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t ט פ י ן ל מיגןו ש ה ע ע ד  ת

י חוק בתי המשפט 1נו0ח משולב], התשמ״ד-1984 פ  ל

לבי  בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משו
(KK2)10 י סעיף פ ע כי בתוקף סמכותי ל די י מו , אנ ׳ - ^ ד ־ ׳ מ ש ת  ה
ת תי א י נ א בית המשפט העליון, מי  לחוק האמור ובהתייעצות עם נשי
נה כפועל , בהסכמתו, לכהו ל בית משפט מחתי פט ש  שאול אלוני, שו
׳ן(1 בדצמבר ׳ בכסלו התש׳  כשופט בית המשפט העלית, מיום נ

ם ז׳ בסיון התש׳׳ן(31 במאי 1990). ד מ  1989) ע

(27 באוקטובר 1989) ן  כ״ח בתשרי התש׳
 (חמ 3-60)

ד ו ד  ת מרי
 שר המשפטים

׳ד, עמי 198.  1 ס״ח התשמ׳

 הודעה על מינויי נשיא י
י חוק בתי המשפט 1נוםח משולב!, התשמ'׳ד-1984 פ  ל

לבי  בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משו
י סעיף 9 לחיק פ ע שבתוקף סמכותי ל י ד ו י מ  התשמ־ד-1984י, אנ
ת תי א י נ  האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העלית, מי
ל בית א ש ות נשי ט מחוזי, להי פ ש  ורדימוס זילר, שופט של בית מ
ם ב׳ ו ד י ־ס בחשק התש״ז(17 בנובמבר 1989) ע י מיום י  משפט מחח

 בכסלו התשנ׳׳ד(16 י בנובמבר 1993).

 י׳׳ג בתשרי התש׳׳ן(12 באוקטובר 1989)
 (חמ 3-60)

ד ו ד י  דן מר
 שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 הודעה על מינוי טגן נשיא
י חוק בתי המשפט ונוסח משולב], התשמ״ד-1984 פ  ל

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
י סעיף 9 לחוק פ ע שבתוקף סמכותי ל די י מו , אנ י 1 9 8 4 - ^ ש ת  ה
ת תי א י נ א בית המשפט העלית, מי ם נשי  האמור, ובהתייעצות ע
ל בית א ש ן נשי ות סג פט של בית משפט מחוזי, להי  יעקב בזק, שו
ש ב׳ ד י ן(7ו בנובמבר 1989ז ע ׳  משפט מחוזי מיום י׳׳ס בחשון התש׳

 בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993).

 י׳׳ג בתשרי התש״ן(12 באוקטובר 1989)
 (חמ 3-60)

ד ו ד י  דן מר
 שר המשפטים

 י ס״ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 198.

 הודעה,על מינוי שופט
ן לעבודה, התשכ״ט-1969 י חוק בית הדי פ  ל

י חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 לפ  ו

ף 8 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969י,  בהתאם לסעי
י  וסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984־, אנ
י סעיף 4(א< לחוק בית פ ע שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו ל די  מו
ן לעבודה, התשכ"ט-1969 וסעיף 4 לחוק יסוד: השפיטה,  הדי
ן ות שופט בית:הדי ת יצחק אליאסוף להי נה א , מי  התשמ״ד-1984נ
׳ן(4 באוקטובר 1989).  הארצי לעבודה, החל ביום ה׳ בתשרי התש׳

ן(4 באוקטובר 1989) ׳  ה׳ בתשרי התש׳
 (חמ 3-1563)

ד ו ד  י דן מרי
 שר המשפטים

 י ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 70.
 1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמי 198.

׳ 78.  י ס״ח התשמ״ד, עמ

 'הודעה. על'מיניי. שופטים. ־
י חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969 פ  ל

 ולפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב4 התשנרד-1984

 בהתאם לסעיף 8 לחוק בית הדין. לעבודה, התשכ*ט-1969י,
י , אנ  וסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב!, התשמ״ד-1984־
ת י סעיף ^>א) לחוק בי פ א המדינה, בתוקף סמכותו ל ע שנשי די  מו
ן לעבודה, התשב״ט-1969 וסעיף '4 לחוק יסוד: השפיטה,  הדי
ץ פטת בית ר ת שו מ ה יוע־לבנה ל ת ורדה ו נה א , מי  התשמ״ד-1984נ
׳ן(4 באוקטובר 1989).  אזורי לעבודה, החל ביום ה׳ בתשרי התש׳

 ה׳ בתשרי התש״ן(4 באוקטובר 1989)
ד ו ד  >חמ 3-1563) דן מרי

 שד המשפטים

 י ס״ח התשכ״ט, עמי 70.
 1 ס׳׳ח-התשמ״ד, עמי 198.

ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 78. ״ ס  נ

 ,הודעה.על מינוי שופטים
י חוק בתי המשפט [נוסח משולבי התשמ״ד-1984 פ  ל

לבי ץ המשפט !נוסח משו ף 22 לחוק ט  בהתאם לסעי
א המדינה, בתוקף סמכותו לפי ע שנשי די י מו , אנ  התשמ״ד-11984
ת שרה דותן, נה א , מי ־ 1 9 8 ^ מ ש ת ה השפיטה, ה י מ  סזןין* 4 לחוק י
ל בית משפה שלום ות שופטים ש , להי ד ויהודית שטופמן מ  חביב ע

" ׳ בתשרי התש״ן(4'באוקטובר 1989)." י  החל ביום ה

ן(4 באוקטובר 1989) ׳  ה׳ בתשרי התש׳
ד י ו ד ק מרי  (חמ 3-60) י
 שר המשפטים

 י ם׳׳ח התשמ״ד, עמ׳ 198.
 י ס״ח התשמ״ד, עמי' 78.
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 הודעה בדכי קביעת מספר חברים ומינוי פקיד
 בחירות למועצה המקומית שגלי

/ התשי״ג-1953 ע ת מ מ ו ק מ י צו המועצות ה פ  ל
ת המקומיות (בחירות), התשכ־ה-1965 י חוק הרשרו לפ  ו

י סעיף 6 לצו המועצות פ תי ל י כתוקף סמכו ע כ י ד י מו  אנ
ות  המקומיות(!^ התשי״ג-1953י, וסעיף 29 לחוק הרשויות המקומי

,  » (בחירות), התשכ״ה-1965*, קבעתי כי
מדת לבחירה בשנת  (1) מס׳ החברים במועצה המקומית שבלי העו

 התש־ן יהיה 9;

ת לצורך הבחירות האמורות יהיה ספיד•דוק, ו ד י מ ד ה  (2) פקי

׳ בחשה התש׳׳ו>7 בנובמבר 1989)  ט
י ע ד ד ה י ־  (חמ 3-1278) *
 יי שר הפנים

ח התשי״ג, עמ׳ 1174; התשכ׳׳ב, עמ׳ 2489. ׳  1 ק

 ־ ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248. :

 הודעה בדבר קביעת מועד לבחירות למועצה
 המקומית שמי ולראש המועצה המקומית

י חוק פ ל י חוק הרשויות המקוממת (כחידות), התשכ״ה-1965 ו פ  ל
מ וכהונתם), נ םג ות(בחירת ראש הרשות ו  הרשויות המקומי

 התשל״ה-1975

ף 3 לחוק הרשמות ^ סעי תי ל י בתוקף סמכו ע כ י ד י מו  אנ
ף 3 ת (בחירוו>התשכ״ה-963^, ובהתאם להוראות סעי מ מ ד מ  ה
ו וכהונתם), י ממת (בחידת ראש הדשות וסגנ מת המקו  לחוק הדשו
עצה המקומית  התשל״ה-5 197׳, קבעתי כי הבחירות הראשונות למו
ם י״ח בשבט התש״ן(13 בפברואר מ ימו ב  שבלי ולראש הרשות יתקי

41990 

 ט׳ בחשון התש׳ץ (7 בנובמבר 1989)
י ה דרע י ר  (חמ 3-709) א
 שר הפנים

ה, עמ׳ 248.. ח התשכ׳  1 ס׳

 י םיח התשל׳׳ה, עמ׳ 211.

 מדעה בדבר הכרזת בית משפט שבו הפרוטוקול
 נערך בהקלדה או הקלטה י

ת בית משפט(אגרות), התשמ״ח-1987 . ו  לפי׳ תקנ

ת משפט(אגרות), ת בי ו נ ה 12א לתק י תקנ פ  בתוקף.סמכותי ל
ן י החל במם י״חיבחשזן התש׳ ה כ י מכריז מ  התשמ״ח^1987י, אנ
ת משפט בבי ה בית משפם השלום בתל־אבי הי  (16 בנובמבר 989» י

ו הקלדה. ה בו נרשם במכשיר הקלטה א י ד  שפרוטוקול ה

ו בחשון התש״ז(30 באוקטובר 1989)  ז
י בן־דרור כ  (חמ 3-82) מרד

הל בתי המשפטי  מנ

ת התשמ־ח, עמ׳ 221; התשמ״ט, עמ׳ 1418. ׳  י ק

 מינוי לאימות חתימת נוטריונים
י תיק הנוטריונים, התשל״ו-976ו לפ . 

ק הנוטריוניס, התש־ י סעיף 45 לחו פ  כתוקף סמכותי ל
ה את-אריקה פריאל, רשמת בית ׳משפט השלום י ממנ  ^׳1976-1׳, אנ
ן הסעיף האמור. י י ת חתימותיהם של נוטריונים לענ ת א מ א  י• בחיפה, ל

ם י׳׳ד באב התש׳׳ו(5 באוגוסט 1990). ד מ י הוא ע ו ע מ  תוקף ה

ת נוטריונים שפור מו גאל גריל לאמת חתי רו של הרשם י ג  מי
 סם בילקוט הפרסומים 3590, התשמ״ס, עמי 211 - בטל בזה עקב

ט שלום. פ ש ל בית מ נת שון!ט ש  מינויו לכהו

 כ׳׳ג בתשרי התש״ן(22׳ באוקטובר 1989)
 >חמ 3-165)

ד דו  דן מרי
 שר המשפטים

׳ 47. , עמ׳ 196; התשמ״ט, עמ  י ס׳״ח התשל״ו

 מינוי לאימות חתימת נוטריונים
י חוק הנוטריונים, התשל״ו-1976 פ  ל

ים התש* נ ו וטרי י סעיף 45 לחוק הנ פ תי ל  בתוקף סמכו
ת משפט בבית ת גונן, מזכירת בי למי ת שו י ממנה א  ל״ו-976וי, אנ
ן י י ת חתימותיהם של נוטריונים לענ  משפט השלום בחיפה, לאמת א

 הסעיף האגור.

ג בתשרי התש׳׳ן(22 באוקטובר 1989) ׳  כ׳
 (חמ! 3-165) י

ד ו ד י ן מר  ד
 י, שר המשפטים

׳ 47. ^ ׳ו, עמ׳ 196; התשמ״ט, עמ  י ס״ח התשל׳

 הודעה בדכל אישור תופפת לארנונה,
 שיעורה ומועד תשלומה

דת העיריות י פקו פ  . ל

דת י סעיף 278(א) לפקו פ י בתוקף סמכותי ל י מודיעי כ  אנ
ת נ ש ספת לארנונה, שיעורה ומועד שילומה ל  העידית!׳ אישרתי תו

. ן ו י  הכספים 1989 שהטילה עירית ראשון א

־ ש י ספת לארנונה, ש ת תו ל ט  העתק מהחלטת המועצה בדבר ה
וכל כל אדם ״ הופקד במשרדי העיריה ושם י ו מ ל י  רה ומועד ש

ן בה. י  לעי

 כ״ו בתשרי התש׳׳ן(25 באוקטובר 1989)
 (חמ 3-337) ,

י ה דרע  ארי
ים  שר הפנ

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197. נ י י מד נ  י די
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ן ו ה הוועדה המקומית. לתכנ  3334, התשמ־ו, עמי 2065, מצהירה מ
דת הקרקעות ף 19 לפקו : רמלה(להלן הוועדה), בהתאם לסעי ״י  ולבנ
י הקרקע המתוארת  (רכישה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן הפקודה), כ
י סעיפים 5 ר7 פ דעה ל הו  בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה.
 לפקודה בילקוט הפרסומים 3687, התשמ״ט, עמ׳ 3836, תהיה
ת רמלה מיום פרסום הודעה רי ל עי נה הגמור והמוחלט ש י י  לקנ

 ברשומות.

ת פ פ ו  ת

 שסח קרקע בגוש 4349, חלק מחלקה 254 חדשה(חלק מחלקה 227
 שנה), מגרש מספר 917,918 בשטח של 1557 ט׳׳ר המהווה מגרש
 לבנייה ציבורית ומקלס ציבורי מספר 393, רחוב עמיחי, רמלה.־

ת מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית י ^  העתק ד
ן ם בשעות העבודה י ל המעוניין בדבר רשאי לעי כ  רמלה, ו

 הרגילות.

 כ' בתשרי התש־ז(19 באוקטובר 1989)
ץ ר ׳ פ  (חמ 3-4) מ

 יושב־ז־אש הוועדה המקומית
ן ולבנייה רמלה ו  לתכנ

׳ 32.  * ע־ר 1943, תוס׳ 1, עמ

 הודעה לפי סעיף 19
דת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943  לפקו

ן והבנייד״ התשכ״ה-1965 ו לפי חוק התכנ  ו

״ה, ן והבנ ו י סעיפים 189 ד190 לחוק התכנ פ  בתוקף סמכותה ל
ת מפורטת מס׳ לה/3/130״ י  התשכ״ה-1965־, ובהתאם ל״תכנ
 (להלן - התכנית), שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו
ם 3334, התשמ״ו, עמ׳ 2065, מצהירה בזה הוועדה המקומית  מי
ף 19 ן ולבנייה רמלה (להלן - הוועדה), בהתאם לסעי ו  לתכנ
דת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943* (להלז ־ הפקודה),  לפקו
י פ  כי הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה ל
 סעיפים 5 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3687, התשמ״ט, עמי
ת רמלה מיום פרסום רי ל עי נה הגמור והמוחלט ש י י  3836, תהיה לקנ

ו ברשומות.  הודעה ז

ת פ פ ו  ת

ת 227,  שסח קרקע בגוש 4349, חלק מחלקה 254 חדשה(חלקי חלקו
ח בין ל כ־3120 מ׳׳ר המהמה שטח ציבורי פתו  25 ישנות) בשטח ש

חי - רמלה. , צה׳׳ל, עמי א מספטל ר מ  רחוב נ

ת מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית י נ ק התכ ת ע  ה
ן בו בשעות העבודה י ן בדבר רשאי לעי י ני ל המעו כ  רמלה, ו

 הרגילות.

׳ בתשרי התש׳׳ן(19 באוקטובר 1989)  כ
ץ י ר ׳ פ  (חמ 3-4) מ

 יושב־ראש הוועדה המקומית
: ה ל מ ן ולבנייה ר ו  לתכנ

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 י ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה בדבר סמכותו של.רשם בית דין לעבודה
ן לעבודה (הגדלת סכום התובענה ת הדי י צו בי פ  ל

 : שבסמכות הרשם), התשמ״ח-1988

דה (הגדלת ן לעבו ת הדי ד 2(0 לצו בי ע  בהתאם להוראות ס
ע כי די י מו י התובענה שבסמכות הרשם), התשמ״ח־-1988י, אנ ס ו  סכ
 החל ביום ב׳ בתשרי התש־ן(1 באוקטובר 1989¿ סכום של התובזך
דל לי4,200 שקלים ג ן לעבודה הו ת די ל רשם בי ת שבסמכותו ש ו  נ

 חדשים.

 ב/ בחשון התש״ן(31 באוקטובר 1989)
־דחד ׳ י בן פ י ח  (חמ 3-730) מ

 מנהל בתי המשפט

 1 ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 690.

 הודעה לפי סעיף 19
דת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943  לפקו

ן והבנייה, התשכ״ה-־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן והבנייה, ו י סעיפים 189 ד190 לחוק התכנ פ י סמכותה ל מ  בתו
ת מס׳ 287 אי, י ת הנקראת ״תכנ י נ  התשכ״ה-11965> ובהתאם לתכ
ת מתאר מם׳ 2א־, י נ תכ ת מס׳ 128 ו י נ ת מפורטת א׳ תכ י נ ב ת  שינוי ל
 • שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3531, התשמ״ח,
יה כת־יט ן ולבני ו  עמ׳ 955, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנ
ף 19 לפקידת הקרקעות י  (להלן - הוועדה) בהתאם להוראות סע
/ 1943׳ (להלן - הפקודה), כי הקרקע ר מ י  (רכישה לצדבי צ
י סעיפים 5 פ ה פורסמה הודעה ל  המתוארת בתוספת ואשר ביחס אלי
 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3679, התשמ״ט, עמי 3643, תהיה
ו ם פרסום הודעה ז מ יגה הגמור והמוחלט של עירית בת־ים מ י  לקנ

 _ ברשומות.

ת פ ס ו  ת

 בוש 7130, חלקה 299.

ות מופקדים במשרדי הוועדה בעירית כת־ים, י  העתקי התכנ
ץ בהם בשעות העבודה הרגילות. י ע ין רשאי ל ני ל המעו כ  ו

 כ״ד באלול התשמ־ח(24 בספטמבר 1989)
ן ד קנמו ו  >חמ 3-4) אה

 יושב־ראש הוועדה המקומית
יה בת־יס ן ולבני ו  לתכנ

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 ־ ע׳׳ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה. לפי מעיף 19
דת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943  לפקו

ה-1965 ן והכנייר״ התשכ־ ו  ולפי חוק התכנ

ן והבנייה, ו י סעיפים 189 ד190 לחוק התכנ פ  בתוקף סמכותה ל
, ובהתאם ל^תכנית מפורטת מם׳ לה/3/130״  התשכיה-11965
 (להלן התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 נ ס׳׳ה התשכ׳׳ה, עמי 307.

 364 ילקוט ה9רסומיס 3715, י*ד נחשון התש״ן, 12.11.1989



 חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הודעה על זכותו או על
 סוכת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים, 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 מה הודעה, כי הוועדה מתמונת לקנות מיד חזקה
 במקרקעין האמורים מפני שהסידרושים באופן דחוף לצרכי הציבור
 .שלמענם היא עומדת לרכשם, והוועדה מורה מה שכל אדם המהדק

ד את החזקה בהם.  במקרקעין האמורים ימסור מ
 תוספת

 חלק מחלקה 368 וחלקה 370 בגוש 10872.
 ןזעתק התכנית מופל! במשרדי הוועדה בעירית חיפה, וכל

 המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י־׳ט באב התשמ׳׳ט(20 באוגוסט 1989)
 (חמ 3-2)

 י אריהטדאל
 יושב־ראש הוועדה המקומית

 לתכנה ולבנייה חיפה

 הודעות לפי הוק התכנון והבנייה,
 הזזע1ב״ה-1965

 : ׳ מחוז המרכז
 t - • מרוע תכנון מקומי לוד •

 הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ־ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרמ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוד הופקדה

 תכנית הנקראת ״תמית מפורטת מסי לד/690־.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 4024, חלקות 216,
 414-411 ־ לור.

 עיקרי הוראות התכנית: לאפשר תוספות מגורים לבניינים
 משותפים על־ידי הגדלת ׳הזכויות בהתאם למפורט בלוח האזורים.
 .כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים1בשעות שהמשר

 דים וממורים פתוחים ל^ל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
מ כל הזכאי לכך על פי סעיף 100  עצמו נפגע על ידי התכנית, ו
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תור חודשיים מיום פרסומה של הוד
 עה זו ברשומות למשרדי התערה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא.העתק,התנגדותו,למשרדי: הוועדה המקומית
 האמורה, עירית לוד, לוד, סל׳ 68-259955.

 התנגדות לא תתקבל ולא ודרה.אלא אם p הוגשה בכתב
 בפיךוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העוברות שעליהן היא

 מסתמכת.
 י x י י י* י•
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 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 : ולפי חוק התכנה והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ לה/3/130״
 (להלן - התכנית*, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3334, התשמ״ו, עמי 2065, מצהירה מה מועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה רמלה (להלן - הוועדה^ בהתאם לסעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לגרכי ציבור), 1943׳ (להל! - הפקודה),
 כי הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה *זורעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3687, ה1*שמ״ט, ע&׳
 3837-3836, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עידית רמלה מיום

 פרסום הורעה"זו ברשומות.

 * תופפת

 ^סח קרקע בגוש 4349, חלק מחלקה 254 חרשה(חלק מחלקה 227
 ישגה), מגרש 915 בשטח של 1412 מ׳׳ר המהווה מגרש לבנייה

 ציבורית, רחוב,יוםפטל 6-8, רמלה.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעידית
 רמלה, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות. העבודה

 הרגילות. ׳ - . .

ל בתשרי התש״ז(19 באוקטובר 1989) . 
 (חמ 3-4)

 ט׳פדץ
 יושב־ראש התערה המקומית

 לחכנון ולבנייה רמלה

 י ס־ח התשכ־ה, עמ׳ 307.
 « ע־ר 1943¿ תום׳ 1, עמ׳ 32.

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

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 189 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳
 חפ/191א׳ ותיקה הגישה המזרחית] לואדי וץשמיה׳(להלן - התכ
 נית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעתת רשמי 1335 מיום
 18.5.1944, ובהתאם להחלטה של התעדה המחוזית לתכנת ולבנייד״
 מחה חיפה, בישיבה מם׳ 43 מיום 4.8.1981, מוסרת בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חיפה (להלן - הוועדה) הודעה, כי
 המקרקעין המתוארים בתוספת ודושיס לוועדה לחלוטין למטרה
 ציבורית שלה נועח בתכנית, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על

 רכישת המקרקעין האמורים.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת מאה כלשהן במקרקעין
 האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשליה לוועדי תוך

 י ס״ח התשכ׳׳ה, עמי 407

ד םזשון החש״ז, 12.11.1989 י  ילקה! הסרסומים 3715, י



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

 לחוק, דשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד•
 עה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחחית האמורה, רה׳ הרצל 84,

 רמלה 72406, סל׳ 08-225577.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה,המקומית ?

 האמורה, עדית פתח תקוד״ פתח תקוה, טל׳ 03-9371234.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 ב׳ בחשון התש״ן(21 באוקטובר 1989)

 דכ שיש
 יושב־ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי באר־שבע

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 הונשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר־שבע

 הופקדו שינויי תכניות אלה
 (1) ׳׳תכנית מפורטת מם׳ 21/103/03/5, שיטי לתכנית מפורטת

 מס׳ 17/103/03/5״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 38013,
 38012; גוש 38015, חלקי חלקות 21, 15,18, 14, 7, נ -
 יישוב: מרכז,אזרחי, רח׳ יצחק בן צבי, דרך אילת, שדרות

 הנשיאים.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי קו בניין במגרש מס׳ 1
 לכיוון דרך ברוחב 25 מ׳(דרום מזרחי ממגרש מס׳ 1) מ*7 מ׳
 ל־0 מי, לצורך חניון לרכב בלבד - במדחף; 2) קביעת הנחיות

 ואחוזי בנייה במדגש מס׳ 1.

 (2) ׳׳תכנית מפורטת מם׳ 33/113/03/5, שינוי לתכנית מפורטת
 מם׳ 15/113/03/5״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 38101, חלקות
 33, 34, 35, 45, 56, 62 - באר־שבע, שכונה ה׳, שדרות יעלים.
 עיקרי הוראות שינוי דnכנית: שינוי יעודים כדלקמז: משצ׳׳פ
 לאזור מסחרי ולאזור מגורים ג׳; מאזור מסחרי לשצ״פ ולחניה
 פרטית משולבת למגורים ג׳ ולמגורים מיוחד; מאזור מגורים
 ג׳ לשצ״פ; מאזור מגורים מיוחד לשצ״פ ולדרכים; מחניה פר
 סית באזור מגורים ג׳ לחניה משולבת למגורים ג׳ ולמגורים
 מיוחד; מחניה פרטית באזור מגורים מיוחד לחניה פרטית

 משולבת למגורים גי, למגורימ מיוחד.

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

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחח
 י המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוזז הופ
 קד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מתאר מקומית מס׳ פת/81/1204>

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש 6380, חלקה 24
- פתח תקוה, רה׳ ההסתדרות.

 עיקרי הוראות קדנוי התכנית: 1) שינד יעוד מאזור מגורים ג׳
 (בניין משרדים קיים) לאזור מסחרי(מסחר ומשרדים); 2) •השלנ»1.

 בנייה בקומות א׳-ב׳.

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

 כל המעוניין בקרקע, בבניץ או בכל פרס תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכל כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה י של
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחודת האמורה, רח׳ הרצל

 84, רמלה 72406, טל׳ 08-225577. .
 המתנגד ימציא העתק התנגדות! למשרדי הוועדה המקומית

 האמורה', עירית פתח תקוד״ פתח תקוה, סל׳ 03-9371234.

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

 מסתמכת.

 מרחב תכנת מקומי פתח תקוה
 הודעה בדבר הפקדת תבניית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנת והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה הופ

 קדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ פת/278ר.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6401, חלקות 4,3,1,
 10,9,8,6,5, 15,14, 23-18,16; גוש 6406, חלקות 48,47,34,
 59, 60, 63 - פתח תקוה, עין גנים הצנחנים, הבאר, דרך ירושלים.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח
 לבניין ציבורי, שטח ציבורי פתוח, שטח ספורט ודרכים; מ שינוי
 יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א׳ ואזור מגורים בץ ג) שינת יעוד
 מאזור• חקלאי לאזור מסחרי רובעי; ר) שינוי יעוד מאזור חקלאי
 לאזור מועדת ספורט; ה) קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה

 מחדש.

 כל המעוניין בתכנית ראשי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת מם׳ יחידות ׳הנופש
 באזור מגורים מיוחד מ־240 ל־800 על ידי: 1) שימי יעוד מגרש 2
 ממסחרי למגורים מיוחד/יחי טפש; 2) קביעת זכויות בנייה במגד*
 שים 6-1¡ 3) קביעת הנחיות לפיתוח, קביעת תקני חניה, שינוי
 גבולות, מגרשים ללא שינוי בשטחם; ב) התוויית,דרכים חדשות
 וחיבור למערכת ודמם קיימות.ומתוכננת מאושרת על ידי: 1)
 שינוי. יעוד.חלק מחלקה. 175 משצ׳׳פ לדחי על מנת אצור גישה
 .לחניוני מרכז התייו־ות הקיים; 2) שיטי יעוד חלק נלמגדש 3
 י ממטרים מיוחד ונו!!ש לדרך ציבודית ולשצ׳׳פ; 3) ביטול חלק מדרך
 קיימת מס׳ 23 והצרתה מ־18 מ׳ רוחב לי13 מ׳ רוחב והפיכת שטח
 :1רך מבוטלת ל*זוד מגורקס/יח׳ נופש מיוחד ׳המצורף למגרש מם׳ 3

 ולשצ״פ(חללןה״א^י..•(.׳׳ ׳

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעייז גו בימים ובשעות
 :שועמורדי& האמורי?! מזוהים ׳ לקהל. ; י

 כל המעוניין בשיטי בקרקע,; בבניין אובכ>1פרט תכנוני אחר
 ;׳ הרואה יעצמו נפגעעל ידי־&דנוי התכניז^־וכל כל הזכאי לכך על פי
 י סעיף 100 לחוק ה*שי:לה5יש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה
 ׳קל הודעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה •המחוזית האמורה, דרך

 י הנשיאים' ת״ד 68, באר שבע. י

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי'זמזעדה המקומית
 הימורו; עירית,אילת, איל^.

 התנגדות לא תת^בל ולא •תיתן אלא מיכן׳הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות' ובלמוי תצהיד:המאמת את העובדות שעליהן היא

; , •י י • - , . ׳ / , -  "מסתצןכת, י־ - י

 מרחב תכנת מקומי אשדוד
 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית ממורטת

 נמסרת בזה-הודען־ז, לפי סעיף 117'לחוקי התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה• המחוזית לתכנון. ולבנייה מחוז הדרום
 אישרה, באישור שד הפנים, שינוי תכנית־ הנקרא ׳׳תכנית מפורטת

 &ם׳ 111/03/3, שיטי מס׳ 25׳׳.-

 ואלה השטחים 'הכלולים )מקנוי התכנית: 5.571 דונם, גוש
 2198; גוש 2197, הלקות 14,13, 123, 127, 128 אי - ןרח׳הר ציוד

 חלק) תבע י׳׳א.
 עיקרי הוראות שינד התכנית: התאמה למצב קיים ושינוי
 מאזור שצ׳׳פ ודרך מתוכננת לאזור מגורים א/ וממגורים א׳ לשטח

 ציבורי יפתוה.
 הודעה על הפקדת שיטי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3592, התשמ״ט, עמי 287.

 . השינד האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
אליו,.הופ^כמשרדיהו^דה. המחודתהאמר  .• עפ^שתס.ה9צורףי
 רה זען משרדי' מועדה' המקומית,לתכנה. ולבנייה ׳*שרוד, וכל
 המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים' ובשעות שהמשרדים

 האמורים'פתוחים לקהל1. : •

ת או בבל פרם תכנוני אחר וזדואה מ  כל המעוניין בקרקע, ב
 עצמו נפגע על ידיי שינויי התכניות, וכלי כל הזכאי לכך על פי
 סעיף 100 לחוק רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחודת האמורד״ דדך

 הנשיאים, ת׳׳ד 68, באר שבע. ׳

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, דרך הנשיאים עדית באו־שבע, באו־שבע.

 י התנגדות לא תתקבל ולא תידו^אלא.אם כן מגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובלתי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מםמתכת. ״.

 מרחב תכנה מקומי אילת.

 ,׳ הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחודת לתכנה ולבנייה מחוז

 הדרום ובמשרדי הוועדה ומקומית לתכנון ולבנייה אילת הופקדה ־
 תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 157/03/2".

 •׳ ואלה השטחים הכלולים בתכנית; גוש 40011, אילת, שכונת
-  הדקל• י

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת יעודי קרקע. והנחיות בנייה
 ,להקמת־ מבנה צימר• : י , . ז׳

 כל המעונייז בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר־
 דים וממורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף 100
 לחוק רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחחית האמורה, דרך הנשיאים ת״ד

 68, באר שבע.

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

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון. אלא.׳ אםי־ כן הוג«ה בכתב
 בפירוט הגמקות ובליווי תצהיר המאמת אח •העוברות שעליהן היא

 מסתמכת. .•

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבטן והבנייה,
 התשב־ה־1965, כי במשרדי ודוערה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 הדרום ובמשרדי' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אלת הופקד
 שיטי תכנית הנקרא ׳׳תכנית מפורטת מס׳ 5/152/03/2, שינוי

 לתבנית מפורטת מס׳ 3/152/03/2".

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית! טשים 40005,
 40006; טש 40007, חלקות 5,4,3,2,1, 175,6 - אילת.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה־965ו

 חר לאזור ולבנייני ציבור ולאזור מגורים ב׳.
 הודעה על הפקדת עינוי התבנית פורסמה בילקזם הפרסומים

 3233, התשמ״ה, עמ׳ 3026.
 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט •המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית האמו
 רה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון, וכל
 המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אשקלת
 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

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

 (1) ׳׳תכנית מפורטת מס׳ 26/104/03/4, שינוי לתכנית מפורטת
 מם׳ 2/104/03/4״;

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 1937, חלקה
 321 - אשקלון, שכונת בדנע.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי קו בניין צדי לאורך הג•
 בול הדרומי-מערבי הגובל עם חלקה מס׳ 322, ליד קטע הכנ
 י יין הקיים כמסומן בתשריט: א) בקומת קרקע מ־3.60 מ׳ ל־

 2.80 מ׳; o בקומה א׳ מ־3.00 מ׳ ל־2.00 מי.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3673, התשמ״ט, עמ׳ 3439.

 (2) ״תמית מפורטת מס׳ 14/109/03/4, שינוי לתכנית מפורטת
 מם׳ 109/03/4".

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש. 2871 בהסדר,
 מגרש 233, חלק מחלקה 27, כביש מס׳ 17 - אשקלון, שכונת

 אפרידר.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) חלוקת שטח מגרש 233 ל־2
 חלקות: 233 א׳ - 739 מ׳׳ה 233 ב׳ - 500 מ״ה ב) שינוי

 משצ״פ לדרך.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בלקום הפרסומים
 3679, התשמ׳־ט, עמי 3650.

 שינויי התכניות האמורים הופקדו במשרדי הוועדה המחוזית
מ במשרדי הוועדה המקומית לתכנת  לתמת ולבנייה מחת הדרום ו
 ולבנייה אשקלון, וכל המעונית רשאי לעיין בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתיבות
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית,

 נמסרת מה הודעה, לפי סעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז הדרום
 החליטה, כאישור שר הפנים לאשר תמית הנקראת"תכנית מתאר

 מרחב תכנון מקומי אשקלת
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תבניות מפורטות י

 נמסרת מה הודעת בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולמייה מחת
 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתמון לבנייה אשקלון הופקדו

 שינתי תמיות אלד-־

 (1) ״תמית מפורטת מס׳ 36/152/03/4, שינוי לתכנית מפורטת
 מס׳ 152/03/4־.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 1996, חלקות
 וחלקי חלקות 20-15, 30, 38, 39, 48 חלק, 50, 51, 58, 60,
,132-129 ,122 ,121 ,119 ,114 ,111-105 ,103-82 ,65 ,62 
 139-134, 141, 142, 146, 164-147, 172-169, 80 - אשק*
 לון, שכונת שמשת קטע רח׳ ההסתדרות, רח׳ ביאליק, רח׳

 יוםפטל, רח׳ יאנושקורצ׳אם רח׳ ז׳בוטינסקי.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 1) שינוי יעוד מדרך לאזור
 מסחרי, משטח לבנייני ציבור לאזור מסחרי; 2) שיפור תנאי
 מגורים באזורים הבנתים על סמך תכנית שיכונים ציבוריים
 עליידי קביעת הנחיות ומגבלות בנייה, קווי בנית ואחוזי

 מייה.

 (2) ״תמית מפורטת מם׳ 159/03/4, שינוי מם׳ 8 א׳ - מגדל
 אשקלת־־.

 עיקרי הוראות שינת התכנית־ שינת קווי מיין של מגרש א׳/
 ) 2 לגגון בלבד.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 4.340 דונם, גוש
a 44,42 ,5 1247, חלקות 1, 3, 4, 43, 51, 52, חלקי חלקות 

- רח׳ הפלמ״ח, מגדל אשקלון.

 כל המעזניין בשינדי התכניות ראשי לעיין בהם ללא תשלום
 ממים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, במיץ או בכל ענת תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ירי שינויי התמיות וכן כל הזכאי לפי סעיף 100
 לתיק רשאי תוך חודשיים ממם פרסומה של הודעה זו ברשומות
 להגיש התנגדות לשינתי התמיות במשרדי הוועדה המקומית

 האמורה.

 מרחב תכנת מקומי אשקלון
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 117 לחוק התמת והבנייה,
 התשכ״ה־1965, 'כי הוועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז הדרוס
 אישרה, באישור שר הפנים שינוי תבנית הנקרא "תכנית מתאר

ת מס׳ 101/02/4, שינוי מס׳ 49״. ^  מ
 ואלה השטחים הכללים בשינוי התמית: 10.562 דונם, מש
 1996, חלקית 171,142,125,122,121 - שכונת שמשון, אשקלון.
 עיקרי הוראות שינוי התמית: שינוי יעוד מאזור מגורים מיד
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 יעוד משכיל לאזור מגורים אי; .שינוי מאזור מגורים א׳ לשטחי
 לבנייני ציבור ושטח מסחרי; שינוי באחור בנייה'באזור מגורים א׳

 מ*40% ל־70% בקומה, שתי קומות מכסימום 140%; שינוי קו בניי! י
 באזור מגורים א^ קביעת אחוזי בנייה בשטח לבנייני ציבור ובשטח

 לאזור מסחרי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית: כ־9.955 מ׳׳ר, גוש
 1900, חלקות 42-33, 70-69* חלק מחלקה 71.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה'בילקוט הפרסומים
• י י י י  : 3572,התשמ״ח,׳עמי 2846- : ״

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית האמר
 רה וכן במשרדי.הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה שררות, וכל
 ומעוניין רשאי לדה בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 . מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה ברגר אישור תכניות מתאר מקומיות *

 נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 117 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחודת לתכנת ולבנייה מחוז הרחם

 אישרה תכניות מתאר אלה:

 ש ״תכנית מתאר מקומית מס׳ 2/223/02/7*.

 ואלה השטחים הכלולע בתכנית:«676׳ דונם על־יד קיבוץ
 שובל.

 עיקרי הודאות התכנית; .א) התוויית רשת דרכים ורוחבן;׳ ב)
 קביעת שימוש בקרקעות ובמיעימ ג) קביעת הגבלות בנייה.

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3051,
 התשמ׳׳ד, עמ׳ ?209.

 (2) ״תכנית מתאר מקומית מם׳ 317/03/7״.

ם מגרשים נ  ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 289.5 ח
 1-146, הלק מגוש 100085.

 עיקרי הוראות התכנית: הקצאת שטח לשכונת"מגורים
 חלוקתו למגרשי בנייה פרטיים, דרכים, חניות, שטחים למוס־

 'דות ־ציבור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים.2897,
 התשמ״ג, עמ׳ 1207.

 התכניות האמורות,:בצורה שאישרה אותן הוועדה המחוזית,
 .ביחד עם התשריטים המצורפים• אליהן, הופקדו• במשרדי הוועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לחמה ולבנייה
 שמעונים וכל המעוניין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים

 . ובשעות שהמשרדים י וממורים פתוחים לקהל.

3#9! 

 מקומית מס׳ 101/02/22 א׳ - נתיבות״.
 עיקרי הוראות התכנית: הקצאת •קרקע וייעודה לשימושים
 המפורטים להלן: א) מגורים מסחר, תעשייה ושירותים: ב) שטחים
 ציבוריים פתוחים ובנייני ציבור; ג) שימור י אתרי עתיקות, שמורות
  טבע ודרכים להולכי דגל; ד) הרחבת דרכים קיימות והתתיית ה

 כיס חדישות, פרופיל לרוחב של הרחובות וההיררכיה ביניהן; ה).
 קביעת חובה להגיש'תכניות מפורטות הכוללות בינת באתרים

 שונים. •י'

 ,ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 6001.1 דונם
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3063,

 התשמ״ר, עמי 2665.

 התכנית האמורה, ,בצורה׳-שאישרה אותה הוועדה המחחית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הוועדה המחודת
 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנה, ולבנייה נתיבות,
 י וכל המעוניין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת ,
 ׳נמסרת בזה הודעה, לפי'סעיף 117 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחודת, לתכנון ולבנייה־ מחוז הדרום
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינת תמית הנקרא"תכנית

 מפורטת טס׳ 122/03/8, שינת מס׳ 3״.

 : עיקרי הוראות שינת התכנית: א< הגדלת אזור־ מגורים בי.מיד
 חד לצורך יצירת מגרש 68ב׳ז a שינת יעוד מדרך לאזור מגורים ב׳

 מיוחד; ג) שינוי קו בניין מ־5.00 מ׳ ל־3.00 מי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינת התכנית: גוש 2402, ולקה
 68, ולק מחלקה 192 - קרית מלאכי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3613, התשמ״ם עמי 1213. ,

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו התערה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, תעקר במשרדי הוועדה המחוזית וממר
 רה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנה לבנייה קרית מלאכי,
 וכלהמעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלש בימים ובשעות שהמשר־

 דים האמורים פתוחים לקהל..

 מרחב תכנון מקומי שדרות

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחחית לתכנת לבנייה מחוז הדרום
 החליטה, באישור שר הפנים לאשר שינוי תכנית הנקרא ״תכנית

 .מפורטמ%ם׳ 102/03/21, שינוי מס׳ 64".

 עיקרי. הוראות שינת התכנית: קביעת הנחיות בנייה שינוי

 • •ילקוט הפרסומים 3715, י׳׳ד בזזשמ החש׳׳ן, 12.11.1989



 הפרסומים 3673, התשמ״ט, עמי 3442,

 במקום ״שינוי מם׳ 6״ צ״ל ״שינוי מס׳ 4־.

ו מ 0 שלום ד 9 8 י 9 ב ו ס ו י ו א 1 ב 2 ז 1 ״ ש ת י ה ר ש 1 ו ג ב "  י

 יושב־ראש הוועדה המחודת
 לתכנון ולבנייה מחת'הדרום

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

 הודעות

 להור ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

 מס׳ החיק תאריך
 התשמ׳׳ט עם המנוח הפסירה שם המבקש

 18776 בלם דוד ר בשבט מיד בלם עדינה
 18970 ישראלי לאה כ׳׳ג בטבת מ״ט מרדכי ישראל

 התש״ן

 709 אונונו שאול ב׳ בשבט מ׳ט ורד ונונו
 733 איבגי זינם כ״ג באב מ״ט דוד איבגי

 708 בלקינד נחמה י״ט בתמוז מ״ה נעמו בלקעד
 729 בראדון דן ד׳ באב מ״ט הנה כדאדת
 734 ונםוכר משה ה׳ באלול מ״ז בלה ונסובר
 732 חבושה אברהם ינואר 1968 שמואל טל
 731 חבושה מסעודה ד׳ בטבת מ״ט שמואל טל
 706 כהן אמן י״ב בשבט מ״ח י דבורה כהן

 723 כהן.עזרא ס׳ בכסלו מ׳׳ח שרה כהן
 713 לאר עבדלה ט׳׳ז באב מ׳׳ג חנינה לאוי

 718 לנגה אלימלך י׳ באב מ׳׳ג תלמה ס־אל
 719 לנגה בלומה כ״ב בחשון מיז תלמה בן־אל.

 735 מוזס פיליפ א׳ בסית מ׳ט פנינה מוזס
 717 עדני עובדיה ד בתמוז מיס רחל עדני
 715 קליין יצחק ו׳ בתשרי תש״ן רחל קליין
 730 קמץ שרה י״ז באלול מ״ט גלית אבני

 725 קדושביץ אפרים כ״ג באב מ״ט דבורה קרושביץ
 714 רבינוביץ יחזקאל כ׳ בתמת גרס לאה רבינוביץ

 710 שלום רם כ״ה באב מ״ט אורי שלום
 707 שמעוני רחל ח׳ באייר מ״ח דוד שמעוני
 745 איםק פרםיאדו כ״ח בתמת מ׳׳ט איםק וולגה

 722 אלפנדרי פורטונה ה׳ באלול מ׳׳ט זיק אלפנדרי
 739 אסתגיאן חיים כ״ט באב מ׳׳ט סימה אסתגיאן
 1487 בךדורי שרה כ׳ באלול מ״ט יעקב בךדורי
 1489 בנאסייג ריקה ל׳ בסיון מ׳׳ט יעקב כדרורי
 744 בצלאל שמואל כ״ח בתמת מ״ח יוכבד בצלאל

 743 דיין רחמים ר באב מ״ס עזיזה דית
 728 דסאו גניה ד באייר מ״ט יוסף דסאו
 727 דסאו יעקב ד׳ בתמת מ׳׳ז יוסף דסאו

 717 דרגנםקו גאורגטה זו באב מ״ט סובה זלנטין

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

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית

 נמסרת.בזה הודעה, לפי סעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ־ה־1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת הדרום
 אישרה, באישור שר הפנים, שינת תכנית הנקרא ׳׳תכנית מתאר

 מקומית מס׳ 303/02/7, שינוי מס׳ 3״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ*36.0 דונם, קיבוץ
 ניר עם.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינת יעוד מאזור מבני משק
 לאתר הנצחה וקביעת רשת דרכים באחר.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3399, התשמ־ח, עמ׳ 196.

 השיטי האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחודת האמר
 רה זבן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים וכל
 המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תמר רמת נגב
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעד״ לפי סעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחתית לתכנון ולבנייה מחוז הרחם
 אישרה, באישור שר הפנים שינוי תכנית הנקרא ־תכנית מתאר

 מקומית מס׳ 101/02/10, שינוי מס׳ 5א׳־.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 147,000 דונם,
 גושים 39017,39007, 39019,39018 - תמר רמת נגב.

 עיקרי הוראות שינת התכנית: שינוי תכנית ההתיישבות, מסוף
 ניצנה ורשת הדרכים באזור בהתאם למצב הקייט בשטח ולתכניות

 הפיתוח בעתיד.

 הודעה על הפקדת שיטי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3600, התשמ״ט, עמי 487.

 השינוי האמור, בצוךה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחתית האמו
 רה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תמר רמת נגב,
 וכל המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר־

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תמר רמת נגב

 תיקון טעות

 בהודעה בדבר אישור שיטי תכנית מפורטת המתייחסת לתב
 נית מפורטת מס׳ 102/03/10, שינוי מס׳'6', שפורסמה בילקוט

 370 *לקים הפרסומים 3715, י״ר בחשת החש־ז, 12.11.1989



 מס׳ התיק תאריך
 התש״ן שם המנזה הפטירה שם המבקש

 .105 משה פינקל ה׳ח בתמוז מס חוה פינקל
 106 הינדה־מיכל דינוביץ ג׳ בכסלו מ׳׳ח י חיה כפתורי
 110 טובה הרשלר י׳׳ט באלול מ׳׳ט דבורה מלר
 123 חוה יברוב כ״ג בשבט מ׳׳ט משה יצחק

 יברוב

 א׳ שייער, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 הודעות ־

 להווי ידוע כי מגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 .בקשות למתן, צווי יחשה

 • תיק 5292/התשמ״ט.

 בעניין ירושתי המטח בן שושן יעקב, שנפטר בקרית גת. ביום
 כ׳ בטבת התשמ״א (27.12.1980),

 המבקשים: בנו ובנותיו.

 תיק 5292/התשמ״ט
 • בעניין ירושת המנוחה בן שושן'רינה, שנפטרה בקרית גת

 ביום כ׳ בטבח התשמ״ה(13.1.1985),
 המבקשים מה ובנותיה.

 תיק 5468/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח יוסיפוביץ שמואל, שנפטר ביום י׳ באדר
 ב׳ התשמ״ט(17.3.1989),

 המבקשים: אחיו, בני דודו ובת דוד.

 תיק 5575/התשמ״ט
 בעניין ירושת המנוח פחימה יוסף, שנפטר באשקלון ביום כ׳

 באדר ב׳ התשמ״ה (13.3.1985),

 המבקשים: אשתו, בניו ומותיו.

 נסים אדרי, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי.ירושה:

 תיק 760/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח מזרחי אהרן, שנפטר ביום כ״ד באב י
 התשמ׳׳ם(25.8.1989),

 המבקשים: •אשתו, בניו ובנותיו.

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
 הודעות (המשך)

 מס׳ התיק תאריר
 התש״ן שם המנוח הפסירה שם המבקש

 741 זגרובוביץ דב ז׳ בתמוז מ׳׳ט ישראל זהר
 742 זגרובוביץ לאה. ה׳ בכסלו מ׳׳ב ישראל זהר

 1486 זיתוגי בורגה סולדגי׳׳א בםיון מ׳׳ס שלמה זיתוני
 747 חזקיה מאיר ה׳ באב׳ מ״ח כרמל חזקיה

 746 מזרחי מלכה א׳ באב מ׳׳ט מיכאל מזרחי
 738 מכבוש דוד זו באדר ב׳ מ׳׳ט אורה מכבוש

 21 סבג ויויאן כ׳׳ו מיםן מ״ז ׳שלמהסמ
 1488 סדי אסתר י־ ל׳ט באב מ״ט מנשה סעדי
 749 - פוריץ אורי א׳ באב מ׳׳ס יוסף פורה
 750 פוריץ שרה א׳ בסיון פרז יוסף פורח׳

 712 פססרנק בךציון כ״ב באדר א׳ מ׳׳ט אלי פסטרנק
 1490 קורץ חאסון כ״ה באלול מ״ט אלברט קוחן

 726 קמחי חיים י׳׳ג באלול נרם יצחק קמחי
 724 רוזנברג טובה כ׳ באלול מ״ס מרדכי רוזנברג

 711 שמש מנשה כ׳ בשבט, מ׳׳ט ג׳וליט שמש

 ע׳ לוי
 מנהל היחידה לעזמנות דרושות

 בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדק, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות.למתן צווי ירושה: י

 מס׳ החיק תאריך
 התשם״ט ,שם המנוח .. הפסידה שם המבקש

 3740 ניצה קציור י׳ באלול מ׳׳ג יעקב קציוד
 3753 ישעיהו כהן כיס בחשון ברו מגדלנה כהן

 3778 דורה לבקוביץ "י׳׳ד באב מ׳׳ט אברת! בר־לב
 (לבקוביץ)

 3791 יעקב ג׳זבין ח׳ באדר ב׳ ברט ליזלוטה גז׳בין

 התש׳ן
 14 גנט יורק ר באלול מ׳׳ט רחל מזרחי

 2.1 שרה כהן י׳ באב מ׳׳ב יחזקאל כהן
 27 פייגה ינקו ד׳.באדר ב׳ מ״ט חנית שרף

 52 שרגא לוונשטיין ט׳ בשבט מ׳׳ו שלמה־
 53 הדסה לוונשטיין 'כ״ה באב מ׳׳ט . לוונשטיין

4 י. שמואל ורזגר ל׳ בסיון מ״ח 'הלנה ורזגר 7 

 55 •י ציפורה זילברשטיין ב״ט באב מ׳׳ח אמרי שבתאי
 65 אורי דן י׳׳ד באב מ׳׳ט טובה דן

 71 מרקוס־הרמן שרדר ב׳ בחשה מ׳׳ט אירוין שרדר
 96 נפתלי קליין ז׳ באלול מ״ח אלקה קליין
 100 יחיא כאלף ט״ז בתמוז מ׳׳ז חממה כאלף
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 המבקשת• בתו.

 שלמה דידי, מזכיר ראשי

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
 התשל״ח-978ו

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק הצהרות מוות 20/89

 בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובעניין: הצהרת מותו של הנעדר המפורט להלן,

 הודעה

 בהתאם לתקנה 14(» לתקנות הצהרות מוות
 (סדרי הדין), התשי״ג-1952

 להווי ידוע כי בית המשפס המחוזי בירושלים מהיר'בצו סופי
 על מותו של הנעדר מוחמר עלי םאלח מחמוד.

 מקום מגוריו היה בערב אל היב בגליל התחתון.

 תאריך המוות: יולי-אוגוסס 1948.

 תאריך ההצהרה 23.10.1989.
 ב׳ בחשון.התש״ן(31 באוקטובר 1989)

 יפה הכט,;רשמת

 בבית המשפמ המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 54/89

 בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל׳ץז-1978,
 ובעניין: הצהרת מותם של הנספים ונספי שנות השואה

 המפורטים להלן,

 הנספים:, 1) שלמה בוטבין, לבוב, פולין; 2) מלכה בוטבין,
 לבום פולין; 3) חד בן שלמה בוטבין;,4) שאול ס שלמה בוטבין; 5)
 רבקה ריינר בת שלמה בוטבין; 6) אליקים בן שלמה בוטביה 7)

 יחיאל בן שלמה בוטבין.

 נספי שנות השואה 8) לאה בת שמואל בוטבין לבית רעבס,
 לבום פולין; 9) רעלע בת זאב בוטבין; 10) מרדכי בן שלמה בוסבימ
 11) חיה בת יהושע בוטבין לבית ליפשיץ; 12) אריה בן מרדכי

 בוטביה 13) שאול בן שלמה בוטבין; 14) לאה בת אליקים מטביה •
 15) צבי ק אליקים בוטבין; 16) יצחק בן אליקים בוטבין; 17) חנה
 בת אליקים בוםביה 18) לייב בן אליקיס בוטבין; 19) חנה ריינר בת

 רבקה דיינה 20) אמו מחק) ריינד בן רבקה דיינר.

 תדעה

׳ ת ו ו  בהתאם לתקנה 14(» לתקנות הצהרות מ
 (סדרי הדין), התשי״ג-1952

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים מהיר,בצו סופי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
 הודעות (המשך)

 תיק 797/התשמ״ס
 בעניין ירושת המנוחה ליפשיץ צלילה, שנפטרה ביום ו׳ בתמוז

 התשמ״ט;(9.7.1989^

 המבקש: אחיה.
 תיק 19/התשץ

 בעניין ירושת המנוחה מזרחי זהבה, שנפטרה ביום כ״ג באדר
 זו התשמ״ט(28.2.1989),

 המבקשים בעלם בנה ובנותיה.
 תיק 35/התש״ן

 בענת ירושת המנוח משה ידים שנפטר ביש כ׳׳ט באלול
 התשמ׳׳ט(29.9.1989),

 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 . תיק 51/התש״ן •

 בענת ירושת המנוח הדוש יונתן, שנפטר ביום כ׳ בתמוז
 התשמ׳׳ט (23.7.1989),

 המבקשים: אשתו ושני בניו.
 שלמה דירי, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הרץ, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

 תיק 31/התש״ן

 בעניין ירושת המנוח הרצל יוטל, שנפטר ביום י״ס בסיון
 התשמ״ט(22.6.1989),

 המבקשים: בנו ובתו.

 . . תיק 32/התשץ

 בעניץ ירושת המנוחה עמידה'מימון, שנפטרה ביום ג׳ באדר
 ב׳ התשמ״ט(10.3.1989),

 המבקשים; ילדיה ונכדיה.
 תיק 40/התש״ן

 בענת ירושת המנוח עקיבא שניצר, שנפטר ביום י׳חבאלול
 התשמ׳׳ט (18.9.1989),

 י המבקשים: אמתו, אחייניו ואחייניותיו.

 תיק 41/התש״ן

 בענת יחשו! המנוח שויצר ברוך, שנפטר ביום ג׳ בתשרי
 התשץ(2.10.1989),
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978

 התאריך האחרון
 הידוע שהנעדר

 ממס מגוריו ודה נחזים
א מ  האחרון התעסקרט והמקום מ ג

 שם הנעדר, מקום
 לידתו ותאריך לידתו

 1943, מחנה
 עמלה ברוסיה

 שנות השואד#.
 מחנות הדיכח

 לא עברה 1944, אושודץ

,W45 

 ברגן כלזן
 1930, הונגריה

 פסו־ פריד, הועדים מחנה עבודהלא יתעה
 לא יתעה שנת הלידה ברוסיה

 בלה פריד ובני מחנות - לא ידועה
 משפחתו, הונגרים לא הרימו . .

 יתעה שנת הלמה
 יולישקה פריד, הונגריםמחנה

 לא ידועה שנת הלידה אושורץ
 קלרה פריד, הונגרים ברגן בלזן לא עבדה

 לא יתעה שנת הלידה
 משה זלמן פריד, הונגריה לא יתעה

 הונגרים לא;ירועה
 שנת הלידה

 גב׳ פריד, אשתו של הונגריה לא ידועה 1944, אושודץ
 משה זלמן פריד,

 התגרים לא ידועה
 שנת הלידה

 מקום מגוריהם. הרגיל: הונגריה.
 אזרחותם הונגרית. .

 סימנים אחרים: אין.
 השמות והכתובות של בני משפחתם׳, הקרובים במתה מלה
 פריד, דחי ירושלים 34, פתח תקוה (אשתו השנייה של מי שהיה
 אחיהם בעלם אביה ובנם); אווז סירמאי, השדרה השלישית 10
 קינגס פארם גלזגו 44th ,Gסקוטלנד(בתה של מי שהיתה אחותם
 גיסתם גיסת אמה ובתם); ג׳ורג׳ פולדי, דרך סטראטמוד 48, דירה
 מס׳ 21בתקלת, ,02146MA, ארצות הברית(בנה של מי שהיתה

 אחותם, גיסתה, ג*םת אמה ובתם).

 כל מי שיש לו ידיעות על נספי שנות השואה והנםפה הנ׳׳ל
ל  מתבקש להמציאן לבית הסשפם בץ בכתב עד מם היית וכץ מ
 פה לפני מת המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונת הרוצה
 להתנגד להצהרת וטווח יתייצב לפני בית המשפט במועד הנמיב
 לעל, אם בעצמו ואם על ידי בא מחו וינמק את התנגדותו או
 ימסור לבית המשפט או בפני נציג תפלומטי או קונםולרי של
 ישראל תצהיר שלו, שבו, יפורשו טעמי ההתנגדות, שאם לא כך

 יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 ימה הבט, רשמת י

 .בבית המשפט המחוזי מירושלים
 תיק הצהרות מתת 9/89?

 בענייה חוק הצהרות מוות, התשל־ח-1978,

 על מותם של הנספים הנל.

 מקום מגוריהם היה בלמם פולין.
 תארץ• המתת: נספים 1-7 בתארימם שונים בשנות השלושים

 ונספים 8-20 בשנת 1944.
 תאריו־ ההצהרה: 31.10.1984.

 ג׳ בחשון התש׳׳ן(1 בנובמבר 1989)

 י8ה הבט. רשמת

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק הצהרות מתת 59/89
 בענייה חוק הצהרות מתת, התשל״ח־-1978,

 ובענת: הצהרת מותו של הנעדר המפורט להלן,
 הודעה

 בהתאם לתקנה 14(א) לתקנות הצהרות מוות
 (סדרי הדין*, התשי״ג-1952

ת המשפט המחוזי מרושלים הצהיר בצו סופי  להות מזע כי מ
 על מותו של הנעדר עודד שינבליס.

 מקוםמגודיו היה מילת,'-
 תאריך המתת: אפריל 1987.

 תאריך ההצהרה: 22.10.1989.
 ב׳ בחשון התש׳ץ (31 באוקטובר 1989)

 יעה הבט׳ רשמת

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 88/89

 בעגתז חוק מחדות מוות, התשל״ח-1978,
 ובענת: הצהרת מותם של נםפי שנות השואה והנםפה המפורל

 טיםלהלן,.
 והמבקשת: ילה פרמי, ת׳׳ז 03701463, הזז׳ ירושלים 34, פתח
-תקים ע״י אפוטרופסם נפתלי פלנצבוים ת*ז 05661509, רח׳ פיקא
 30, פתח תקום ע׳י ב׳כ עדר עמידם פאל ו/או חיים פאל ו/או

 תחיה פאל, דחי שפרינצק 5, תל אביב 64738.

 הודעה

 להוד ידוע, מ המבקשת פנתה אל מת המשפט המחוד מרד
 שלים בבקשה להצהיר על מותם של נםפי שנות השואה והנספה
מ מת המשפט  המפורטים להלן, שנעלמו ומשערים שהם מתו, ו

ל ביום 21.1.1990 בשעה 09.00.  ממן בבקשה הנ
 1וזה תיאורם של נספי שנות השואה והגספה לפי הצהרת

 המבקש
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 טוריה, קיבוץ שער הגולן, ד׳׳נ בקעת הירדן.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 2079/88.

 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: ט׳ בתמוז התשמ׳׳ט(12 ביולי
.(1989 

 א׳ בחשה התש׳׳ן(30 באוקטובר 1989)

 הודעה על ביטול צו כעוס ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: דוד פרץ, ת׳׳ז 6057023, סוחר, רח׳ צירל־

 סון 20/7, פתח תקהז,
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת׳א 1452/88.

 תאריך הצר לכינוס ופשיטת הרגל: כ׳ בכסלו התשמ׳׳ט
.(29.11.1988) 

 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים,
 תאריך הביטול: י״א באלול התשמ״ט (11.9.1989).

 א׳ בחשה התש״ן(30 באוקטובר 1989)

 הודעה על ביטול צו כינוס
 שם החייב, תיאורו ומענה יהושע ריכטר, ת־ז 5040313, טכנאי־ י

 מכונאי, דחי קלאוזנר, רעננות
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 630/88.

 תאריך הצו לכינוס: י׳׳ג בסבת התשמ״ם(21.12.1988).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.

 תאריך הביטול: ה׳ בתמה התשמ׳׳ט (11.7.1989).

 א׳ בחשון התש״ן(30 באוקטובר 1989)

 חיה כרפ
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על ביטול הכרזת פשיטת רגל
 בבית המשפט המחוד בנצרת:

 פ״ר: 8078.
 ת״א: 765/87.

 שם החייב, תיאורו ומעט: ג׳ריס מנסור, ת׳׳ז 2110645, שכיר
 בקיבוץ, גוש חלב.

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.
 תאריך הביטול: י״ד באלול התשמ׳׳ט (14.9.1989).

 בבית המשפט המחחי בחיפה:
 פ״ה 8081.

 ת־א: 1257/87. י
 שם החייב, תיאורו ומעט: שעבי מוחמר עלי, ת״ז 2038985, צבע,

 שפרעם.
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.
 תאריך הביטול: י״ד באדר ב׳ התשמ״ס (21.3.1989).

 פ״ר: 8105.
 ת״* 48/88.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עאטף אחמד, ת׳׳ז 5445352, פועל בניין,

 ילקוס הפרסומים 3715, י״ד בחשון התשין, 12.11.1989

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
 התשל״ח-978ו

 ובעניין: הצהרת מותו של נספה השואה המפורט להלן,

 והמבקש: אפרים זינגר, ת־ז 065303125, רח׳ רוטשילד 14,
 פתח תקוה, ע״י ב׳׳כ עו״ד אברהם נביאי ו/או עו״ד יעל ישורון ו/או

 איתמר גלרשטיין, ךח׳ הנביאים 26, תל אביב.
 הודעה

 להווי ידוע, כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים
 בבקשה להצהיר על מותו של נספה השואה לב פרנץ, שנעלם
 ומשערים שהוא מם וכי בית המשפס ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום

 21.1.1990 בשעה 09.00.

 וזה תיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקש:
 1) שם הנעדר: לב פרנץ.

 2) מקום לידה ותאריך לידה: הכפר איליינדה ברומניה בין השנים

.1890-1895 

 3) מקום מגורים רגיל: הכפר איליינדה ברומניה.

 4) מקום מגורים אחרון ידוע: הכפר איליינדה ברומניה.

 5) אזרחות: רומנית.

 6) התעסקות: סוחר תבואות.
 7) התאריך האחרון שבו.נראה הנספה בחיים והמקום בו נמצא אז:
 מאי 1944, הנספה נלקח אז ביחד עם אשתו מגטו דגי למחנה הריכוז

 באושוויץ.
 8) השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותה אפרים

 זינגר וחרמן לב, שניהם מתגוררים כישראל.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספה הנ״ל מתבקש להמציאן
 לבית המשפט, בין בכתב עד יום הדיון ובין בעל פה לפני בית
 המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד
 להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אס
 בעצמו ואס על ידי בא כוחו וינמק את התנגדותו או ימסור לבית
 המשפה או כפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל תצהיר
 שלו, שבו יפורטו טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט

 כטוב בעיניו. .

 יפה הכט, רשמת

 הודעות מאת הכונס הרשמי
 פקודת פשיטת הרגל ונוסח חדש!, התש״ם-1980

 הודעה על מתן צווי הכרזת חייבים כפושטי רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: רמי לוי, ת״ז 05783667, בעל קונדי

 טוריה, קיבוץ שער הגולן, ד״נ בקעת הדח•
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 2078/88.

 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: ט׳ בתמוז התשמ״ט(12 ביולי
.(1989 

 שם החייבת, תיאורה ומענה: תמר לוי, ח־ז 394962, בעלת קונדי־
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

 שעות האספה: 09.30.
 פייה 8219.

 ת״« 660/89.
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: םוהיר גדעון, ת׳׳ז 23499700,
 עקרת בית; ויליאם גדעון, ת"! 58990938, צבע, שכונת הכרמים

 1307/2, נצרת עלית.
ון התשמ׳׳ט >29.6.1989).  תאריו הבקשה כיו מי

 תאריו־ האספה כ־ב בכסלו התשמ׳׳ט (20.12.1989).
 תאריו הצה י״נ בתשרי התש־ן(12.10.1989).

 שעות האספה 08.30.

 פ״ה 8220.
 ת״א: 534/89.

 שם החייב, תיאורו ומענה יאסין שחאדה, ת״ז 5583056, שכיר, רח׳
 י 712, בית פרסי. נצרת.

 תאריו הבקשה כ׳ באייר התשמ״ס (25.5.1989).
 תאריך האספה ב״ב בכסלו התשמ״ט (420.12.1989

 תאריך'הצה י*ג בתשרי התש׳׳ן(12.10.1989).
 שעות האספה 09.00.

 פ׳׳ר: 8221.
 ת״א: 535/89,

 שם החיים תיאורו ומענו: תופיק עבור, ת׳׳ז 2024019, שכיר, רח׳
 חרוד 801/10, נצרת.

 תאריך הבקשה כ׳ באייר התשמ״ס (425.5.1989
 תאו־יך האספה כ׳יב בכסלו התשמ״ט(20.12.1989).

 תאריך הצו: י״ג בתשרי התש׳׳ן(12.10.1989).
 שעות האספה 09.30.

 פ־ד: 8222.
 ת״» 654/89 נצרת.

 שם החיים תיאורו ומענה עאדל בושרום, ת״ז 5014816, פועל בניין,
 כפר מג׳אר.

 תאריך הבקשה: כ״ג בסיון התשמ׳׳ט (26.6.1989).
 תאריך-האספה ב׳׳ג בכסלו התשמ״ט (21.12.1989).

 תארין־ הצו: י״ג בתשרי התש־ן(12.10.1989).
 שעות האספה 08.30.

 פ״ה 8223.
 ת־א: 613/89.

 שמות החייבים תיאורם ומענם: עליזה קדוש, ת״ז 6937118,
 פועלת; אברהם קדוש, ת׳׳ז 5452685, פועל, רח׳ חיסכון 18/16,

 ־ בית שאן.
 תאריך הבקשה ח׳ בםיון התשמ׳׳ס (11.6.1989).

 תאריך האספה: כ״ג בכסלו התשמ׳׳ט (21.12.1989).
 תאריו הצו: י־ג בתשרי התש־ן(12.10.1989).

 שעות האספה 09.00.

 פ״ד: 8224.
 ת׳׳זמ 1170/89.

 , אעבלין.
 סיבת הביטול: גיצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.
 תאריך הביטול: כ׳׳ח באלול התשמ׳׳ט (28.9.1989).

 *יה,8194.
 ת׳׳א: 574/89.

 שמות החייבים תיאורם ומענם: חנה גרוטאס, ת*ז 7151186,
 פועלם• שמואל נרוטאם*, ת״ז,0572463, פועל, רח׳ העבודה 10,

 עכו.
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.

 תאריך הביטול: כ׳׳ו באלול התשמ׳׳ס (26.9.1989).

 הודעות על מתן צווי.בינופ; הפחת פשיטת רגל
 ואספות ראשונות

 פ״ר: 8215.
 ת׳׳א: 1006/89.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אליהו קורנפלד, ת״ז 1037344, סוחר, דחי
 ליסין 11בי, חיפה

 תאריך הבקשה ל׳ בםיון התשמ־ס(43.7.1989
12.12.1989)J תאריו האספה י׳׳ד בכסלו התשמ׳׳ם 

 תאריו הצו: ר בתשרי התש׳ץ (3.10.1989).
 שעות האספה 08.30.

 פ״ה 8216.
 זמ8 675/89 נצרת.

 שם החייב, תיאות ומענה שלמה ממן, ת׳׳ז־ 068375229, משגיח
 כשרות, דת׳ הגולן 122/12, נצרת עלית.

 תאתך הבקשה ל׳ כסיה התשמ״ס (43.7.1989
 תאריך האספה כ־א בכסלו התשמ׳׳ט(419.12.1989

 תאריך הצה י׳׳ג בתשרי התש׳׳ן(12.10.1989). ,
 שעות האספה: 08.30.

 *יהי 8217. ^
 • ת׳׳א: 642/89 נצרת.

 שם החיים תיאורו ומענה עאטף שתאוי, ת׳? 2045565, פועל, רח׳
 207 מס׳ 16, נצרת.

 תאךיך הבקשה ר בתמוז החשמ״ס (49.7.1989
 תאריך האספה כ״א בכסלו התשפדס (419.12.1989

 תאריך הצה י׳׳ג בתשרי התש׳׳ן(12.10.1989).
 שעות האספה 09,00.

 פ״ר: 8218.
 ת״א: 350/89 נצרת

 שם ו!חיים תיאורו ומענה יעקב נחמני, ת״ז 069395390, פועל,שי־
 כון.ר 83/4, בית שאן.

 תאריך הבקשה: כיו כאח־ ב׳ התשמ׳׳ס (42.4.1989
 תאריך האספה כ״א ככסא התשמ׳׳ס(419.12.1989

 תאריך הצו: י׳׳ג בתשרי התש׳׳ן(12.10.1989). .

375 1̂  ילקוט הפרסומים 3715, י״ד בחשון התשץ, 11.1989.



 הודעות מאת הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת״א 587/89.
ז התשמ״ט (27.7.1989).  תאריך הגשת הבקשה: כ׳׳ד בתמו

 בקשת חייב או נושה: בקשת חייב.
טת רגל: כ׳׳ז בתשרי התש״ן ט והכרזת פשי נוס נכסי  תאריך צו כי

.(26.10.1989) 
׳ בכסלו התש׳׳ז  תאריך האספה הראשונה, השעה והמקום; ל
ל 7, קומה ד  (28.12.1989), שעה 09.00, משרד הכונס הרשמי, מג

ר הנשיאים 11, באר שבע.  גי, ש

 שם החייב, תיאורו ומענו: טסרואשוילי איליה, ת״ז 016491326,
 מלצר, רח׳ אמציה 7, באר שבע. •

 בבית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת׳׳א 572/89.
 תאךיך הגשת הבקשה: כ״ב בתמוז התשמ״ט (25.7.1989).

ה בקשת חייב. ש ו ו נ  בקשת חייב א
ץ ש ת טת רגל: כ״ז בתשרי ה ו כינוס נכסים והכרזת פשי  תאריך צ

.(26.10.1989) 
 תאריך האספה הראשונה, השעה והמקום: ו׳ בטבת התש״ן
דל 7, קומה גי, ד הכונס הרשמי, מג ו ש  (3.1.1990), שעה 11.00, מ

ר הנשיאים 11, באר שבע.  ש

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: הרשקוביץ יוסף, ת׳׳ז 1691545,
 מובטל; הרשקוביץ פאולינה, ת״ז 1677212, פקידה, רח׳ הרב

זיאל 10/17, באר שבע.  עו
 בבית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת״א 533/89.

׳ט (13.7.1989). ה י׳ בתמוז התשמ׳ ש ק ב  תאריך הגשת ה
ה בקשת חייבים. ש ו  בקשת חייב או נ

טת רגל: ר בחשה התש׳׳ן ס נכסים והכרזת פשי ט י  תאריך צו כ
42.11.1989) 

 תאריך האספה הראשונה, השעה והמקום: י״ז בסבת התש׳׳ז
ל 7, קומה ד  (414.1.1990 שעה 09.00, משרד הכונס הרשמי, מג

 גי, שד׳ הנשיאים 11, באר שבע.

(7 בנובמבר 1989) ׳ בחשון התש״ן  ט

ר י ׳ אנקוד־שנ  ע
ן הכונס הרשמי  סנ

 שם החייב ומענו: אלכסנדר אגרי, ת״ז 026824110, רה׳ ח 27,
 קרית ביאליק.

 תאריך הבקשה ב״ט בתמוז התשמ״ם (41.8.1989
׳ט (421.12.1989 ה ב״ג בכסלו התשמ׳ פ ס א  תאריך ה

 תאריך הצו: י׳׳ג בתשרי התש׳ץ (12.10.1989).
ה 09.30. פ ס א ת ה  שעו

ה 8225. י  פ
.1450/89 « ־  ת

ל סיטין, ת־ז 611137, רה׳ הצלפים 13, ס י ב א י ה נ ע מ  שם החייבת ו
ה פ י  ח

ה ט״ז באב התשמ״ט (417.8.1989 ש ק ב  תאריך ה
׳ט (25.12.1989). ה ב־ז בכסלו התשמ׳ פ ס א  תאריך ה

 תאריך הצו: כ״ה בתשרי התשץ(424.10.1989
ה 10.30. פ ס א ת ה  שעו

ה ל׳ קציר י  עמל
נס הרשמי ן הכו  סג

 הודעה על מתן צווי כינוס נכסיפ והכרזת פשיטת
 , רגל .

ד ״ ם ת׳׳ז 5370885, גנן, ת י ט  שם החייב, תיאורו ומענו; אבו קוירר ע
נ נגב. ׳  5386, באר שבע, שבט אבו רקייק, ר

 בבית המשפט המחוזי של: כאד שבע, ת״א 313/89.
׳ט (15.5.1989). ה י׳ באייר התשמ׳ ש ק ב  תאריך הגשת ה

ה בקשת חייב. ש ו  בקשת חייב או נ
טת חנל: כ״ז בתשרי התש״ן ס נכסים והכרזת פשי ו ע  תאריך צו כ

.(26.10.1989) 
ם ו׳ בסבת התש״ן המקו  תאריך האספה -הראשונה, השעה ו
ל 7, קומה גי, ד  (3.1.1990), שעה 09.00, משח־ הכונס הרשמי, מג

 שד׳ הנשיאים 11, באר שבע.

ם 16, ד מ ק, ת״ז 04736539, רח׳ ד ׳ ז סי ג  שם החייב, תיאורו ומענו: לו
.  קרית מלאכי

 376 , ילקוס הפרסומים 5715, י־ר נחשון החש־ן, 12.11.1989
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