי מס׳ 20 לתכנית
 מפורטת מסי 101/03/14 - רחוב חצב״, ביתד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קו בנין חזית 4.00
 מ׳ במקום 5.00 מ׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 1110 מ״ר, גוש
 38558 - רחוב חצב 2, עומר.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן הזכאי לפי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7963, חלקי
 חלקות 6, 7, 23, 68; גוש 8377, חלקי חלקות 21,19, 22,
 12,11: גוש 7897 חלקות 19-17 וחלק מחלקה 16- קיבוץ

 עין החורש.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשר
 די הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י עו״ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי צפון השרון
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 צפון השרון הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ צש/19/21-9״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי קו בנין.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 7818, חלקה

 4 מגרש 2180/21-82- עין שריד.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אתר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה, ועליה לכלול פירוט ההנמקות
 להתנגדות ולהיות מלווה בתצהיר חתום ע״י עו״ד המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שרונים, הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם,

 שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/101/1-1״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת יעוד באזור מגורים
 ג׳: קביעת הוראות בניה ובינוי וקביעת קווי בנין: קביעת

 אזור משולב למבני ציבור ושטח ציבורי פתוח.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965 ו

 מרחב תכנון מקדמי שקמים
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תבניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכבד!
 והבניה, התשכ׳יה~1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקדמית לתכנון ולבביה
 שקמים הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי

 תכניות אלה:
 (1) ״שינוי מם׳ 2 לתכנית מפורטת מם׳ 184/03/6 - קיבוץ

 שדה־יואב״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי מיקום אזור התעשיה,
 הפיכת אזדר התעשיה לאזדר מבני משק, ושינוי יעוד קרקע

 חקלאית לאזדר תעשיה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: כ־56 דדנם,
 גושים 2800 - 2801 - קיבוץ שדה יואב.

 (2) ״שינוי מסי 3 לתכנית מפורטת מס׳ 201/03/6 - מושב
 לכיש״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) ביטול ואיחוד חלקות
 קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח
 בעתיד: ב) קביעת יעדים ואזורים: ג) ביטול דרכים קיימות
 והתווית דרכים חדשות: ד) ביטול מקרקעי יעוד; ה) קביעת

 מספר נחלות ומגרשים לבעלי מקצוע.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 1130 דונם,
 גושים 3135 - מושב לכיש.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן הזכאי לפי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי תמר־רמת־נגב
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הרדעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 דהבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנרן
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תמרירמת־נגב הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי מס׳ 4
 לתכנית מיתאר מס׳ 100/02/10״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד קרקע משטח
 חקלאי לשטח לתכנון בעתיד בעקבות עליית מפלס המים

 בבריכה מם׳ 5 והמלחת הקרקע.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־1000 דונם -
 מועצה אזורית תמר.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרתב תכנון מקומי עומר
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק תכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית
 מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מסי 114/03/14 מרכז מיתר,

 שינוי מס׳ 1״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 1) שינוי יעוד מאזור
 מגורים מיוחד לשטח לבנייני ציבור! 2) שינוי יעוד משצ״פ
 לשטח בנייני ציבור: 3) הפיכת כביש לדרך משולבת: 4) איחוד
 מגרשים לבנייני ציבור וביטול קביעת מיקום חניה: 5) שינוי
 יעוד משטח לבנייני ציבור ושטח פרטי פתוח לשטח ספורט.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 100.234 דונם-
 מרכז מיתר.

 הדדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו־
 מים 3334, התשמ״ד, עמ׳ 2075.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותד הועדה המחדזית
 ביתד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה דכן במשרדי הועדה המקדמית לתכנון ולבניה
 עומר, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום כימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. התנגדות תוגש בכתב
 בפירוט והנמקות, בליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית
 מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ 214/03/7, שינוי מס׳ 2״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד משטח
 לבנייני ציבור לשטח למוסד, מאזור מגורים ג׳ לאזור מגורים
 א׳, מאזור חקלאי ושמח פרטי פתוח לשטח ספורט, משביל
 ציבורי לשמח למוסד: ב) עדכון ושינוי תואי דרכים ומיקום
 חנויות: ג) קביעת הנחיות בניה: ד) חלוקה מחדש למגרשים

 וליחידות תכנון.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־283.8 דונם,
 חלקה 1 - קרית חינוך עזתה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2946, התשמ״ג, עמ׳ 2545.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ההתנגדות תוגש
 בכתב בפירוט והנמקות, בליווי תצהיר המאמת את העובדות

 שעליהן היא מסתמכת.
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 שם המבקש
 האריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 צוואות

 7490/86 שפיץ גבריאל 16.10.86 גוידל חיים
 7534/86 לוטה גולדשמידט 12.12.86 מ׳ רדוש

 7537/86 פזשטנדין דורה 11.11.86 גליקמן ציונה
 7374/86 דוד בן אחיעזר 4.12.86 דן אחיעזר

 6095/86 דשה םירסקי
 (מורצקי) 11.10.86 יוסף קסירר
 7541/86 רדיע אברהם 4.7.86 רדיע שאול
 7543/86 רוזנר שרה 4.10.81 שיוביץ חנה

 7546/86 פווונםקי יונה
 (יוטה) 12.11.86 ראוך מיכל

 7547/86 גסניו לונה 2.9.86 גטניו הלברט
 7549/86 קולנייז ישראל 29.11.86 קולניק שדה

 7550/86 אנגלסברג רוזה 15.6.85 הורוביץ טובה
 ואידלש רחל

 7552/86 דו־ (דוד)
 שרוסה (סריטה) 6.3.79 דוד נסים

 7554/86 חומיש גריגורי 3.11.86 חומיש מיכאל
 7555/86 מוגילבסקי משה 4.9.86 מוגילבסקי נאום

 7560/86 פינחסוביץ הינדה 16.11.86 כביר הניה
 7563/86 פרל כינה 13.2.82 פרל נחה
 7559/86 מיס יצחק 23.10.86 מיס משה
 7565/86 אליה זדה ברנסלבה 20.11.86 פלד יצחק

 7566/86 ניסיס משה 6.9.86 אסתר משה
 7567/86 שכטר רוזה 14.11.85 קידר עמוס

 (קרפפן)
 7568/86 סלמה ם׳ אולמן 17.4.84 פול והוג אולמן

 7569/86 מיכאל מרקוס 27.5.86 חנה רחה מרקום
 7571/86 גינדי רבקה 31.8.86 רובל מקסימיליאן

 7576/86 עירקי שמעה 21.11.86 גרשי יצחק
 7577/86 ללוש מרגרט 10.7.86 מיכאלי מרלין

 7583/86 דוד קרים 7.12.86 צבי גלר
 7584/86 חנן זוז 9.2.86 מיכאל זוז

 7589/86 צבי לויס 8.10.86 מיכאלה לויט
 7590/86 לאה פיקגולץ

 (אדלשטיין) 4.1.86 יוסף אדלשטיין
 7591/86 מרדכי סגל 7.12.81 אלקה סגל
 7592/86 מנחם גולוב 24.11.86 תמר גדלוב

 7599/86 חיה משה 18.8.86 (חיה) פרידמן סופיה
 7600/86 שדלי אברהם 9.10.86 מרקוביץ רעיה

 7601/86 שרלוט שושנה
 ריצה 26.8.85 הרדלד ריצה

 7602/86 קרפל (רוזנברג)
 ליבה 14.10.86 מרגוליס רחל

 7608/86 פלק שםיטוב 21.8.85 פלק דוד
 7610/86 שמעון ויזלברג 24.7.86 יפה שינה

 נחמן ויזלברג
 7612/86 נתן גינזברג 19.5.86 ברנרד גינזברג

 7613/86 מנשם דוד 17.8.86 מנשם מרים רחל

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה
 התשכ״ה-965ז

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרם תכנוני אחד
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי על פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
 המקומית האמורה. התנגדות תוגש בכתב בפירוט והנמקות,
 בליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תמד־רמתינגב
 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תמרירמתינגב הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי מס׳ 5
 לתכנית מפורטת מס׳ 139/03/10 - עין בוקק״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) עדכון התכנית המפורטת
 המאושרת עין בוקק תש״מ 1979/80 בהתאם לשינויים שאושרו
 ועבודות שבוצעו בשטח: ב) עדכון יעודי השטחים לפי פרוגרמת
 משרד התיירות; ג) הקצאת שטח אופציונלי לשימוש חלופי
 לשימושי בריכה מם׳ 5 בהתאם למצבה העתידי: ד) קביעת

 קדימויות פיתוח.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־858 דונם -
 עין בוקק.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן הזכאי לפי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 ל׳ בכסלו התשמ״ז (1 בינואר 1987)
 שלום דנינו

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 הזמנות גת« המשפט

יפו  בית המשפט המתוזי בתל־אביב־

 הזמנות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
 מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית
 המשפט את כתב התנגדותו תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום

 הודעה זו.
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 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפמירה שם המבקש

יפו  בית המשפט המחוזי בתל־אביב־

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תאריך 7709/86 אירמה וולף 25.10.86 שולמית תמיר
 מסי התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש 7711/86 אזוק פרידה 2.11.86 יוסף חדש

 7712/86 7712/86 אדלר מינה 21.7.86 משה אדלר

 בלום חנה 8.10.86 בלום אריה
ואות  צו
7616/86 

 עדה רייכנברג ירושות
 אהרון אדוילי

23.11.86 
24.2.82 

 פרידלנדר לוטה
 ארוילי חנה

7618/86 
7623/86 

 7624/86 ארוילי יצחק 11.8.83 אהרון ארוילי _ 7531/86 מכלוף שושנה 24.5.81 מכלוף יוסף
 7627/86 ציפורה בוים שחר 15.12.86 משה שליט 7532/86 איסמעיל ישראל

 7632/86 אבישי שרה 20.11.86 אבישי יהודה גוהרו 20.5.85 עמירם גוהרי
 7637/86 ניאזיץ משה 1.12.86 לוי דליה 7533/86 קורצ׳ח בלומה 21.9.82 גורצ׳רו יעקב

 (ניאזיץ) 7535/86 יעקב גבי 1.6.86 אסתר גבי
 7639/86 טיטלמן ברטה 10.11.86 טיטלמן יצחק 7536/86 יששכר בנעטיה 6.11.86 רחל בנעטיה

 איתן 7538/86 סולניק הרש 30.9.86 סולביק אירמה
 7644/86 בוכנק אדה 5.11.86 פריםטמן אלידיה 7539/86 פזרקר אליזבת 6.6.84 פזרקר נפתלי

 7646/86 ישראל אקרמן 25.11.86 אתל אקרמן 7540/86 לייזר איכנרד
 7649/86 רבינוביץ זלמן 30.11.86 כץ אטה לייזר 12.9.85 דוד יונתן

 7650/86 מנדליה סולומון 11.10.86 אלכם רגב 7542/86 אפטר חנה 26.11.86 אפטר שלמה
 7651/86 סולומון מנדליה 11.10.86 טננה ויזר ארתור 7544/86 רייבר ישראל

 7652/86 גולדברג אסתר 24.9.78 גולדברג הרשל (מנחם) 10.4.86 גולדמן חנה
 7653/86 שפהרד דין 14.7.86 עשת גדעון 7545/86 גולדברג לובה 26.9.86 גולדברג טובה

 7656/86 שרה פרידה 7548/86 אייזנר אליהו 18.10.86 אייזנר יוסף
 נוםדורף 11.9.86 רות גל 7551/86 פוליטי פלומבה 12.11.81 פוליטי סלומון
 7658/86 אדלה איוניר 3.12.86 מרכז רפואי ת״א 7553/86 ליברמן רבקה 28.11.86 ליברמן יחיאל

 עבור מחלקה 7556/86 פינדר עזריאל 27.7.75 פינדר רבקה
 גריאטרית באמצעות 7557/86 מוספי אנואר 5.8.86 יונג אביבה
 עמותת קרן 7558/86 שחר עטרה 12.12.85 ביקל נעמי

 מחקרים רפואיים 7561/86 אדיט יפה 23.2.83 אהרוני לילי
 7659/86 דרורי יעקב 27.11.86 לאה דרורי 7562/86 כהן אליהו 2.1.79 כהן יצחק
 7668/86 רדושקביץ רוחה 7564/86 פרל שלמה 22.10.69 פרל נחה

 צביה 5.12.86 בריטשטיץ בלה 7570/86 מזרחי אליעזר 3.9.86 שרה מזרחי
 7669/86 רוזנבלום מני 6.12.86 אליהו מני 6290/86 יצחק גרינברג 22.8.86 יפה ברש

 7671/86 גורדון ברוך 6.3.86 גורדון ליליאן 6839/86 גולדה שנע 6.8.86 אנגל יוסף
 7672/86 פרחה לזרע 9.2.72 יעקב אלקיים 7572/86 נחמן בורםוק 13.3.86 יעקב בורסוק

 7675/86 רוסברגר אלמה 14.10.86 רוםברגר בנימין 7573/86 אסתר צלניק 16.6.75 אריאלה קינדלר
 7680/86 הרמן פרנקל 15.7.86 ברוך אל 7574/86 מרקוס רבקה 15.11.84 שמואל מרקוס

 (פרנקל) רות 7575/86 רסלר אברהם 1.12.81 חנה רםלר
 7682/86 מלכה אבישר 4.4.84 בן ציון אבישר 7578/86 גרינשטיין מלה 5.11.84 גרינשסיין אליעזר

 7684/86 דורה לוי 2.10.86 דניאל ברידוד 7579/86 םלימנזדה משאלה 7.6.86 אליהו סלימנזדה
 7685/86 מרצל הירש 4.10.86 גניה הירש 7580/86 ארמנד בללי 7.10.86 לבנה לונה בללי

 7695/86 שרה כהן 27.11.86 למן (להמן) 7581/86 רוזן מרים 22.11.86 שלמה רוזן
 מריס 7582/86 נעמן כלפי 10.5.83 נעמן רינה •

 7696/86 יצחק פסח 9.5.86 ליזה פסח 7585/86 יואב פרץ 11.5.86 גאולה בלוקה חסויה
 7697/86 צבי פישביין 2.11.86 אליהו לרנד 7586/86 יעקב יצחק

 7698/86 פינריו שרה 1.11.86 פיינרו סילביו פוקסמן 9.9.84 חיה פוקסמן
 7699/86 פינריו חיים 3.12.86 פיינרו סילביו 7587/86 יוסף נובינה 16.10.86 רחל נובינה

 7703/86 קריפל אברהם 7588/86 חנה רבין 27.2.85 ישראל רבין
 אליהו 9.10.86 ישראלה קושניר 7593/86 הנרי (חיים)

 7704/86 אוגן ריטר 1.12.86 אוה שםלס גולדברג 22.3.86 אידה גולדברג
 7707/86 שרקטב יוסף 4.9.86 טוסי עזימה 7594/86 מירה שיכמנטר 8.11.86 ליאוניד שיכמנטר
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 7665/86 יוסף ורדה 16.1.79 אחמד יוסף ורדה
 7666/86 ג׳בארה חמדה נג׳יה נגיב

 עבד חסן 28.9.84 ג׳בארה
 7667/86 דהלי רוזה 28.6.85 לאיסט אסתר
 7670/86 שרעבי ישראל 3.11.86 שרעבי מריס

 7673/86 לבנון מרים 11.3.81 יורם לבנון
 7674/86 ישראל לבנון 17.11.86 יורם לבנון
 7679/86 סמו ניסים 3.12.86 שמואל סמד

 7681/86 צברי חנניה 1.12.86 צברי ירון
 7683/86 אלגרנטי משה 20.9.86 רנה פלקון
 7687/86 יצחק קליין 21.3.83 יפה פרלמן

 7688/86 אידה עטייה 9.9.86 נסים בן נתן.
 7689/86 דבורה שוב 27.6.86 אלכסנדר שוב
 7691/86 אסתר כהן 17.3.85 םימבול (רוז)

 צברי
 7692/86 שלמה כהן 4.12.85 סימבול (רה)

 צברי
 7693/86 מדעי שמעה 3.4.64 מדעי משה
 7694/86 מדעי זכריה 13.4.86 מדעי משה
 7700/86 פרנייה אנגל 19.5.86 יוסף אנגל

 7701/86 מזור יחזקאל 7.12.86 מזור דבורה
 7702/86 יונה והב 13.9.86 נתמה עליזה

 אהרון
 7705/86 יוכבד שיף 1.8.86 נפתלי שיף

 7686/86 עציון אשר 3.9.86 עציון שמואל
 7706/86 אלקוםר חיים 7.11.85 רוזן רבקה

 7708/86 מרים נפתלי 19.9.86 מיכאל נפתלי
 7714/86 ישראלי דב 27.8.86 יוכבד ישראלי

 7715/86 כתבי מריס 9.9.86 שרעבי דליה
 7716/86 צפורה לוי 6.12.86 שמשון לוי

 7717/86 ישראל מור
 (מוסתר) 21.11.86 שמעון מור

 א׳ גורן, רשם

ה פ י ח י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

 הזמנות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
 מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית
 המשפט את כתב התנגדותו תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום

 הודעה זו.

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 2342/86 מימון אברהם 11.9.86 מימון מרים

 2344/86 אגברייה אתמד 24.9.86 פתחייה םאלח
 חמדאן
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ו פ י ב־ י בתל־אבי ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 ירושות
 7595/86 ולטר רייס 21.11.86 מרים (מריה)

 בורנשטיין
 7596/86 אברהם נבון 7.10.86 ויקטוריה נבון

 7597/86 גד פרלמוטר ־ 16.8.86 צפורה פרלמוטר
 7598/86 קורטין עמליה 30.9.86 אירה אודבין

 7603/86 כהן אברהם 19.9.86 אלי כהן
 7604/86 שרה לוי 25.8.86 לוי רפאל
 7605/86 כהן אברהם 27.7.84 כהן שרה

 7606/86 שבתאי מאיר 30.10.86 שבתאי שרה
 7607/86 ברדה חמום 24.2.74 עמילוה בדדה
 7609/86 חממי יהודה 19.3.86 בנימין חממי

 7611/86 סיטן עדה 25.11.86 דוד סיטן
 7614/86 גרינולד מרים 23.5.86 גרינולד רפאל

 7615/86 שמואל מאיר 18.3.86 משה שמואל
 7617/86 גילדור צבי 17.10.85 גילדור אמנון

 7619/86 אברהם הרשפינקל 25.10.86 מרים פני פרטן
 7620/86 חבושה צבי 24.2.80 חבושה עליזה

 7621/86 בלנגה שלמה 22.4.68 בלנגה חיים
 7622/86 בלנגה רחל 29.11.60 בלנגה חיים

 7625/86 מרקוביץ יעקב 1.10.86 מרקוביץ שמחה
 7626/86 נוברברטו ניקולס

 מושס 12.2.86 םלוה מושם
 7628/86 ברכה מלכה

 (אולגה) 5.8.86 יצחק ברכה
 7629/86 היבל מרקם 16.11.86 אירנה היבל

 7630/86 פנ־דרברג אסתר 9.8.83 בת שבע שפיצר
 7631/86 נתמיאס דוד 11.6.86 נחמיאס יוסף

 7633/86 גוטמן טובה 17.12.84 דגים חנה
 7634/86 גוטמן יצחק 15.11.86 דגים חנה

 7635/86 שעשע ראובן 18.3.86 שעשע אסתר
 7636/86 אוזלבו יעקב 20.10.86 ארכיב לאה

 7638/86 סגל לאה 7.5.82 גורפיאנו סליה
 7640/86 שהרבני עודד 31.8.86 שהרבני שרה

 7641/86 בן יהודה מרים 14.11.85 מדיאל תמר
 7642/86 ריגר בלומה 16.4.86 ריגר נחום
 7643/86 ריגר הרמן 18.1.85 ריגר נחום

 7645/86 קיסרי סעדה 12.11.82 מחמוד נצרה
 7647/86 נוריך משה 31.10.86 נוריך חיים

 7654/86 קוחל זאב 23.10.86 קוחל שלמה
 7655/86 מוהליבר יורם

 שמעון 3.9.86 מוהליבר נילי
 7657/86 כץ אברהם 25.11.86 כץ יעקב

 7660/86 נחמה קירפיצניק 6.8.86 שלמה קירפיצניק
 7661/86 ג׳אורג׳ נאגראנו 6.12.86 יוסף נגראנו

 7662/86 גיל אריה 8.10.86 גיל דליה
 7663/86 גריסרו יוסף 3.3.66 מיוקו גריסרו
 7664/86 גבארה פאטמה 5.2.69 חלאוי סוהליה
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 שם המבקש
 תאריך

 מם׳ החיק שם המנוח הפטירה

 2424/86 כצנשטיין דבורה 27.7.86 הירהרצט רפאל
 2425/86 דוננפלד משה 5.12.86 דוננפלד אליעזר

 2426/86 יענקו אברהם 13-12.86 ינקו יהודה
 2427/86 קירשנבוים שמואל 9.12.86 אשהיים שולמית

 2430/86 לומניץ יוליה 4.6.86 קסלר מרים
 2435/86 דאי סעדה

 מוסלר 16.11.86 ג׳ובראן מארי

ת רושו  י
 2302/86 טרוים שושנה 31.7.86 אליהו טרוים

 2304/86 םולידנו חיים 1.9.86 רוזינה טולידנו
 2305/86 ארז אריה 29.10.86 ארז יעל

 2307/86 פרחי םוזן 21.4.81 פרחי סמי
 2310/86« שולי מארי 11/77 אסעד דיאב םאבא

 2311/86 סעאידה סאלח 6.12.85 םעאידה עבלא
 2314/86 דיין יעקב 18.11.86 דייו אווה

 2316/86 דוידוביץ פני 28.8.86 נשבירםקי מלכה
 2317/86 מושמברג יעקב

 לייב 11.10.76 פלסנשסיין ישראל
 2318/86 מושמברג שמואל 6.8.76 מושנברג זלסה

 2319/86 בן דב בו דב
 ברוך ערן 5.6.82 בתיה

 2320/86 איזנברג חיים 5.10.86 איזנברג מלכה
 2322/86 שוורץ מרדכי 5.11.86 עופר שוורץ

 2325/86 כיאל שריפה 6.7.86 יוסף כיאל
 2326/86 נחמיה פרדיב 8.10.86 מילוא פרדיס
 2327/86 ברנה פרדים 8.10.86 מילוא פרדיס

 2329/86 מסרני יוסף 10.11.86 רחל מטרני
 2331/86 דיאמנם נטי 15.8.84 סםנלי ווג

 2333/86 אבו אהרון
 רנה 27.11.85 פורטונה דנה
 2338/86 פלדמן רחל 26.11.86 אלפן עליזה
 2339/86 בכר מלכה 8.2.69 מרדכי בכר
 2341/86 זימנד יוסף 7.3.79 דימנד שרה

 2350/86 סטייקובםקי סימה 18-11.86 מרים סרבני
 2352/86 ויסברג גל 8.10.86 דסברג אלכסנדר

 2355/86 לזר יצחק 23.4.80 לזר רחל
 2358/86 קםיס נעמה 14.3.86 והיב קםיס נעמה

 2363/86 אפשטיין איתה רבקה17.2.74 חוה אלישבע לידור
 2364/86 גרוסמן דוד 4.8.86 רבקה לונסון

 2365/86 גולדשטיין משה 31.8.86 גולדשטיין לאה
 2366/86 קמיל משה 24.11.86 פדר מינה

 2368/86 חיים מלכה 20.9.86 ארבלי זקי
 2372/86 יונס מרים 10.1965 בינה זית

 2376/86 פנחסי וולמן
 מרים 18.8.86 פנחסי שחר

 2377/86 איצקוביץ בטי 9.12.86 אצקוביץ פישל
 2380/86 דוידוב זיוה 25.1.82 דוידוב אסף

 2381/86 בקנרוט עמליה 18.9.86 בקנרוט רומן

ה פ י ח י ג ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

אות ו  צו
 2345/86 קייזלר דוד 27.3.86 קייזלר רחל

 2346/86 פחמאוי מחמוד
 דאוד 13.3.83 פחמאוי םולימאן

 2349/86 זוקם ליבה 9.6.84 הרולד קלמין
 2351/86 מזרחי דינה 1.11.86 לוי יצחק
 2353/86 סגל בתיה 26.10.86 תמר סגל

 2354/86 סרדר קלרה 15.10.86 אייזיק בנימין
 2356/86 לודנר יעקב 7.11.86 יהודית ישראלי

 טהיר
 2357/86 וויאס אמרה 10.11.86 ויאס אמנון

 2359/86 וולף גרשון חיים 25.11.86 וולף חנה
 2360/86 בובליצקי מרדכי 11.11.86 בובליצקי משה

 2361/86 לוין דורה 13.7.86 נורית זרצקי
 2362/86 לוין משה

 היינץ 20.10.86 נורית זרצקי
 2367/86 מרדד אטלה 21.10.86 כהן טובה

 2369/86 מילשםיין יעקב 4.5.86 שושנה גרינברג
 2370/86 מילשמיין נטליה 30.7.81 שושנה גרינברג

 2371/86 יונס פאול 8.10.86 בינה זית
 2373/86 המאירי מרים 13.11.86 משה המאירי

 2374/86 פריץ פרץ 8.12.86 אדית סופר
 2375/86 הירש זולםן 24.11.86 בלנקה לנדסמן

 2377/86 איצקוביץ בסי 9.12.86 איצקוביץ פישל
 2378/86 דקל טוביה 21.11.86 דקל רחל
 2379/86 צוקר שמחה 15.11.86 צוקר דוד

 2384/86 ארנפרוינד דוד 22.9.86 ארנפרוינד קלרה
 2390/86 ברוך ברוך 31.1.85 ברוך ריטה

 2396/86 קליין מריה 7.9.86 הדויג רגינה
 לוי

 2398/86 לשם ברטה 24.11.86 אבידדר אהרון
 2400/86 מרשק חיה 6.6.85 רובינשטיין מאיר

 2402/86 שםוירמן בינה
 רבקה 30.11.86 פנינה אביצור

 2403/86 ברנדנר מרים 16.11.86 אבנשטיין בלה
 2407/86 לשם אשר 23.12.86 ליפשיץ משה

 2410/86 זורא יוסף 7.5.86 נורא זורא
 2412/86 דרור יצחק 6.11.86 רות גלילי

 2414/86 בן ארי ישעיהו 23.10.86 פנינה בן ארי
 2415/86 אבן סטלה שרה 9.9.86 חוה מאי

 2417/86 גוטר.זליג 5.12.86 גוטר הלה
 2418/86 הרץ דוד 10.11.86 הרץ אלה

 2422/86 בכמן רבקה 16.11.86 אספירה ברסלבםקי
 2423/86 אבם תאודורה

 אדרי 23.5.86 אבס זאב
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 שם המבקש
 תאד־ד

 מס׳ התיק שפ המנוח הפטירה

 638/86 שמידר יהודית 3.10.86 דדלכרג חנה
 644/86 סטלטוס גרשון 12.7.84 סטלסום אלוירה

 652/86 קרנר וירה 7.11.86 קרנה דוד
 660/86 בלמס אלי 24.1.85 בלמס יהודית

 661/86 ויינה סידני 15.11.86 דיין דוד
 643/86 בלינדרמן יהודה 5.4.86 בלינדרמן שפרה

 675/86 רכס אלכסנדרו 28-2.86 רכס אנוסה

 ירושות

 634/86 ביטון יורם 6.6.82 ביטון אורי
 633/86 יפרח קרלו 15.7.86 ג׳וי הלז (יפרח)

 637/86 מליחי שרה 29.7.86 עופר ברדה
 ויוסף ברדה

 639/86 אבוראס חילוה 1.11.81 אבו ראס
 אברהים אחמד

 640/86 הירש חיים 16.9.74 הירש מרדכי
 641/86 שריר אברהם 23.2.67 שריר מנחם
 642/86 שריר בלהה 15.2.79 שריר מנחם

 650/86 ציבוטרו סימה 10.6.86 אאורה שמחהס
 651/86 ציבדטרז לופו 5.3.85 אאורה שמחהס

 653/86 עמרם כרמלה 17.8.86 עמרם יונס
 654/86 עזאיזה עבדאללה 14.1.74 עזאיזה פאיז
 655/86 סלים מוחמד עסלה סלים

 אברהים 1948 מוחמד אברהים
 אבויראס

 21.11.86 קרופיצקי אהרון
 12.9.80 פרידה ושלר
 16.10.86 שפור יהודית
 24.2.85 ארפא שמעון
 13.9.86 זלינגר אסתר

 14.9.68 חייט שלמה
 30.7.85 בוכרים שושנה

 ח׳ גלפז, רשם

 657/86 קרופיצקי פולינה
 (פול)

 658/86 רבינוביץ הרשל
 659/86 שנייד חנה

 662/86 ארפא אסתר
 663/86 זלינגר אוסקר

 664/86 כיט מעודה
 668/86 בוכרים כרסו

 הזמנות גתי הדין הרבניים

רושלים ת הדין הרבני האזורי בי י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן •תן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 3405/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוחה קנלר רבקה, שנפטרה בירושלים

 ביום ה• בניסן התשמ״ו (14 באפריל 1986),
 המבקשת: רובינשטיין מרגלית.

ה פ י ח י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שס המבקש
 תאריך

 מס• התיק שם המנוח הפטירה

 ירושות
 2382/86 מזרחי אהרון . 8.8.86 מזרחי אהובה
 2383/86 פינסקר רוזה 15.6.85 פינסקר לייב

 2385/86 הד בנימין 21.12.84 אוה הד
 2386/86 דויסש שרלוטה 8.12.86 מקסימיליאן מנדלזון

 2387/86 רייכר יוסף 5,10.82 חנה רייכר
 2388/86 בן סימון דוד 12.8.86 בן סימון עישה

 2389/86 ברוך אדולף 7.1.86 ברוך ריטא
 2391/86 רושנסקי שרה 13.3.72 רושנםקי אברהם

 2392/86 בורשטיין יצחק 30.10.86 בורשטיין יוסף
 2393/86 סטריקובסקי שינה

 לאה 6.4.77 רשנסקי אברהם
 2394/86 שאור אסתר 21.11.86 שאור יעקב

 2395/86 מסרי ספייה 10.3.82 אריאל מסרי
 2397/86 פלח משה 19.8.86 פלח אליהו

 2399/86 ליברנס חיים 24.6.86 אבניצר זיניאדה
 2401/85 בלאושטיין קיילה 14.11.86 פינקוב־ץ מורל
 2403/86 ברודור מרים 16.11.86 אבנשטיין בלה
 2404/86 גרגורה מרים 3.4.79 ג׳רייס אברהים

 ג׳ורגיורה
 2405/86 לרעה רוזה 29.11.84 בהירה בת
 משה לריח

 2406/86 חזקלוביץ פסי 6.11.86 חסקלוביץ חיים
 2408/86 זמל דבורה 1.6.67 אברהם זמל
 2409/86 גליקמן גדליה 29.11.86 גליקמן יעל
 2411/86 טמיר נחמן 28:8.86 טמיר עמיחי

 2413/86 גרומן דבורה 22.10.86 שני רבקה
 2416/86 צימר הנציה 4.4.82 צימט ברטה

 2419/86 נצר יעקב 30.11.86 נצר רות
 2420/86 שחד רגינה 10.5.84 שחר ישראל

 2421/86 שטיינפלד פנינה 16.10.85 שטיינפלד יעקב
 ב׳ גילאור, רשם

צרת י בנ ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

 הזמנות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
 מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית
 המשפט את כתב התנגדותו תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום

 הודעה זו.

 שם המבקש
 תאריך

 סס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 28.10.85 בורד יפה

 צוואות
 636/86 סרנר צבי הרש
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 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מז/3250 בן דוד איזיק 14.9.86 טובה בךדוד
 מז/3232 בסון סלים 28.7.86 בסון סעידה
 מז/3226 דימנט ברכה 20.10.81 ריבה אדלמן

 מז/3242 ניישטיין פנחס 12.3.79 דבורה ניישטיין
 מז/3243 פוזננטיג מרדכי 12.12.86 פחננטיג סוליקה
 מז/3234 פוירשטיין אלישע 9.9.86 יוסף פוירשטיין

 מז/3235 פלח אליהו 27.1.85 פלח דוד
 מז/3236 פלח גרדיה 16.11.86 פלח דוד

 מז/3246 שטרן בנימין זאב 1.6.86 שרה שטרן
 מז/3240 שמידט דב 23.12.85 בראונפלד עליזה

 מז/3244 מינצר פנחס 11.11.86 לאה מעצר
 מז/3237 פסטר חדוה 25.11.86 פסטר יעקב מאיר

 מז/3249 אבגי מאיר 23.11.86 בתישבע
 בךאריה

 מז/3245 כהן רודי 4.12.86 כהן מתילדה
 מז/3251 לונגרוב רוזליה 30.11.86 אילן לב

 מז/3231 עובדיה אברהם 28.4.78 יוכבד עובדיה
 מז/3248 עציוני רבקה 1.2.85 עציוני יוסף

 מז/3247 שבתאי מיכאל 20.11.86 שבתאי שרה
 מז/3265 אברמוביץ מלכה 5.12.86 אברמוביץ משה

 מז/3266 אלדד יפה 25.11.78 אלדד סמוך
 מרבית

 מז/3256 אלעזר אברהם 24.10.86 אלעזר בינה
 מז/3274 בן דוד יוסף בן דוד יוסף

 אסתר 25.4.86 חיים
 מז/3255 הרטמן משה 17.8.86 הרטמן זיוטה
 מז/3272 זילחה פהימה 7.10.86 זילחה שאול
 מז/3257 חיים משה 22.7.86 חיים לינדה

 מז/3261 חלמיש ישעיהו 32.12.86 יצחק חלמיש
 מז/3260 יעקבוביץ ישראל 26.11.86 יעקבוביץ שמעון

 מז/3269 משה אליהו סלם 3.3.80 םאלם שלום
 מז/3270 משה רבקה 10.3.76 סאלם שלום

 מז/3259 סזנה אברהם 2.10.86 םזנה מרי
 מז/3276 סמוך פלורה 14.11.86 סמיד יגאל

 מז/3263 שטינברג מיקו 14.8.86 שטינברג פרידה
 מז/3264 שני ברכה 10.10.85 שני יוסף

 מז/3277 בןישושן רבקה 24.9.86 בךשושן אברהם
 מז/3273 אלטמן הלינה 22.9.86 יגאל אלטמן
 מז/3253 דואק נחמה 11.11.80 ג׳מילה חסון
 מז/3258 זכאי פואד 18.12.86 אביבה זכאי
 מז/3252 חביב יוסף 8.6.84 חקוה חביב

 מז/3268 יום טוב לילי 8.12.86 בצלאל יום טוב
 מז/3262 קומידי גבריאל 25.11.86 קומידי יצחק

 מז/3275 לוי (דחוח) יוסף 23.12.86 רונן לוי (דחוח)
 מז/3278 לוי אליהו 16.11.86 לוי םםלה

 מז/3276 רוזנברג בטי 3.12.86 הנריאטה רוזה

 עובדיה לוי
 מנהל היחידה לעזבונות וירושות

 תיק 3408/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח סליקטר יעקב, שנפטר בראשון־לציון

 ביום כ״ו בכסלו התשמ״ז (28 בדצמבר 1986),
 המבקשת: הבר אורה.

 תיק 379/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח גליקמן (אליעזר) ליפא, שנפטר

 בירושלים ביום י״ח באייר התשל״ח (25 במאי 1978),
 המבקשת: גליקמן אלקה.

 תיק 3195/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוחה קורנבלום פנינה, שנפטרה בירוש

 לים ביום ט׳ באב התשמ״ו (14 באוגוסט 1986),
 המבקש: קורנבלום ישראל ניא.

 תיק 3213/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח לפקין עובדיה, שנפטר בירושלים

 ביום ה׳ בחשון התשמ״ז (7 בנובמבר 1986),
 המבקשת: ליפקין שרה.

 תיק 1808/התשמ׳יז
 בענין ירושת המנוחה טחולוף פרחה, שנפטרה בירושלים

 ביום ה׳ בתשרי התשמ״ז (8 בנובמבר 1986),
 המבקש: בן ציון טחולוף.

 תיק 1885-7/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח לוי באש, שנפטר בירושלים ביום כ״ג

 בניסן התשמ׳יא (27 באפריל 1981),
 המבקשת: רבקה באש.

 תיק 1976/התשמי׳ז
 בענין ירושת המנוחה סקידלסקי חנה, שנפטרה בירושלים

 ביום י׳ בחשון התשמ״ז (12 בנובמבר 1986),
 המבקש: סקידלסקי שמואל צבי.

 תיק 3020/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח פינקלר קלמן, שנפטר בירושלים

 ביום י״ד בתשרי התשל״ו (18 בספטמבר 1975),
 המבקשת: פינקלר הנריטה.

 תיק 3036/התשמ׳יז
 בענין ירושת המנוחה נואמה אסתר, שנפטרה בירושלים

 ביום י״ט בחשון התשמ״ז (21 בנובמבר 1986),
 המבקש: נואמה משה.

 רפאל הדפ־עדס, המזכיר הראשי

יפו  בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
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 תאריך
 מסי התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

ה פ י ח ת הדין הרבני האזורי ב י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 מז/1098 מנחם דוננפלד 1.10.86 שמואל דובנפלד
 מז/1118 בנימין נאמן 17.10.86 שושנה נאמן

 מז/1131 חיים כהן 24.10.86 מורים כהן
 מז/1144 לודוביק שפילברג 9.9.86 יצחק אברהם
 מז/1155 אלי אלחרר 20.8.86 סימי אלחרר

 מז/1156 חיה יונה
 גרוס 26.7.86 נפתלי גרוס
 מז/1175 רעיה אידלין 27.9.82 דוד אידלין

 מז/1183 זאב אילי 17.11.86 קורינה ליבוביץ
 מז/1197 מרדכי מלס 3.3.86 אפרים מלס

 מז/1213 משה גאון 23.10.86 חנה גאון
 מז/1253 יהודה דורצין 17.11.86 שושנה דורצין

 מז/1258 יעקב רוזנר 10.11.86 אבי רוזנר
 מז/1262 דוד (אידה)

 כהן 22.7.86 רפאל כהן
 מז/1275 מרגיט שבמן 28.10.86 חוה טושנר
 מז/1286 חיה פיסטלברג 6.1.83 שרה ביטון
 מז/1294 רבקה קופמן 10.11.86 דוד קופמן

 מז/1296 יהודה זריהן 6.11.86 סוליקה ןריהן
 מז/1304 יוסף ליפפלד 5.11.86 טובה ליפפלד
 מז/1319 רוזה מייד 22.9.86 צפורה שכטר
 מז/1325 לופו סולומון 29.5.86 משה סולומון
 מז/1385 שמעון פרומק 31.10.86 ניצה אורלץ

 מז/1386 רחה רות
 רוזן 4.2.85 ניימן רוזן

 מז/1402 יחזקאל ליסובסקי 25.9.86 חנה ליסובסקי
 מז/1418 יאכוט אסארף 9.9.86 שלמה אסרף

 מז/1423 מיכאל שמלאשוילי 26.9.86 ונרה שמלאשוילי
 מז/946 חיים טורם 7.4.86 פייגה טורם

 מז/1091 יעקב וידוסר 13.4.86 אסתר וידוסר
 מז/1160 ניסים שוקרון 6.11.86 רבקה שוקרון

 מז/1287 רבקה לוין 27.6.70 יעקב לוין
 מז/1290 אריה מרקוס 29.5.86 עתליה מרקדס
 מז/1302 הלל ישראל 15.10.86 יצחק ישראל
 מז/1302 אסתר ישראל 17.5.83 יצחק ישראל

 מז/1461 מנשה עינדי 7.7.86 יצחק עינדי
 מז/1485 מרים שנברגר 7.11.86 חיים שנברגר

 מז/1515 חיים וייס 15.11.85 תקוה וייס
 מז/1517 משה פישבין 1.8.86 לאה פישבין
 מז/1523 שמואל גלזמן 11.5.82 זלדה גלזמן
 מז/1526 משה בנדק 3.10.86 רחל בנדק

 מז/1540 יונתן שוורץ 16.9.86 ליזה שוורץ
 מז/1541 חנוך קלימוסיס 21.11.86 רחל קלימוסיס
 מז/1542 אליעזר פרידלר 9.12.84 מלכה פרידלר

 מז/1543 אסתר אלישקוב 20.11.86 יצחק אלישקוב
 מז/1548 ישעיהו זלברטיין 2.11.80 רובין זליברשטיין

 מז/1549 זריה לוי 13.6.86 אברהם לוי
 מז/1563 יונתן לוי 8.10.86 אביגיל לוי
 מז/1567 יעקב םותו 20.11.86 אמה סותו

 מז/1584 יעקב רז 20.11.86 שרה רז
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 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 שם המבקש
 תאריך

 מם׳ התיק שם המנוח הפטירה

 מז/124 אלגרה דהן 10.9.86 שלמה דהן
 מזי/1242 אברהם וייצמן 9.10.86 אורית וייצמן

 מז/1482 צציליה לחיק 5.11.86 טילי משה
 מז/.1648 יקותיאל קחוקרו 30.11.86 מלכה אייזיק

 מז/1736 אליהו אדרי 26.10.86 אלים אדרי
 מז/1787 דורה שאול 9.12.86 יוסף דורי
 מז/1792 מינה פייר 6.12.86 עזרא פייר

 מז/1804 חיים קופרשטיין 1.4.86 טובה קופרשטיין
 מז/1806 אורסולה מורגנשטרן3.11.86 מרדכי מורגנשטרן

 מז/1812 אדלה וילדר 2.12.86 ברוך וילדר
 מז/1815 נחמן לב 4.12.86 נתנאל לב
 מז/1821 משה ודאי 22.10.86 בלה ודאי

 מז/1829 רות אוםובםקי 19.11.86 צבי אוסובסקי
 מז/1835 יעל בן שלוש 20.11.83 חיים בן שלוש

 מז/1849 יוסף קובר 15.11.86 חנה קובר
 מז/1857 דב איזנטל 2.10.86 דוד טל
 מז/1857 שרה איזנטל 25.11.86 דוד טל

 מז/ 1870 צ׳רניה ברקוביץ 4.11.86 דוד ברקוביץ
 מז/1872 שלמה צוקרמן 28.11.86 אורי צוקרמן

 מז/1874 שושנה פרחי 23.1.86 יוסף פרחי
 מז/1879 אהרן אסולין 7.12.86 מסעודה אסולין

 מז/1898 יצחק דינמן 13.12.86 שרה דינמן
 מז/1943 דב ברגמן 7.12.86 שרה ברגמן

 מז/1955 משה פיביש 7.5.86 בירלינה פיביש
 מז/1994 דוד מויאל 24.5.86 חנה מויאל
 מז/2010 עליזה אזוט 15.4.86 יעקב אזוט

 מז/2015 אברהם גוטרמן 9.12.86 ארז גוטרמן
 מז/2023 רחל אדלשטיין 8.9.86 עדינה אנגל
 מז/2035 שרגא פבזנר 23.11.86 יגאל פבזנר

 מז/2055 צציליה שורץ 18.11.86 סבינה גרינר
 מז/2059 דניאל אביגדור, 18.11.86 יעקב אביגדורי

 מז/7 207 יחיאל יונאי 11.12.86 אברהם יונאי
 מז/2089 יהודית פיירשטיין 15.12.86 רפאל פורן

 מז/441 אברהם כהן 29.6.86 סול כהן
 מז/888 ינקו ינקוביץ 19.2.86 חיה ינקוביץ

 מז/934 רחל כהנא 9.10.86 חי כהנא
 מז/1065 יונה מהלאל 15.8.86 איילה מהלאל

 מז/1077 זאב בנין 13.6.83 אורי בנין
 מז/1077 רחל בנין 10.10.86 אורי בנץ
 מז/1081 חנה כהן 24.4.86 עמרם כהן

 מז/1090 דוד ברימר 20.9.86 סימונה ברימר
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ע ב ש ־ ר א ב ת הדין הרבני האזורי ב י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 206/מ״ז
 בענין עזבון המנוח אברמוב אברהם, שנפטר ביום כ״א

 באב התשמ״ו (26 באוגוסט 1986),
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק 817/מ״ז
 בענין ירושת המנוח גרינולד מאיר, שנפטר ביום כ״ד

 בסיון התשמ״ו (1 ביולי 1986),
 המבקשות: אשתו ובתו.

 תיק 999/מ״ז
 בענין ירושת המנות זוהר מכלוף, שנפטר ביום כ״ו באלול

 התשמ״ו (30 בספטמבר 1986),
 המבקשים: אשתו, בנו ובנותיו.

 תיק 1164/מ״ז
 בענין ירושת המנוח כהן בועז, שנפטר ביום כ״ב בתשרי

 התשמ״ז (25 באוקטובר 1986),
 המבקשות: בנותיו.

 תיק 720/.מ״ז
 בענין ירושת המנוח לנקרי אליהו, שנפטר ביום ב׳ בתשרי

 התשמ״ז (5 באוקטובר 1986),
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק 1094/מ״ז
 בענין ירושת המנוח רוזיליו אליעזר, שנפטר ביום ג׳

 בטבת התשמ״ה (26 בדצמבר 1984),
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו:

 תיק 1068/מ׳יז
 בענין •ירושת המנוח מוסקוביץ זליג אשר, שנפטר ביום,

 י״ג באב התשמ״ו (18 באוגוסט 1986), ־
 המבקשות: בנותיו.

 תיק 1245/מ״ז
 בענין ירושת המנוח בן סמחון מחלוף, שנפטר ביום כ״ב

 בכסלו התשמ״ז (24 בדצמבר 1986),
 המבקשים: אשתו ובנו.

 תיק 1154/מ׳׳ז
 בענין ירושת המנוח ברכה קלאוד, שנפטר ביום א׳ באלול

 התשמ״ו (5 בספטמבר 1986),
 המבקשים: אשתו, בנו ובנותיו.

 תיק 1209/מ״ז
 בענין ירושת המנוח דובינסקי מנשה, שנפטר ביום כ״ב

 בחשון התשמ׳יז (22 בנובמבר 1986),
 המבקשים: אשתו, בתו ובנו.

ה פ י ח ורי ב ת הדין הרבני האז י  ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תאריך
 מסי החיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 מז/1585 חנה ונגרקה 18.2.86 משה ונגרקה
 מז/1601 יצחק אנגל 24.11.86 חוה אנגל

 מז/1619 מאיר בלט 14.8.86 אלקה בלט
 מז/1658 תמרה

 צאצאנאשוילי 5.8.85 בורים מנשרוב
 מז/1705 חיה אברם 9.11.86 שמעון אברם
 מז/1706 משה בניפלרו 21.11.86 רחל בניפלח

 מז/1718 אברהם בירתי 26.3.86 ישי בירתי
 מז/1718 חוה בירתי 13.4.84 ישי בירתי
 מז/1742 בנימין ליבר 24.8.80 זהבה הגר
 מז/1742 חיה ליבר 17.11.86 זהבה הגר

 מז/1751 משה גולדשטין 15.9.85 קלרה גולדשטיין
 מז/1763 ראובן שטיינר 25.10.86 תמר שטיינר

 מז/816 סשה ולה 16.12.85 פאולה ולה
 רפאל טולידאנו, מזכיר הראשי

ן ו ל ק ש א ת הדין הרבני האזורי ב י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
 התיק 4272/מ׳׳ז
 בענין ירושת המנוחה רוכברט פרל, שנפטרה באשקלון

 ביום כ״ב בחשון התשמ״ו (24 בנובמבר 1986),
 המבקשים: בעלה, בתה ובנה.

 תיק 4314/מי׳ז
 בענין ירושת המנוח ספיאשווילי ולדימיר שנפטר באשק־

 לון ביום יי׳א בתשרי התשמ״ז (14 באוקטובר 1986),
 המבקשים: אשתו ובנו.

 תיק 4280/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוחה מרים פרטוק, שנפטרה בגדרה ביום

 כ״א בתמוז התשמ״ה (10.7.1985),
 המבקשים: בנה ובנותיה.

 תיק 4282/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוחה רבקה גרינברג, שנפטרה בחולון

 ביום י׳יט בשבט התשמ׳יו (29.1.86),
 המבקש: בנה.

 תיק 4290/התשמ״ז
 בענין ירושת המנות שמעון ברכה, שנפטר בפתח תקוה

 ביום ד׳ בחשון התשמ׳יז (6.11.1986),
 המבקשים: אשתו, בנו ובנותיו.

 נםים אדרי, מזכיר ראשי
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 התשמ׳יו(26.2.1986),
 המבקשים: אשתו, בנד ובתו.

 תיק 4763/התשמ״ו
 בענץ עזבון המנוח אפטקר נח, שנפטר ביום ח׳ באדר א׳

 התשמ׳יו (17.2.1986),
 המבקשים: אשתו, בנו דבנדח־ו.

 תיק 5659/התשמ׳׳ו
 בענין עזבון המנוחה אינן תקווה, שנפטרה ביום י׳׳ז בתמוז

 התשמ״ד (24.7.1986),
 המבקשים: בנותיה דבנה.

 מיכאל כהן, מזכיר ראשי

ה ו ק ת ־ ח ת פ ורי ב ת הדין הרבני האז י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
 תיק 621/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוחה גיזלה שמעון, שנפטרה ביום ג׳

 בתשרי התשמ״ז (18 בספטמבר 1985),
 המבקש: איגניץ שמעון.

 תיק 658/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח ריתאן קנטן, שנפטר ביום י״ג בחשון

 התשמ״ז (15 בנובמבר 1986),
 המבקשים: יוסף ופנינה קנטן.

 תיק 668/התשמ׳ין
 בענין ירושת המנוחה בלנקה וייס, שנפטרה ביום ל׳

 בחשון התשמ״ג (15 בנובמבר 1982),
 המבקש: אליעזר ליבנת.

 תיק 88/התשמ׳׳ז
 בענין ירושת המנוחה לאה פריימן, שנפטרה ביום כ״ז

 בתמוז התשמ״ו (3 באוגוסט 1986),
 המבקש: אברהם פריימן.

 תיק 711/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח יהושוע שלמון, שנפטר ביום י״ד

 בחשון התשמ׳׳ז (16 בנובמבר 1986),
 המבקשת: מרגרט שלמון.

 חיק 697/התשמ״ז
 בענ־ן ירושת המנוח יצחק ברדוד, שנפטר ביום ט׳ בחשון

 התשמ״ו (24 באוקטובר 1985),
 המבקשת: יהודית זילברשטיין.

 תיק 698/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוחה קדן בר דוד, שנפטרה ביום כ׳ בתשון

 התשמ״ז (22 בנובמבר 1986),
 המבקשת: יהודית זילברשטיין.

ע ב ש ־ ר א ב ת הדין הרבני האזורי ב  בי
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 349/התשמ׳׳ז
 בענין עזבון המנוח ביטבול דוד, שנפטר ביום י״ט בניסן

 התשל״ז (7.4.1977),
 המבקש: אביו.

 תיק 220/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח גלילה אליהו, שנפטר ביום י״ב באלול

 התשמ״ו (16.9.1986),
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק 918/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח כהן רפאל, שנפטר ביום כ״א באדר א׳

 החשמ״ו (2.3.1986),
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק 629/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח עזריה פרגי(גםטון), שנפטר ביום כ׳יח

 באב התשמ׳׳ו (2.9.1986),
 המבקשים: אשתו, בנו ובתו.

 תיק 993/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח ברוכי אהרן, שנפטר ביום י״ג בתשרי

 התשמ״ז (16.10.1986),
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק 761/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח קליפה יהודה (ליאון), שנפטר ביום

 כ׳׳ט באדר ב׳ התשמ׳יו (9.4.1986),
 המבקשות: אשתו ובתו.

 תיק 786/התשמ׳יז
 בענין עזבון המנוח קוביג׳רו יעקב, שנפטר ביום י״ד

 בתשרי התשמ״ז (17.10.1986),
 המבקשים: אשתו, בנו ובנותיו.

 תיק 772/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוחה שורץ פאולה, שנפטרה ביום ל׳ באב

 התשמ״ו (4.9.1986),
 המבקשים: בניה.

 תיק 812/התשמ׳׳ז
 בענין עזבון המנוח הינמן שביט, אשר שנפטר ביום י״א

 באייר התשמ׳יד (13.5.1984),
 המבקשים: הוריו ואחיותיו.

 תיק 888/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוחה ליכטשטיין מרים, שנפטרה ביום ט׳׳ו

 באייר התשמ״ו (24.5.1986),
 המבקשים: בעלה, בתה ובנה.

 תיק 5796/התשמ״ו
 בענין עזבון המנוח אוזן משה, שנפטר ביום כ״ט בתמוז

 התשמ״ו (5.8.1986),
 המבקשים: בניו ובתו.

 תיק 5043/התשמ״ו
 בענין עזבון המנוח דוב יעקב, שנפטר ביו• י״ז באדר א׳
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 תיק 899/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוחה רוזה שושן, שנפטרה ביום ח׳ בכסלו

 התשמ״ז (10 בדצמבר 1986),
 המבקשת: סימה שושן.

 א׳ טייער, המזכיר הראשי

ה י ר ב ט ת הדין הרבני האזורי ב י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 כעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 214/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח םבאג יעקב, שנפטר ביום ח• בשבט

 התשמ״ו (23 בינואר 1986),
 המבקשים: בניו ובנותיו.

 תיק 215/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח צאלח שמשון, שנפטר ביום ט״ו

 בכסלו התשמ״ו (17 בדצמבר 1986),
 המבקשים: אביו ואמו.

 תיק 224/התשמ׳יז
 בענין ירושת המנוח וינשטין דוד, שנפטר ביו• ח׳ באייר

 התשמ״ד (10 במאי 1984),
 המבקשים: בנותיו.

 תיק 225/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוחה וינשטין גיטל, שנפטרה ביום י״ג

 בתמוז התשמ״ו (20 ביולי 1986),
 המבקשים: בנותיה.

 תיק 231/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוחה וליט שושנה־סוזי, שנפטרה ביום

 כ״ה בכסלו התשמ״ז (27 בדצמבר 1986),
 המבקשים: בניה.

 תיק 234/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח אלמליח מאור, שנפטר ביום י״א

 בםיון התשמ״ו (18 ביוני 1986),
 המבקשים: אביו ואמו.

 תיק 247/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח אליאס שלומי, שנפטר ביום ט״ז

 בחשון התשמ״ז (18 בנובמבר 1986),
 המבקשים: אשתו ובניו.

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

ה ו ק ת ־ ח ת פ ורי ב ת הדין־ הרבני האז י  ב
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 708/התשמ׳יז
 בענין ירושת המנוחה רבקה דיין, שנפטרה ביום י״ג

 בתמוז התשכ״ד (23 ביוני 1964),
 המבקש: זכריה דיין.

 תיק 709/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח ח׳ דיין, שנפטר ביום כ״ב באדר

 התשמ״ג (7 במרס 1983),
 המבקש: זכריה דיין.

 תיק 731 /ה תשמ׳יז
 בענין ירושת המנוח אלברט טוללה, שנפטר ביום י״ז באב

 התשמ״ו (22 באוגוסט 1986),
 המבקש: דניאל טל.

 תיק 739/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוחה גיםל זיסמן, שנפטרה ביום כ״ד

 באלול התשמ״ו (28 בספטמבר 1986),
 המבקשת: קרול זיסמן.

 תיק 803/התשמ׳יז
 בענין ירושת המנוח שלמה שנון, שנפטר ביום י״ח בסיון

 התשמ״ו (27 במרס 1966),
 המבקשת: מונה שנון.

 תיק 822/התשמ״ז
 בענין ירושת המנותה ברכה זהבי, שנפטרה ביום כ״ז

 באייר התשמ״ד (29 במאי 1984),
 המבקש: שלום זהבי.

 תיק 815/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוחה גיטלה לוינסון, שנפטרה ביום ג׳

 בתמוז התשמ״ו (10 ביולי 1986),
 המבקש: אזיבל םיון.

 תיק 862/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח יחזקאל בלבול, שנפטר ביום י״ג

 בחשון התשמ״ז (15 בנובמבר 1986),
 המבקש: יצחק זמיר.

 תיק 882/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח יצחק אלוני, שנפטר ביום י׳ בחשון

 התשמ״ז (12 בנובמבר 1986),
 המבקשת: לילי אופיר.

 תיק 886/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח נתן הרטמן, שנפטר ביום י״ד בכסלו

 התשמ״ו (27 בנובמבר 1985),
 המבקשת: דליה עופר הרטמן.

 תיק 887/התשמ״ז
 בענין ירושת המנוח אברהם הרפ, שנפטר ביום י׳יז באדר

 ב׳ התשמ״ו (28 במרס 1986),
 המבקשת: עדלה הרפ.
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל'׳ח-1978

 תיק הצהרות מוות 76/86
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותן של הנספות רזניק(שמה הפרטי אינו ידוע), רזניק

 (שמה הפרטי אינו ידוע).

 מקום מגוריהן היה בעיירה מיכלובו, פולין.
 תאריך המוות: שנת 1942.

 תאריך ההצהרה: 13.1.1987.
 י״ג בטבת התשמ״ז (14 בינואר 1987)

 תיק הצהרות מוות 82/86
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים 1) לאה גילינסקי דרוקר, 2) בלומה
 ביילה דרוקר, 3) פםיה דרוקר, 4) יצתק גרשון דרוקר, 5) חיינה

 מרים גילינסקי, 6) יצחק גרשון גילינסקי.

 מקום מגוריהם היה באוטיאן, ליטה.
 תאריך המוות: נספים 1 עד 5 בשנת 1941 ונספה 6 בשנת

.1945 
 תאריך ההצהרה: 13.1.1987.

 י״ג בטבת התשמ״ז (14 בינואר 1987)

 תיק הצהרות מוות 83/86
 להווי ידוע בי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים 1) חיה חנה בנד, 2) שכנא בנד, 3)
 יהושע בנד, 4) מרשא לאה בלכה, 5) חיים ראובן בלכר, 6)
 שכנא בלכר, 7) דוד בלכר, 8) בנד אברהם לב, 9) מושקט שרה

 חינא, 10) מושקט תנחום.

 תאריך המוות: הנספים: 1, 2, 8,3 - בשנת 1943 ונספים:
 4, 5, 6, 7, 9, 10 - בשנת 1942.
 תאריך ההצהרה: 13.1.1987.

 י״ג בטבת התשמ״ז (14 בינואר 1987)

 תיק הצהרות מוות 84/86
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים ישעיהו וישקין, חיים וישקין, חנה

 וישקין, פסיה וישקין.
 תאריך המוות: שנת 1941.

 תאריך ההצהרה: 13.1.1987.

 י״ג בטבת התשמ״ז (14 בינואר 1987)

 תיק הצהרות מוות 90/86

 להווי ידוע כי בית המשפט המתחי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים 1) יצחק צרקובניק, 2) אסתר
 צרקובניק, 3) דורה צרקובניק, 4) צירטל שרף, 5) יצחק שרף,

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק הצהרות מוות 71/86
 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובענץ הצהרת מותם של נםפי. שנות השואה המפורטים
 להלן.

 הורעה
 בהתאם לתקנה 14(א) לתקנות הצהרות מוות (סדרי הדין),

 התשי״ג-1952
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים פאולה רטנר, דגובר רטנר, םלר

 קרפלמן.
 מקום מגוריהם היה ברומניה.

 תאריך המוות: נספים 1 ו־2 ב־31.12.45 ונספה מס׳ 3
 ב־12.1940.

 תאריך ההצהרה: 24.12.1986.
 ה׳ בטבת התשמ״ז (6 בינואר 1987)

 תיק הצהרות מוות 91/86
 בענין חוק הצהרות מוות, התשל׳׳ח-1978

 ובענין הצהרת מותם של נםפי שנות השואה המפורטים
 להלן.

 הודעה
 בהתאם לתקנה 14(א) לתקנות

 הצהרות מוות (סדרי הדין), התשי״ג-1952
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים חיים מנשפייזר, חנה מנשפייזר,
 פייגה מנשפייזר, בנה של פייגה מנשפייזר ששמו לא ידוע.

 מקום מגוריהם היה בורשה.

 תאריך המוות: שנת 1944.

 תאריך ההצהרה: 24.12.86.
 ה׳ בטבת התשמ״ז (6 בינואר 1987)

 תיק הצהרות מוות 95/86
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים שעיה כגן, יולק גרויסר, גיטל פייגה
 גרויסר, אליעזר גרויסר, פרייד גרויסר, מר פיימן, ישראל

 פיימן, רגינה כגן.

 מקום מגוריהם היה בפולין.

 תאריך המוות: שנת 1944.
 תאריך ההצהרה: 24.12.1986.

 ה׳ בסבת התשמ״ז (6 בינואר 1987)
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978

 תיק הצהרות מוות 96/86
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים בזפרחבני יצחק מאיר, אשתו
 בופרוזבני אשקה (אסתר) וילדיהם: קופילוכיץ (בזפרוזבני)

 ליבה, בזפרוזבני לייב, בזפרוזבני מלכה ובעלה חיים.
 מקום מגוריהם היה בוילייקה, פולין.

 תאריך המוות: שנת 1942.
 תאריך ההצהרה: 18.1.1987.

 י״ח בטבת התשמ״ז (19 בינואר 1987)
 אליהו צ׳ בן־זמרה, רשם

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק הצהרות מוות 8/87

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 בעניך הצהרת מדתם של הנספים המפורטים להלן.
 והמבקש שטיינפלד חיים, רח׳ הט״ז 11, תל־אביב, ע״י
 ב״כ י׳ שטרן ו/או מ׳ נד״ב - עו׳יד, רח׳ דיזנגדף 3, תליאביב.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש פנה באמצעדת באי כוחו לבית
 המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר כל מותם של
 הנספים המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שנספו בשואה, וכי
 בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום 17.3.87 בשעה 9.00.

 וזה תיאור הנספים לפי הצהרת המבקש: שם הנספה, מקום
 לידתו ומקום מגוריו הרגיל והאחרון, אזרחות, תאריך לידה,

 התעסקות:
 1. שרה רבקה (שטיינפלד), נייגרשט, ביקסבד, הונגרית,

 עקרת בית.
 2. בנה הקטין של שרה רבקה, ביקםבד, הונגרית.

 3. אהרון שטיינפלד, נייגרשט, טורגומורש, הונגרית, חייט.
 4. שוני שטיינפלד - בנו הקטין של אהרון, נולד וחי

 בטורגומורש, הונגרית.
 5. טיבי שטיינפלד - כנ״ל.

 6. לאה פישר, נייגרשט, ביקםבד, הונגרית, עקרת בית.
 7. גיזי(שטיינפלד), נייגרשט, אורדיה, הונגרית, עקרת בית.
 8. עדית - בתה הקטינה של גיזי, נולדה וחיה באורדיה.

 9. ישראל מרדכי שטיינפלד, נייגרשט, סםומרה, הונגרית,
 1898, סוחר.

 הנעדרים 1-8 נלקחו במאי־יוני 1944 לאושוויץ ושם נספו.

 ישראל מרדכי נפטר בבית החולים במםהאוזן ב־1944.
 שמות וכתובות של בני משפחה קרובים ביותר:

 6) מלכה שרף, 7) מנשה שרף, 8) נח שרף, 9) מרים (מייקה)
 שרף.

 תאריך המוות: נספים 1-3 שנת 1940 ונספים 4-9 בשנת
.1941 

 תאריך ההצהרה: 13.1.1987.
 י״ג בטבת התשמ״ז (14 בינואר 1987)

 תיק הצהרות מוות 104/86
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים 1) פרידה נוימן, 2) אליעזר לרנר
 נוימן, 3) מרדכי הרש בש, 4) מאיר נוימן, 5) ישראל לרנר

 נוימן.

 תאריך המוות: שנת 1944.
 תאריך ההצהרה: 13.1.1987

 י״ג בסבת התשמ״ז (14 בינואר 1987)

 תיק הצהרות מוות 105/86
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו

 סופי על מותה של הנספית גולדה ליקבורניק.

 מקום מגוריה היה בקלומיאה, פולין.
 תאריך המוות: ביום שני לחג הפסח שנת 1942.

 תאריך ההצהרה: 13.1.1987.
 י׳יג בסבת התשמ״ז (14 בינואר 1987)

 תיק הצהרות מוות 89/86
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנעדרים חואנה (אזנמן) שיוביץ, אריאל

 גוסטבו שיוביץ.
 מקום מגוריהם היה בבואנוס איירס, ארגנטינה.

 תאריך המוות: נובמבר 1985.
 תאריך ההצהרה: 24.12.1986.

 ו׳ בטבת התשמ״ז (7 בינואר 1987)

 תיק הצהרות מוות 93/86
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים כץ יוסף, כץ יחיאל, כץ שמואל, כץ

 יעקב.
 מקום מגוריהם היה באוםבוצק, פולין.

 תאריך המוות: שנת 1944.
 תאריך ההצהרה: 24.12.1986.

 ה׳ בטבת התשמ״ז (6 בינואר 1987)
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״רז-1978

ה ב ל ש א ר ש ל י י ש לר ו ס נ ו ו ק מטי א פלו ג די י צ י נ נ דעה בפ ו ר ה ו ס מ  י
י פ ט כ פ ש מ ת ה י ט ב י חל ן - י א כ ם ל א , ש תו ו ד ג י התנ מ ע ט ט ר פ  י

. ט י ן להחל ו כ נ א ל צ מ י  ש

לי 1987) ו ו (30 בי ״ מ ש ת ז ה ו מ ת ג ב ״  כ
ם ש ־זמרה, ר ׳ בן ו צ ה י ל  א

ם י של רו י י כ ז ו ט המח פ ש מ ת ה י  ב

ת 4/87 ו ו ת מ ו ר ה צ ק ה  תי

ת, התשל״ח-1978, ו ת מו ו ר ה צ ק ה ן תי י נ ע  ב

. ם להלן רטי אה המפו י השו ספ ל נ תם ש ת מו ר ה צ ן ה י נ בע  ו

, לס ׳ ג ס אנ ו ב 116, ל י ׳ דרי ג נ ר ו , א ל ג ה אנ ל ת מ ש ק ב מ ה  ו
׳ ר ג ״ ו ד א / י ו ת ׳ קר־ ו ב א / י ו ת י ר ד ד׳ ק ״ ו כ ע ״ י ב ״ , ע ב ״ ה ר  א
ן 315, ו רק ב הי ו ח , ר רמן ׳ קו ו מ א / ל ו א י ו מ ו א• א א / ן ו מ ג ו  קל

.54603 , ב י ב א י ל  ת

ה ע ד ו  ה

י ז ו ט המח פ ש מ ת ה י ל ב ה א ת נ ת פ ש ק ב מ י ה ע כ דו י י ו ו  לה
ה א ו ש י ה ספ ל נ תם ש ל מו ר ע י ה צ ה ה ל ש ק ב ם ב י של רו י  ב
ט פ ש מ ת ה י י ב כ , ו ו ם מת ה ם ש י ר ע ש מ ו ו מ ל ע נ , ש ם להלן רטי  המפו

ה 09.00. ע ש ום 18.2.1987 ב ל בי ״ נ ה ה ש ק ב ן ב דו  י

: ת ש ק ב מ ת ה ו ר ה צ ם לפי ה י ספ ר הנ ו א י ה ת ז  ו

: ו ת ו התעסק ו ו דת י ך ל י ר א עדר, ת ם הנ  ש

ת. ת בי ר ק , לא ידוע, ע ג י שט פרי ה או ל ח  ר
ה 1926. א ר נ , כ טל י י ה קנ ב ו  ט
ה 1925. א ר נ , כ טל י י ל קנ ר י  צ

ה 1929. א ר נ , כ טל י י ה קנ י ב ו  ט
ה 1934. א ר נ , כ טל י י ה קנ נ  ח

. ן לי דתם: פו ם לי ו ק  מ

. ן לי : פו ל י ג הם הר רי ו ם מג ו ק  מ

ת. י נ ל ו ת: פ רחו  אז

ו ם הי י ר ד ע נ ה ה ש י ה ה א ר ו נ ב ה ש נ ו ע לאחר דו ך הי י ר א ת  ה
ב ו ק ר ק ת 1942 ב נ ף ש ו ם ד מצאו א ו נ ב ם ש המקו ם ו י י ן בח י י  עד

. ן ן בלז ג ר ה ב נ ח מ ע ל דו ל הי כ ו כ ח ל ש אז נ ן ו י ל ו  שבפ

ל, ג ותר: מלה אנ ב בי ו ר ק ם ה ת ח פ ש ל בן מ ן ש המע ם ו ש  ה
. ב ״ ה ד לם, א ׳ ג ס אנ ו ב 116, ל ״ ד ׳ ד ג נ ר ו  א

ן. ם: אי ם אחרי י נ מ י  ס

ה ש בז ק ב ת ל מ ׳ י ם הנ ספי ל הנ ת ע עו די ו י ש ל י י ש ל מ  כ
פ ״ ע ן ב בי ן ו ו ום הדי ד לי ב ע ת כ ן ב י , ב ת המשפט י ב ו ל א י  להמצ
ה צ ו ר ן ה י נ ו ל אדם מע כ , ו ל ב לעי ו ק נ ד ה ע ו מ ט ב פ ש מ ת ה י י ב נ  לפ
ב ו ק נ עד ה ט במו פ ש מ ת ה י י ב נ ב לפ צ י ת ת י ו ו מ ת ה ר ה צ ה ד ל ג נ ת ה  ל
ו , א ו ת ו ד ג נ ת ת ה נמק א י , ו ו ח א כו י ב ״ אם ע ו ו מ צ ע ם ב , א ל  לעי
ה ב , ש ו די ל י ה ע נ ת י נ ה ש ע ו ב ש ה ב ר ה צ ט ה פ ש מ ת ה י ב ר ל מסו  י
ו מטי א פלו ג די י צ י נ נ פ דעה ב ו ר ה מסו ו י ת א ו ד ג נ ת ה י ה מ ע ו ט ט ר ו  פ

: ן י צק ת־מו ספטל 21/ב, קרי ו , י פלד נ י סף שטי ו  א. י

: ב י ב א י ל ז 11, ת ״ ט , ה פלד נ י י ם שט י  ב. חי

: ן לו ן 18, חו לפםו ו , ו פלד נ י י ה שט מ ל  ג. ש

th st, Broocklyn N.Y5 1 0 6 7 סף, 11219 . ו ר י ש י  .ד פ
.U.S.A.1 

ש בזה ק ב ת ל מ ״ נ ם ה ספי ל הנ ת ע עו די ש לו י י י ש ל מ  כ
פ ״ ע ן ב בי ן ו ו י ום הד ד לי ב ע ת כ ן ב י , ב ט פ ש מ ת ה י ב ו ל א י  להמצ
צה ן הרו י י נ ו ל אדם המע כ , ו ל ב לעי ו ק ד הנ ע ו מ ט ב פ ש מ ת ה י י ב נ  לפ
ד ע ו מ ט ב פ ש מ ת ה י י ב ב בפנ צ י י ת ת, י ו ת המו ר ה צ ה ד ל ג נ ת ה  ל
, ו ת ו ד ג ת התנ נמק א י , ו א כוחו י ב ״ ו ואם ע מ צ ע ם ב , א ל ב לעי ו ק נ  ה
ה ב ו ש די ל י ה ע נ ת י נ ה ש ע ו ב ש ה ב ר ה צ ט ה פ ש מ ת ה י ב ר ל ו ס מ ו י  א
ו מטי א פלו ג די י צ י נ נ דעה בפ ו ר ה מסו ו י , א ו ת ו ד ג י התנ מ ע ו ט ט ר ו  פ
ם לא א , ש ו ת ו ד ג נ ת י ה מ ע ת ט ט א ר פ ה י ב ל ש א ר ש ל י לרי ש סו נ  קו

. ו י נ ב בעי ו ט ט כ פ ש מ ת ה י ט ב י חל , י ן  כ

אר 1987) ו נ י ז (20 ב ״ מ ש ת ת ה ב ט ט ב ״  י
ם ש , ר ה ד מ ז ך ׳ כ ו צ ה י ל  א

ם י של רו י בי ז ו ט המח פ ש מ ת ה י  ב

ת 53/81 ו ת מו ו ר ה צ ק ה  תי

, התשל״ח-1978, ת מוות, ו ר ה צ ק ה ו ן ח י נ ע  ב

ר ד ע נ ו ה אה א ת השו ו נ ה ש פ ס ל נ ו ש ת ו ת מ ר ה צ ן ה י נ בע  ו
. דט ס ברנ נ  ה

ב טש, רחו י י דו ב ד ג ״ ו כ ע ״ י ב ״ דט, ע ס ברנ נ ש ה ק ב מ ה  ו
. ה י תנ ר 3, נ פ פ מ ט  ש

 הודעה

י ז ו ט המח פ ש מ ת ה י ל ב ה א נ ש פ ק ב מ י ה ע כ דו י י ו ו  לה
ו ה א א ו ש ת ה ו נ ה ש פ ס ל נ ו ש ת ו ל מ ר ע י ה צ ה ה ל ש ק ב ם ב י של רו י  ב
ן דו ט י פ ש מ ת ה י , וכי ב א מת ו ה ם ש י ר ע ש מ ם ו ל ע נ ל ש ״ נ ר ה ד ע נ  ה

ה 09.00. ע ש ם 14.10.1986 ב ו י ל ב ״ נ ה ה ש ק ב  ב

: ש ק ב מ ת ה ר ה צ ח לפי ה ו ל המנ ו ש ר או ה תי ז  ו

דט. ם ברנ : הנ ח ו ם המנ  ש

ת 1932. נ ה, ש י רמנ , ג ן י : ברל דתו ך לי י ר א ת ם ו  מקו

. ה י רמנ , ג ן י : ברל ה ע הי ו ב ק ו ה י ר ו ם מג  מקו

. ה י רמנ , ג ן י ה: ברל ן הי ו ו האחר י ר ו ם מג  מקו

דועה. : בלתי י ת י ח ר ז א ו ה ת ו ק ס ע ת  ה

.1945 , ה י נ רמ , ג ן י : ברל ך תארי ם ו י ה בחי א ר נ ן ש ו ם אחר ו ק  מ

ת יצחק. י דט, ב ס ברנ נ : ה תר ו י ב ב ו ר ק ה ה ח פ ש ן מ ת ב ב ו ת כ ם ו  ש

ש בזה ק ב ת ל מ ״ נ ח ה ו נ מ ל ה ת ע עו די ו י ש ל י י ש ל מ  כ
ב ת כ ן ב י ל, ב ב לעי ו ק ן הנ ו י עד הד ד למו ט ע פ ש מ ת ה י ב ן ל א י צ ס ה  ל
ן י נ ו ל המע . כ חו די בא כו ו על־י ו א מ צ ע ן בעל־פה, אם ב בי  ו
ד ע ו מ ט ב פ ש מ ת ה י י ב נ ב בפ צ י י ת ת י ו ו מ ת ה ר ה צ ה ד ל ג נ ת ה  ל
ט פ ש מ ת ה י ב ר ל ו ס מ ו י ו א ת ו ד ג נ ת ת ה נמק א י ל ו י ע ב ל ו ק נ  ה
ו ת א ו ד ג נ ת ה ט ה ר ו פ ה ת ב ו ש די ל י ה ע נ ת י נ ה ש ע ו ב ש ה ב ר ה צ  ה
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ן 9 7 8 - ח ״ ל ש ת  הודעות לפי הוק הצהרות מוות, ה

 והמבקשת הרמל נחה, רח׳ הרב קוק 19, בנייברק, ע׳יי
 ב״כ עוי׳ד י׳ גלעדי ו/או ש׳ מהודר, .ר׳ עקיבא 84, בני־ברק,

.51440 
 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נםפי השואה
 המפורטים להלן, שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט

 ידון בבקשה ביום 17.3.1987 בשעה 08.30.

 וזה תיאור הנספים לפי הצהרת המבקשת:

 שם הנעדר:
 1. אליעזר-ליזר הרמל, עיסוקו: סוחר.

 2. פםיה הרמל.
 3. פריידא הרמל.

 4. חיה-גיטל הרמל.
 5. מרים הרמל.

 תאריך לידה ומקום לידה: לא ידוע.
 מקום מגורים רגיל: הורניוש־מגש, טרנסילבניה, רומניה.
 מקום מגורים אחרון: מחנה ההשמדה אושביץ, פולין.

 אזרחות: רומנית.
 התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנעדרים עדיין
 היו בחיים והמקום שבו נמצאו אז: שנת 1944 - נלקחו

 לאושביץ.
 השם והכתובת של בת משפחתם הקרובה ביותר:

 הרמל נחה, רח׳ הרב קוק 19, בני־ברק (אשת בן).

 . סימנים אחרים: אין.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל פה
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם ע״י בא־כחו, וינמק את התנגדותו,
 או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו, שבה
 פורטו טעמי ההתנגדות או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או
 קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא

 כן, יחליט בית המשפט כטוב.בעיניו.

 אליהו צ׳ בן-זמרה, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק הצהרות מוות 2/87
 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובענין הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
 להלז,

 והמבקש שלמה וייסמן, רח׳ שנקר 48/4, חולון, עי׳י ב״כ
 ער׳ד בנימין סלמון ו/או עוה״ד יצחק ירד, רח׳ המאספים 6,

 תל־אביב, 64736.

 קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא
 כן, יחליט בית־המשפט כטוב בעניו.

 ה׳ בטבת התשמ׳יז (6 בינואר 1987)
 אליהו צ׳ בן־זמרה, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק הצהרות מוות 5/87
 בענץ חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978

 ובענין הצהרת מותם של נםפי השואה רמה אברבוך ובנה
 יוסף אברבוך.

 והמבקשת ויקטוריה אוםטרובםקי־כהן, רה׳ סירקין 27,
 תליאביב, ע״י ב״כ עו״ד יוסף פרק, רח׳ החשמל 29, תליאביכ,

.66189 

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים, בבקשה להצהיר על מותם של נספי השואה הנ״ל
 שנעלמו ומשערים שהם מתו. בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל

 ביום 17.3.1987, בשעה 8.30.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

 שמות הנספים, מקום ותאריך לידתם, מקום מגוריהם
 הרגיל, מקום מגוריהם הידוע האחרון, תאריך אחרון שבו נראו

 בחיים והמקום שבו נמצאו אז:
 א. רוזה אברבוך: רוסיה: בין 1880-90¡ רח׳ נוביליפסקי 5-7
 ורשה, פולין: רח׳ נוביליפסקי 5-7 ורשה, פולין: משוער-

 םוף שנת 1939: ורשה, פולין.
 ב. יוסף אברבוך: רוסיה: בין 1910-15; רח׳ נוביליפםקי 5-7,
 ורשה, פולין: רח׳ נוביליפסקי 5-7 ורשה, פולין: משוער -

 סוף 1939, ורשה, פולין.

 כל מי שיש'לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון, ובין בעל פה
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם ע״י בא כוחו, וינמק את התנגדותו
 או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה
 פורטו טעמי ההתנגדות או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או
 קונסולרי של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא

 כן, יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 ז׳ בטבת התשמ״ז (8 בינואר 1987)

 אליהו צ׳ בן־זמרה, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 111/86

 בענין חוק הצהרות מוות, התשלי׳ת-1978
 ובענין הצהרת מותם של נספי השואה המפורטים להלן.
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978

 המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט
 ידון בקשה הנ״ל ביום 17.3.1987, בשעה 08.30

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרות המבקש:
 שם הנעדר, תאריך לידה ומקום:

 1. שרה זיסאפל, 1902, אוזורוב, פולין.
 2. אברהם זיסאפל, 1915, אוזורוב, פולין.

 3. אנשל זיםאפל, 1904, אוזורוב, פולין.
 4. משה זיסאפל, 1906, אוזורוב, פולין (נראה לאחרונה

 בשנת 1926 בלונדון, אנגליה).
 5. אסתר זיסאפל, 1921, אוזורוב, פולין.
 6. גולדה זיסאפל, 1924, אוזורוב, פולין.

 מקום מגורים רגיל וידוע אחרון: אוזדרוב, פולין.
 התעסקות: לא ידוע.

 אזרחות: פולנית.
 התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנעדרים עדיין

 בחיים והמקום בו נמצאו אז: 1938, אוזורוב, פולין.

 השמות והכתובות של בני המשפחה הקרובים ביותר:
 1. דוד אפלבוים, ריו דה זינרו, ברזיל - בן אחות:

 2. שמואל ליבוש אפלבוים, ריו דה ז׳נרו, ברזיל - בן אחות.
 סימנים אחרים: אין.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל פה
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה
 להתנגד להצהרה המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם ע״י בא כוחו, וינמק את התנגדותו,
 או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו, שבה
 פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי
 או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם

 לא כן, יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 אליהו צ׳ בן־זמרה, רשם

 כבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 6/87

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,
 ובענין הצהרת מוות של נםפי השואה המפורטים להלן,

 ובענין המבקשים:

 1. צילה גולדברג, רחוב ארנון 3, תל־אביב;
 ׳2. טוני גרילק, רחוב ישעיהו 2, בנייברק:

 3. בטי פתן, רחוב הרב פרנק 6, ירושלים -
 שלושתם ע״י עו״ד ד׳ פוטשבוצקי ו/או י׳ פוטשבוצקי ו/או
 דינה פוטשבוצקי ו/או תמר לרנר, רחוב אבן־גבירול 110,

 תליאביב.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על נספי השואה המפורטים להלן,
 שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט ידון בבקשה

 הנ״ל ביום 17.3.1987 בשעה 08.30.

 וזה תיאור הנספים לפי הצהרות המבקש:

 השם, תאריך לידה, התעסקות:
 1. זלטה זמצ׳קובםקי, לא ידוע, עקרת בית.

 2. לאה לבית זמצ׳קובםקי, 1889, עקרת בית.
 3. יוסף בן לאה לבית זמצ׳קובסקי, לא ידוע.

 4. ראובן זמצ׳קובסקי, 1890.
 5. פנחס זמצ׳קובםקי, 1894.

 6. ילדי פנחס זמצ׳קובסקי, לא ידוע.
 7. רייזל זמצ׳קובסקי, 1897.

 8. חיה (הלציה) זמצ׳קובסקי, 1903.
 9. חוה זמצ׳קובסקי, 1906.

 10. יצע-יצחק זמצ׳קובסקי, 1907.
 מקום לידה: טומשוב-מזוביצקי.

 מקום מגורים רגיל: טומשוב-מזוביצקי.
 התעסקות: לא ידוע.

 מקוש מגורים'אחרון: מחנה השמדה טרבלינקה.
 השם והכתובת של בן משפחתם הקרוב ביותר: אריה

 הררי, רח׳ שנקר 48, חולון (אחיין ובן־דוד).

 סימנים אחרים: אין.
 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד יום הדיון ובין בעל פה
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם ע״י בא־כוחו וינמק את התנגדותו,
 או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו, שבה
 פורטו טעמי ההתנגדות או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או
 קונסולרי של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא

 כן, יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 אליהו צ׳ בן־זמרה, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 3/87

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978.
 ובענין הצהרת מותם של נספי השואה המפורטים להלן,
 והמבקש דוד אפלבוים, תושב ברזיל, דרבון ברזילי

.00.240786 

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי השואה
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978

 כבית המשפט המחוזי כירושלים

 תיק הצהרות מוות 7/87
 בעניו חוק הצהרות מדות, התשל״ח^1978,

 ובענין הצהרת מותם של נספי שנות השואה הנריק זימלר,
 ודלף זימלר, חבה זימלר שיז־לצקי.

 והמבקשת בתיה בורקוש, באמצעות ער׳ד א׳ שמואלי, רח׳
 בךיהודה 34, ירושלים, 94583.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים בןקשה להצהיר על מותם של הנספים הב״ל שבעלמו
 ומשעהים שמתו, וכי בית המשפט ימן בבקשה הנ״ל ביום

 17.3.1987, בשעה 09.00.

 וזה תיאור בספי השואה לפי הצהרת ,•:מבקשת:

 שם, מקום, תאריך לידה והתעסקות:
 1. הבריק זימלר, לודז׳, פולין, 1936, תלמיד.

 2. וולף זימלר, םדמשוב, פולין, 1895. •
 3. חנה זימלר, שידלצקי, טמשוב, פולין, 1898, עקרת בית.

 מקום מגוריהם הרגיל: פולין.
 מקום מגוריהם האחרון הידוע: פולין, אושוויץ.

 אזרחותם: פולנית.
 התאריך והמקום האחרון בו נראו בחיים: אושוויץ, 1944.
 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:

 1. הלנה זימלר, ת״ז 4732632-7, רח׳ הרב קוק 15, תליאביב
- אמו של הנריק זימלר וגיסתם של וולף זימלר וחנה

 זימלר שידלצקי.
 2. הלנה סוונטנסון, לונד, שבדיה - בתו של המנוח וולף

 זימלר.
 3. נלי תפר ורוזה שכטר, ניוייורק, ארה״ב, וםטנלי שידלצ־
 קי, לונדון, אנגליה - ילדיה של המנוחה חנה זימלר-

 שידלצקי.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין בע״פ
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם ע״י בא
 כוחו. כל המעונין להתנגד להצהרת המוות יתייצב בפני בית
 המשפט במועד הנקוב לעיל דינמק את התנגדותו, או ימסור
 הודעה בפני נציג דיפלומטי או קדנסולרי של ישראל, שבה יפרט
 את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב

 בעיניו.

 אליהו צ׳ בן־זמרה, רשם

 ׳הודעה
 להווי ידוע כי המבקשים פנו אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי השואה
 המפוהטים להלן, שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט

 ידון בבקשה הנ׳יל ביום 17.3.1987 בשעה 09.00.

 וזה תיאור הנספים לפי הצהרות של המבקשים:
 1. רייזל לבית דילער וילדיה יוכבד, שלום, שאול אליעזר

 2. סערל וולף
 3. לובה וולף
 4. דאבע ודלף
 5. רחל וולף

 6. שלום וולף
 7. ישראל וולף
 8. וולף לישה

 9. פייגה לישה
 10. סבו של המנוח צבי לישה - מצד אמד

 11. סבתו של המנוח צבי לישה - מצד אמו
 12. שלום ויסברג
 13. יונתן ויםברג

 14. רפאל הירש וייסברגר
 15. סימה יוכבד קלירקופר

 י 16. ישעיה ויסברגר
 א. ידועים פרטים אלו:

 1) יונתן ויסברגר, בולד ב־14.4.1884 בדביצה.
 2) רפאל הירש וייסברגר, נולד בי20.11.1911 ברדומי׳

 סל. נראה לאחרונה בחיים באושויץ.
 3) סימה יוכבד קלירקופר נולדה ב־1.12.1917 בשויני׳
 נגן (הולנד) והתגוררה באמסטרדם. נראתה לאחרונה

 בחיים בסוביבור ביולי 1943.
 4) ישעיה ויסברגר, נולד ב־26.4.1919 בהאג, נראה

 לאחרונה בחיים באושוויץ.
 ב. אזרחותם: פולנית.

 ג. ליונתן ויסברגר ואשתו מריה נולדו 5 ילדים,• מהם 2 נותרו
 בחיים: סוני שנישאה לאלי גרילק ומתגוררת בבני־ברק,

 ובטי פתן המתגוררת בירושלים.

 כל מי שיש לד ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאו לבית המשפט בין בכתב עד ליום הדיון דבין בעל פה
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אס בעצמו ואם ע״י בא
 כוחו. כל המעונין להתנגד להצהרת המוות יתייצב בפני בית
 המשפט במועד הנקוב לעיל וינמק את התנגדותו, או ימסור
 לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו, שבה יפורטו
 טעמי התנגדותו, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או
 קדנסרלרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא

 כן, יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 אליהו צ׳ בן־זמרה, רשם
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 רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה
 ובחתימתם או בחחימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח
 באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום

 17 במרס 1987.

 כבית המשפט המחוזי בתל־אכייב־יפו

 תיק אזרחי 2324/86
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳יג-1983,

 ובענין פירוק חברת קונקוד מערכת הגנה ממוחשבות
 בע״מ.

 והמבקש: שלום יפרח, רח׳ ז׳בוטינסקי 1338/8, נתיבות
 ע״י ב״כ ער׳ד ישראל דולינגר.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום '23 בדצמבר 1986 הוגשה
 בקשה לבית המשפס המחוזי בתליאביב־יפו לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 1 במרס 1987 בשעה 09.00.

 כל בושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בעבין הבקשה או להתבגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק-מן
 הבקשה יינתן לכל נושה אד משתתף של החברה שידרוש זאת

 מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 ישראל דולינגר, עו״ד
 בא כוח המבקש

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה
 חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על
 רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה
 ובחתימתם או בתתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח
 באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום

 27 בפברואר 1987.

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אגודות שיתופיות
 לפי סעיף 50(2) לפקודת האגודות השיתופיות

 הואיל וביום 1 ביולי 1982 ניתן צו לפירוק האגודה שכונת
 פועלים ״נוה מרחב״ אגודה שיתופית לשכון בפרדס חנה בע״מ
 (מסי אגודה: 57/1327), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 2346,

 התשמ׳׳ב, עמי 2922;

 הואיל וביום 13 במרס 1983 ניתן צו לפירוק האגודה
 ״לוד״ מאפיה קואופרטיבית מאוחדת בע״מ (מס׳ האגודה:
 57/1710), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 2916, התשמ״ג,

 עמ׳ 1786;

 הואיל וביום 24 במרס 1981 ניתן צו לפירוק האגודה
 ״הדרי תידר״ (אזור התיכון והדרום) אגודה שיתי חקלאית
 בע״מ(מס׳ אגודה: 57/1831) וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים

 2728, התשמ״א, עמ׳ 2220.

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפט

 בכית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 1566/86

 בענין פקודת החברות [נוסת חדש], התשמ״ג-1983,
 ובענין פירוק חברת יחיאל זלינגר ובניד בע״מ,

 והמבקש: מאיר קליין ואח׳ ע״י ב״כ עו׳׳ד אסף נמרוד, רח׳
 הרצל 54, נתניה, 42390.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8 ביוני 1986 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 1 במרס 1987 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן
 הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת

 מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 אסף נמרוד, ער׳ד
 באיכוח המבקשים

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה
 חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לתתום לעיל הודעה על
 רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה
 ובחתימתם או בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להשלח
 באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום

 28 בפברואר 1987.

 כבית המשפט המחוזי בתליאביב־יפו
 תיק אזרחי 2903/86

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], החשמ״ג-1983,
 ובענין פירוק חברת גידג׳י יצוא בע״מ,

 והמבקש: בנימין זיכל ע׳׳י ב״כ עו״ד אריה שחם, רח׳
 פנקס 53, תל-אביב 62261.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17 בנובמבר 1986 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל׳אביב־יפו לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 18 במרס 1987 בשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן
 הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף של התברה שידרוש זאת

 מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 אריה שחפ, ער׳ד

 בא-כוח המבקש

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה
 חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על
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 הואיל וביום 10/4/86 ניתן צו לפירוק האגודה קבוצת
 גבעות(מסי אגודה: 57/2933) וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים

 3334, התשמ״ו, עמי 2082:

 הואיל וביום 17/8/1986 ניתן צו לפירוק האגודה ״רותם״
 אגודה שיתופית גרעין בני עקיבא בירוחם בע״מ (מס׳ אגודה:
 57/2944) וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3380, התשמ״ו,

 עמ׳ 3102:

 והואיל והפירוקיס הב״ל נשלמו, ניתנת בזה הודעה
 שרישום כל אחת מן האגודות הנ״ל נתבטל, ומאותה שעה חדלה

 כל אחת מן האגודות האמורות מלשמש כגוף מואגד.

 י׳ בסבת התשמ״ז (11 בינואר 1987)
 יאיר יקיר

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות מאח הכונס הרשמי

 לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם-1980

 הודעה על הכרזת פשיטת רגל ואסיפות ראשונות
 שתתקיימנה במשרדו של הכונס הרשמי בחיפה והצפון,

 רח׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 מספר התיק: פ״ר/8026: ת״א 1759/86;

 שם החייב: יוסף עתאמנה, מס׳ זהות: 5240448:
 המען: כפר קרע:

 משלח יד: חקלאי;
 תאריך הבקשה: 6.11.1986:

 תאריך הצו: 25.11.1986!
 תאריך האסיפה: 27.1.1987!

 שעת האסיפה: 09.00.

 מספר. התיק: פ״ר 8029! ת״א 177/86!
 שם החייב: םעיד פראג׳, מסי ת״ז 020531372:

 המען: סמטת המשטרה 7, חיפה.
 משלח יד: נהג!

 תאריך הבקשה: 30.10.1986.
 תאריך הצו: 9.12.1986:

 תאריך האסיפה: 9.2.1986:
 שעת האסיפה: 09.30.

 מספר התיק: פייר 8031: ת״א 1957/86;
 שם החייב: חסן כמאל, מס׳ ת״ז 056865561:

 המען: כפר ראמה!
 משלח יד: פועל;

 תאריך הבקשה: 9.12.1986!
 תאריך הצו: 16.12.1986:

 תאריך האסיפה: 10.2.1987!
 שעת האסיפה: 09.30.

 י׳ יקותיאלי
 סגן הכונס הרשמי

ת ו י פ ו ת י ש ת ה ו ד ו ג א ת ה ד ו ק י פ ת לפ ו ע ד ו  ה

 הואיל וביום 15 בפברואר 1982 ניתן צו לפירוק האגודה
 ״אוגדה״, מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע״מ
 (מסי אגודה: 57/2371) וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 2790,

 התשמ׳׳ב, עמי 1091:
 והואיל והפירוקים הנ״ל נשלמו ניתנת בזה הודעה שרי
 שום כל אחת מן האגודות האמורות נתבטל, ומאותה שעה חדלה

 כל אחת מהן מלשמש כגוף מואגד.

 כ״ב בכסלו התשמ׳׳ז (21 בדצמבר 1986)
 יאיר יקיר

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות על שינויי שם

 נמסרת בזה הודעה, בי באישורי מהיום שובו שמות
 האגודות הרשומות מטה כדלקמן:

 השם הקודם: קיבוץ תל־יוסף קבוצת פועלים להתישבות
 שיתופית אג׳ שיתופית בע׳ימ.

 השם החדש: קיבוץ תל יוסף.
 מס׳ האגודה: 57/43.

 השם הקודם: ״מעלה שחרות״, כפר קהילתי אגודה שיתופית
 בע״מ.

 השם החדש: ״מעלה שחרות״ כפה קהילתי אגודה שיתופית
 להתישבות תעשיתית וחקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57/2929.
 ח׳ בטבת התשמ״ז (9 בינואר 1987)

 יאיר יקיר
 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אגודות שיתופיות
 לפי סעיף 50(2) לפקודת האגודות השיתופיות

 הואיל וביום 9.2.1986 ניתן צו לפירוק האגודה אגודה
 שיתופיח לעזרה הדדיח ולחיסכון של עובדי יכין חקל בע״מ
 (מם׳ אגודה: 57/1241) וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3308,

 התשמ״ו, עמ׳ 1503;

 הואיל וביום 10.4.1986 ניתן צו לפירוק האגודה אגודה
 להספקת מים בשכון סירת שלום ע״י נס־ציונה בע״מ (מס׳
 אגודה: 57/2290) וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3334,

 התשמ׳׳ו, עמי 2082;

 הואיל וביום 25/5/1986 ניתן צו לפירוק האגודה ״המ
 דייק״, קואופרטיב לעיבוד שבבי בבית־שאן בע״מ(מסי אגודה:
 57/2367) וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3352, התשמ״ו,

 עמ׳ 2622;
 הואיל וביום 21/7/86 ניתן צו לפירוק האגודה ״מיירום״,
 אגודה שיתופית חקלאית להספקת מים ברחובות בע״מ (מס׳
 אגודה: 57/2475) וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3380,

 התשמ׳׳ו, עמי 3102:
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י מ ש ר ס ה נ ו ת הכ א ת מ ו ע ד ו  ה

ות נ ת ראשו פו ת רגל, אסי ט י ש דעה על הכרזת פ  הו

 מקום האסיפה: במשרדו של הכובס הרשמי בחיפה והצפון

 מסי התיק: פייר 8027;
 ת״א: 1360/86;

 שם החייב: עאסלה עלי;
 מס׳ ת״ז: 5038093;
 המען: כפר עראבה:

 משלח יד: פועל:
 תאריך הבקשה: 2.9.1985;
 תאריך הצו: 25.11.1986.

 תאריך האסיפה: 27.1.1987, בשעה 9.30.

 י״ז בכסלו התשמ״ז (19 בדצמבר 1986)
 י׳ יקותיאלי

 סגן הכובס הרשמי

 לפי פקודת החברות [בוסח חדש], התשמ״ג—1983

 צו פירוק ואסיפות ראשונות
 שם החברה: חברה ג.י.ל. אור אחזקות בע״מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ יוסף לוי 16, קריח־ביאליק.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1437/86.
 תאריך צו הפירוק: כ״ד בחשון התשמ״ז (26.11.86).
 תאריך הגשת הבקשה: ט׳ באב התשמ״ו (14.8.86).

 היום והמקום לאסיפות ראשובות: כ״ז בטבת התשמ׳יז
 (28.1.87), במשרד הכובס הרשמי, רח׳ שמריהו לוין 3,

 חיפה.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 09.30. 2) משתתפים בשעה

.10.00 
 י״ז בכסלו התשמ׳יז (19 בדצמבר 1986)

 י׳ יקותיאלי
 סגן הכובס הרשמי

 הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיוידנד לנושים
 בדיך קדימה

 שם החברה: אס.סי.אי. תרגומי מדע בינלאומיים בע״מ (בפי
 רוק) ח״פ 51-674390-3.

 מען המשרד הרשום: רח׳ הלני המלכה 9, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 191/84.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ל׳ בשבט התשמ״ז(1.3.1987).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: עו״ד מיכאל קירש, רח׳ רד׳ק 3,

 ירושלים.

 ג׳ בטבת התשמ״ז (4 בינואר 1987)
 י׳ צוריאלי

 סגן הכונס הרשמי

 לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש׳׳ם—1980

 הודעות על ביטול הכרזות פשיטת רגל
 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 מספר התיק: פ״ר 7759, ת״א 779/78;
 שם החייב: מחמד אתמד עודה, מס׳ ת״ז: 2052677;

 המען: רח׳ 307/4, נצרת:
 משלח יד: קבלן עבודות בניה.

 סיבת הביטול: נצול לרעה של הליכי פשיטת הדגל.
 תאריך הביטול: 8.10.1986.

 מספר התיק: פייר 7960, ת״א 1464/85:
 שם החייב; אברהים קעדאן: מס׳ זהות: 2115262:

 המען: באקה אל־גרבייה:
 משלח יד: פועל;

 סיבת הביטול; ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל:
 תאריך הביטול: 17.6.1986.

 מספר• התיק: פ״ר 7056; ת״א 1872/68;
 שם החייב: הרשקו ציליק! מם׳ זהות: 258257/3:

 המען: רח׳ הגלבוע 14/27, נצרתיעלית:
 משלח יד: תעשיין:

 סיבת הביטול: נצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל;
 תאריך הביטול: 16.9.1986.

 מספר התיק: פייר 7952, ת״א 1070/85:
 שם החייב: יעקב לייבה, מם׳ זהות: 5053977:

 המען: רח׳ ציון 20, נוה שאנן, חיפה:
 משלח יד: איש מכירות:

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל;
 תאריך הביטול: 22.4.1986.

 י׳ יקותיאלי
 סגן הכונס הרשמי

ת רגל ט י ש ת פ  הודעה על ביטול הכרז
 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 מם׳ התיק: פ״ר 7871:
 ת״א: 991/82;

 שם החייב: זייד אבו שדיד - בפש״ר!
 מס׳ זהות: 5579406!

 המען: בית־ג׳ן:
 משלח יד: פועל.

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל:
 תאריך הביטול: 31.10.1985.

 י׳ יקותיאלי
 סגן הכונס הרשמי
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 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפדםומן משום מתן תעודה על נכונותן

גס בעי׳מ נ י  ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה לנושים על כינוס אסיפת נושים

 בהמשך להודעת החברה שפורסמה בילקוט הפרסומים
 3381 מיום 23.9.1986 זוזמנים כל הנושים לאסיפת נושים ביום
 17 במרס 1987, בשעה 12.00, למשרד רואה חשבון ניסן רזניק,
 רחוב שינקין 42, תל־אביב, לצורך קבלת החלטה עפ״י סעיף

 323 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983.

 ראובן קליינר, מנהל החברה

מ ״ ע גמן כ י נ י הו ס כ  נ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אפיפוז סופית

 ניתנת בזה הודעה שאסיפה כללית אחרונה של החברים
 (או הנושים) של החברה הנ״ל תתכנס ביום 25.3.1987, בשעה
 09.00, ברחוב בנבנישתי 7, תליאביב, לשם הגשת דר׳ח סופי
 של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
 החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 יעקב הוניגמן, מפרק

מ ״ ע ת כ י א ל ק ה ח ו פ חו י ר צ  ח

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של חברי
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 20.3.1987, בשעה 11.00, במשרדה
 הרשום של החברה, רח׳ רומנו 2, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 כנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.
 זוסיה רוזנשטוק, מפרק

מ ״ ע ׳ה ב י ב מאז ו ח ה ר נ ס ח י ה ס כ  נ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אםיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של החברה
 הני׳ל תתכנס ביום 11.3.1987, בשעה 08.00, ברחוב מקוה
 ישראל 8, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
 אכרהפ רובינשטין, מפרק

מ ״ ע י ב ל כ ל ה ליעוץ כ ר ב ל ח א נ ת י נ ק ם ב ו ב  ל

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 31.3.1987, בשעה 8.30, ברח׳ נחמני 9,
 תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה ושל המפרק.
 יעקב גפני, מפרק

מ ״ ע ן 1973 כ מו ו למי ד א  נ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה םופית

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 31.3.1987, בשעה 8, ברחי קראוזה 1,
 נתניה, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה ושל המפרק.
 יהודה םטדשנוכ, מפרק

מ ״ ע סמן כ רו ת ג ח פ ש י מ ס כ  נ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה פופית

 ניתנת בזה הודעה שאסיפה כללית אחרונה של חברי
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.3.1987, בשעה 10.00, אצל
 יעקב גרוסמן, רחוב עקרון 6, תל־אביב, לשם הגשת דר׳ח סופי
 של המפהקים המראה כיצד התנהל הפירוק ומה עשו בנכסי
 החברה ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה.
 יעקב גרוםמן יצחק נרוםמן

 מפרקים

מ ״ ע וש 6155 ב ה 247 בג ק ל  ח

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 338 (ב) לפקודח
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית
 אחרונה של חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום 10.3.1987, בשעה
 12.00, במשרדי המפרק ברח׳ חניתה 4, גבעתיים, לשם הגשת
 דר׳ח סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל הפירוק של
 העסקים ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה ושל המפרקים.
 מלכה שפר יצחק זקם

 מפרקים
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 חברת קד־קו - קווים ופיתוח כבישים בע״מ
 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 13.12.1986,
 נתקבלה החלמה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 שלמה קדוש ושמעון קרן, אצל עו״ד רינון, אבן־גבירול 58,

 תל־אביב, למפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הבי׳ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה

 זו לפי המען הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שלמה קדוש שמעון קרן
 מפרקים

 אחוזת האחו בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניו של
 החברה הנ״ל, שנועדה והתכנסה כהלכה ביום 4.1.1987,
 נתקבלה החלמה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 חנוך הרמו, ברוך פוקס ויוסף זילברמינץ, אצל עו״ד זהר

 גרינברג, רח׳ מונמיפיורי 3, תל־אביב, למפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות כנגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו

 לפי המען הנ״ל.
 נושה או אדם אתר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 חנוך הדמן כריך פוקע יוסף דלבדמיח

 מפרקים

 חברת ב.ו. - פיתוח וגידור בע׳ימ
 הודעה על החלטה מיוחדת

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 16.12.1986,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 ברוך וילקר, אצל עו״ד רינון, אבןיגבירול 58, תל־אביב,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה

 זו.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו באמור תוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ברוך וילקר, מפרק

 חברת מפעלי עיראון בע׳ימ
 (בפירוד! מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כ* באסיפה כללית שלא מן המנין של
 בעלי זכות החברות של החברה הנ׳יל, שנתכנסה כחוק ביום
 12.1.1987, התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את עו׳׳ד י׳ קליינמן, רחוב פנקס 37, תל־אביב, למפרק

 התברה.
 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה יגיש את תביעותיו,
 בצירוף הוכחותיו, תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו

 למפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד

 הנ״ל - לא ייענה.
 י׳ קליינמן, עו״ד, מפרק

 נכסי הוניגמן בעי׳מ
 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק חברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי כאסיפה כללית שלא מן המניו של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 10.12.1986
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 יעקב הוניגמן, רחוב בנבנישתי 7, תל־אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו/תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו

 למשרד המפרק.

 נזשה או אדם אחר, אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יעקב הוניגמן, מפרק

 ״התיה״ מפעלי מתכת בע׳ימ
 החלטה מיוחדת על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ של
 החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 1.1.1987,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 אלימלך שקלאר, רח׳ רידינג 17, תל־אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכתותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה

 זו למשרד המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תזך

 חמיעד הניייל - לא ייענה.
 אלימלך שקלאר, מפרק
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