
 רקוומות

 ילקוט הפרסומים
 י׳׳ח באייר היזש׳׳ן 3766 13 במאי 1990

 עמוד

 חוקרים פרסיים ושירותי שמידד. *דמיונות) 788 נ
 הודעה על מינוי ועדה לניהול תפקידי המועצה המקומית

 מקזז אל גדב״ה לפי פקודת המוע״־יה הממימיות 2784
 הודעות על מינוי ריין לכהונה כפועל כבית הדין הרבני

 הגדול לפי חוק הדיינים 2789
 הודעה על הרכב ועדת המשמעת לטוענים רבניים לפי

2790 . . .  תקנות זזסוענים הרבניים .
 מדעות בדבר הרכב מועצות דתיות מקומיות לפי חוק

 ש־דוחי הדת וזיהודייס . 2790
 הודעות בדבר תמצית תקציב רגיל(מעודכן) של רשויות

 מקומיות לפי פקידת העיריות, 2791
 הודעת על הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני . . 2792

 חדעה בדבר בישל השעיה זמנית של הבד לפי חוק לשכת
 עורכי הדיו 2793

 מדעה ומס׳ 4 ו לשנת התש״ן) בדבר עדכון מחירים מרביים
 למוצרי נפם . 2793
 הודעות על בקשה לחידוש רישש במקרקעין 2794
 מדעות כדבר רכישת קרקעות לגרבי ציבור 2795
 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 2796
 מדעות בתי המשפט 2805
 מדעות בתי הרין הרבניים 2806
 תיקון טעות 2808

 עמת

 הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק לפי־ חוק שידות .
 המדינה ומינויים) 2786

 מדעה על מינוי ועד נאםניס לתל־אניב־־פו לפי חוק נכסי
 נפקדים 2786

 הודעה על קביעת ממלא מיזם של שי־ לפי חוק יסוד־.
 הממשלה 2786
 מדעה על שיכו של ער לארץ לעי־ החוק וממיר 2786
 הודעה על מינוי שופט לפי חוק בית הדין לעבוד־ 2786

 מדעי. על מינד שיפט ביה משפע לעניינים מקומייפ לפי
2786 . .  חוק בתי המשפט . .

 מדעות בדבר מינוי יושנ־דאש נוסף מועדות הערעור לפי
 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים

 ישיש0< זלפי חוק הגרם !תגמולים ושיקום) »278
 הודעה על מינוי חברים כמועצה המייעצת לפי חוק הפיש־וז

 על עסקי גיהוח 2787
7 ....27R מדעה על מינוי חברים בוועדה המייעצת לפי החוק האמור 

 ד.*תר להעלאת מחירי סיגריות מייבוא לפי מק יציבות
 מחירים במצרכים ובשירותים!הוראת שעה) י. 2787
2787 . י נ  הודעה על הסמכה לפי חוק פיצוי מפוני סי

 הודעה ברבר הסמכה לתת אישורים לפי הוראות מק
 ישראל (נכסים נדלים) 2788

 מדעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות לפי תקנות



 הודעה על שובו של שר לארץ

 לפי חוק יסדה הממשלה

ן סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה:, כי שר י  מודיעים בזה, לעני
 החוץ שב ארצה ביום ס׳ באייר התש׳׳ן (4 במאי 1990).

 •*א באייר התש״ן (6 במאי 990«
ן י נשטי בי  >חמ 3-57) אליקיט רו

 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התשכ׳׳ח, עמי 226.

 הודעה על מינוי שומט

 לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ־ם-1969

 בהתאם לסעיף 8 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ־ט-1969י,
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק האמור ובהתייעצות
 עם שר העבודה והרווחה ועם נשיא בית הדין הארצי לעבודה,
 מיניתי את יעקב נויגבודן, שופט ראשי של בית דק אזורי לעבודה,
 בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית הדין הארצי לעבודה, מיום
 כ׳׳א באייר התש״ן(16 במאי 1990) עד יום כ׳׳ב בסיון.התש ץ«15

 ביוני 1990).

. ד ו ד י  ל׳ בניסן התש׳׳ן(25 באפריל 1990) דן מר
 (חמ 3-1563) שר המשפטים

 י ס״ח התשכ״ט, עמי 70.

 מינוי שופט בית משפט לענייניפ מקומייפ

 לפי חוק בתי המשפט ונוסח משולט, התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לחוק בתי המשפט ונוסח
 משולט, התשמ״ר-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני
 ממנה את ישראל אפלבויס, שופט בקיצבה, למלא תפקיד של שופט

 בית משפט לעניינים מקומיים.

ץ אף לאחר שעות העבודה הרגילות ר  השופט אפלבוים יישב ב
 בבית המשפט ויהיה זכאי לגמול, לכל יום ישיבה, בשיעור שייקבע

 מזמן לזמן.

 תוקף המינוי הוא עד מם ט׳־ז בניסן התשנ״א(31 במרס 41991

ד התש״ן(3 במאי 1990) י באי  ח׳
ד דו י  (חמ 3-1653) ת מר

 שר המשפטים

 י כרה התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה בדבר מינוי יושב־־ראש נוסן8
 בוועדות הערעור

 לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
 התש״י-1950

 די  אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לתיק משפחות ו
 לים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום), התש־י-1950י, וסעיף 16

 1 ס׳׳ח התש־׳י, עמ׳ 162.

 ילקוט הפרסומים 3766, י־׳וז באייר התש׳׳ז, 13.5.1990

 הודעה על הוספת משרה בתוספת להוי!

 לפי חוק שירות המרעה(מינויים), התשי״ט-1959

 מודיזךם בזה בי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה(מי
 נויים), התשי״ס-1959י, החליטה הממשלה להוסיף את משרת מנהל
 המרכז למחקר גרעיני לרשימת המשרות שבתוספת לתוק האמוה

 לפיס־, אחרי פרט 25 בתוספת־ יבוא:

ני(מפרג) משח־ ראש 26. מנהל המרכז למחקר גרעי ' 
 הממשלה׳׳.

 ב־ג בניסן התש׳ץ(18 באפריל 990»
 (חמ 3-1173)

ן י נשטי  אליקימ תהי
 מזכיר הממשלה

« התשכ״ג, עמי 110.  1 ס־ח התשי״ס, עמי 6

 « י״פ התשמ׳׳ט, עמי 178.

 הודעה על ממדי ועד נאמניה לתל־אביב־יסו

ק נכסי נפקדים, התש״י-1950 ך מ ו  ל

ר  בהתאם לסעיף 29ב׳ לחוק נכסי נפקדים, התש״י-1950י, מ
 דיעים בזה כי הממשלה מינתה ועד נאמנים לתל־אביב־יפו בהרכב

 דלהלד.

 אלכסנדר בליי
ה  נסים ת
 עדי הדר

 באדי יאסין
 צאלח סלימאן

 דה־ יפרח.

 מינויים של האנשים שהודעה עליהם פורסמה בילקוט הפרםו*
 מיס 3659, התשמ״ט, עמ׳ 3066 - בטל.

 כ־ג בניסן התשץ (18 באפריל 1990)
 (חמ 3-73)

ן י נשטי בי  אליקים רו
 מזכיר הממשלה

« התשכ״ה, עמ׳ 58.  י ס״ה התש״י, עמי 6

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שר

 לפי חוק יסוד: הממשלה

« לחוק ־סוד: הממשלה׳, מודיעים בזה  בהתאם לסעיף 41(0(
 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה כי ראש הממשלה
 יכהן כממלא מקום שד החוץ מיום ז׳ באייר התש״ן(2 במאי 1990)

ר החוץ לארץ.  עד שובו של ש

 ח׳ באייר התש׳ץ(3 במאי 1990)
 (חמ 3-57)

ן י  אליקיפ רובינשטי
י הממשלה כ ז  מ

 י ס־ח התשכ׳׳ח, עמי 226.
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 הודעה על'מינוי הבדים לוועדה המייעצת

ק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981  לפי מ

 אני מודיע בי בהתאם לסעיף 4 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,
ן(22 באפריל 1990¿. ׳  התשמ"א-ו198י, מיניתי ביום כ׳׳ו בני^התש׳
י ואת יעקב דרף, כחברים בווע־.  לתקופת כהונה נוספת׳, את עוזי לו

 דה המייעצת.

 כ״ט בניסן התש־ן(24 באפריל 1990)
 (חמ 3-1184)

י ־ ר י מ  יצחק ש
 ראש הממשלה ושר'האוצר

 י ס־ח.התשמ״א, עמי 208.
 ־ י״פ התשמ׳׳ז, עמ׳ 1802.

 היתר להעלאת מחירי סיגריות מייבוא

 לפי חוק יציבות.׳מהירים במצרכים ובשירןתים;(הוראת שעה!,,
 התש״ן-1985 י

ציטת מחירים י ק,  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 07»2) לחו
, אנו'קובעים ^ ג - ו ״ מ ש ת  במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), ה
 כי מותר להעלות את מחיריה של סיגריות מייבוא־, המםווגימ בפרט
י המכס והפטורים ומס ד ע  מכם 24.02 בתוספת הראשונה לצו ת
 קנייה על סובין, התש״ן-1989י, מעל מחיריהם הקובעים׳, בשיעור

 שאינו עולה על 2.4 אחוזים.

 צוינו מצרכים שוניס לצדו של פרס מכם כאמור, יחולו
ו בו בלבד.  הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך שצר

 נקבע למצרך שצוין בהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו הודאות
 ההיתר לגבי אותו מצדד במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצרכן.

י התקין(17 במאי 1990). י א  תחילתו של היתר זה ביום כ״ב ב

 א׳ באייר התש׳׳ן(26 באפריל 1990),
 וחמ 3-1979)

ר ד נ  משה• נסים יצחק ש
 שר התעשייה והמסחר . ראש הממשלה ושר האוצר

 1 ס־ח התשמ־ו, עמ׳ 2.

 י קי׳ת-שיעורי מק׳׳ח 479, התשמ״ס, עמי 33.

פ התש״ן, עמ׳ 2282. ־ י 1 

 הודעה על הסמכה

צד מפוני סיני, התשמ׳׳ב-1982  לפי חוק פי

י 27(נ» לחוק פיצוי ע  אני מודיע שבתוקף סמטתי לפי ס
 מפוני סיני, התשמ״ב-1982י(להלן ־ החוק), הסמכתי את המנהל

 הכללי של משרד התעשייה והמסחר ואת הסמנכ״ל למימון באותו.
 המשרד, כל אחד מהם בנפרד, לציה־ מתן אישורים למפוני סיני
 כהגדרתם בחוק, כי שעבוד איגרות החוב נעשה כבטוחה לאשראי

 למען מטרה תעשייתית.

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 99.

, ובהתייעצות עם ק בתי המשפט [נוסח משולב!, התשמ״ד-1984נ  ^לחו
 נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את ישראל אפלבוים, שופט
ש נוסף בווערות הער־ א י ב ש ו  (דימי) של בית משפם שלום, להיות י
י לעניין החוק, במחוז חיפה, עד יום כ־ו באדר ב׳ התשנ׳׳ב (31  ע

 במרס 1992).

י שפורסמה בילקוט ע ר  . סור ב׳ בהודעה בדבר מינוי ועדות ע
 הפרסומים 3754, התש״ן, עמ׳ 2338, יתוקן לפי זה.

(3 במאי 1990) ו י התשי י א  ת׳ ב
 (חמ 3-321)

ד דו  ת מרי
 שר המשפטים

 ־ ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 הודעה בדבר מינוי יושב־ראש נוסןן
 בוועדות הערעור

 לפי חוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ס-1959 ונוסח משולב!

, שבתוקף םממ־חי לפי סעיף 26 לחוק הנכים ע י י  אני מ
 (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 ונוסח משולב!׳, וסעיף 16 לחוק
 בתי המשפט [נוסח משולבי התשמ״ד-21984, ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, מיניתי את ישראל אפלבוים, שופט(דימ׳) של
י לעניין ע ר ע ש נוסף ׳בוועדות ה א י ב ש ו  בית משפט שלום, להיות י
 החח* במחוז חיפה, עד יום כ׳׳ו באדר ב׳ התשנ׳׳ב(31 במרס 41992

 ! סור ב׳ בהודעה בדבר מינוי ועדות ערעור שפורסמה בילקוט
ש לפי זה. תו  j הפרסומים 3754, התש״ן, עמי 2340, י

 ! ח׳ באייר התש־ן(3 במאי 1990)
 (חמ 3-323)

ד דו  דן מרי
 שר המשפטים

 י ס״ח התשי׳׳ט, עמ׳ 276.
 י סייח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 הודעה על מינוי חברים במועצה המייעצת

 לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ׳׳א-1981

 אני מודיע בי בהתאם לסעיף 6 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,
 התשמ״א-1981י, מיניתי ביום כ׳׳ז בניסן התש״ן(22 באפריל 1990),
י ואת מאיר קרתי, כחברים ח , את יעקב ד  לתקופת כהונה נוספת1

 במועצה המייעצת.

 ל׳ס בניסן התש׳׳ן(24 באפריל 1990)
 ןחמ 3-1184)

ר  יצחק שםי
 ראש הממשלה ושר האוצר

 ם׳׳ח התשמ׳׳א, עמי 208.

 י׳׳פ התשמ׳׳ז, עמ׳ 1802.

 לקוס הפרסומים 3766, י־׳וז באייר התש״ן, 13.5.1990 2787



^  נזילים), התשל"א-1971י(להלן - הוראות הנדלות), אני מסמיך את,
ר קליין לאשר שעבוד פיקדונות לעניין סעיף 21»ר) להוראות  ת

 הנדלות.

ת זה - נסלה. נ ע  כל הודעה קודמת בדבר הסמכה ל

 י־ג בניסן התש־׳ן(8 באפריל 1990)

(6 במאי 1990)  י׳׳א באייר התש״ן
 >חמ 3-106)

 סשה נסים
 שר התעשייה והמסחר

(3-1940 an) 

ו נ  מיכאל ברו
 נגיד בנק ישראל

 ק׳׳ת התשל׳׳א, עמי 690; התש״ן, עמי 168 ועמי 586.

 הודעה בדבר הסמכה לתת אישורים

 לפי הודאות בנק ישראל (נכסים נדלים), התשל־א-1971

ק ישראל (נכסים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 21נ להוראות מ

 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשימות

 לפי תקנות חוקרים פרסיים ושירותי שמירה (רשיונות), התשל־ב-1972

, התשל"ב-1972י, מתפרסמת בזה רשימת מבקשי רשיונות; תוך נות) ו  בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמיה(רשי
זן למבקש מסויס, לפי המען: ועדת הרישוי לפי חוק  15 ימים מפרסום הודעה וו רשאי בל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רשי

 חוקרים פרסיים ושירותי שמירה, התשל״ב-1972, רח׳ צאלח א־דין 29, ירושלים:

 מס׳ השם המען סוג הבקשה

 5280/90 אברג׳ל אברהם ת״ו־ 8428, רמת גן 52183 חוקר פרטי

 5405/90 פולק ׳אודי יהודה סוקולוב 82, רמת השרה 47237 . חיקו־ פרסי

ד 1697, אילת 88000 חוקר פרטי ד  5407/90 ברגר אריק האיצטדיון 5204/18, ו

 5416/90 אחרוני דוד ויתקין 8, ראשון לציון 75289 חוקר פרטי

ה י מ  5420/90 קרן אהרון ביל׳׳ו 15, קרית אתא 28000 שירותי ש

 5420/90 עוזרי דרור הרב עוזיאל 7, תל אביב 62333 חוקר פרטי

 5421/90 ברטפלד ורדה מור 7 הדרים, כפר סבא 44242 שומר

י 76/2, באר שבע 84624 חוקר פרטי מ ל ת  5421/90 דדון שמעון ה

 5423/90 מחאג׳נה חאלר אופ אל פחם 30010 שירותי שמירה

 5.424/90 כליף דוד קרית 26, בת ים 59502 חוקר פרטי

ה י מ  יפו 97, בניין כלל 335, ירושלים 94340 שירותי ש
 שירותים קבלניים בע׳׳מ

 רוזנבוס וחאסר
5427/90 

י גולומב 144, ירושלים 96903 . חוקר פרטי י  5428 וולמן פ

 5429/90 חינאוי עאסף דיר חנא 24973 חוקר פרטי

ה 17, ד״נ בנימין 71947 חוקר פרטי י ם בית אריה, ד י  5430/90 ׳ גרייפנר י

י שמירה ת ו י  5431/90 מויאל חיים 33השופטים , טבריה 4278t ש

 5432/90 סעד בנימין כצנלסון 120, גבעתיים 53279 חוקר פרטי

ה י מ י ש ת ו י  5433/90 מהצרי יגאל ת־ד 5014, אשקלת ש

 5434/90 עבד־אלחק שאמל כפר חורפיש, חורפיש 25155 חוקר פרטי

 5435/90 גוטמן חיים נאות גולדה 30/7, נתניה 42345 חול! פרטי

 5436/90 מורטמן איל צה״ל 19, גבעתיים 53371 חוקר פרטי

 חוקר פרטי
 שירותי שמירה

ד בית השואבה 179, שדרות 80100  5436/90 מדמוני דו

 ק״ת התשל׳׳ב, עמ׳ 1236; התשמ׳׳ס, עמי 998.
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ן 26430 שירותי שמירה  5438/90 הויבן יעקב דקר 9/36, ק׳ מתקי

ם 92542 חוקר פרטי י ל ש ו  5439/90 בן־אשר עדי ׳ הפלמ׳׳ח 32, י

ם גאולה 15, חיפה 33198 שירותי שמירה י מ ע  5440/90 צופן מערכות ע׳׳י: פלז! ז

 5441/90 פלבסקי נסע קריביצי 80, רמת גן 52601 חוקר פרטי

ה י מ  5442/90 גלגלים ע*^ אריאלי אבנון נחמני 48, תל אביב: 67776 שירותי ש

 5443/90 ת.ל.מ. עיי: קהילה יחזקאל בלפור 16, תל־אביב־יפו 65211 שירותי שמירה

י קובי נאות גולדה 12, נתניה 42000 • חוקר פרטי מ ל  5445/9C ם

 )5446/9 פלדמן אבי ־ מכבי 47/1, רעננה 43254 חוקר פרטי

 (5449/9 בן־שמעון רפאל נורדו 32/1, רחובות 76242 . חוקר פרטי

 5450/91 רוזנבלט יוסף . המגינים 137/11, חיפה 35668 שירותי שמירה

ה י מ י ש ת ו י מד בפר מועאויה 30017 ש  5451/9 אגבאריה או

 5453/9 ליבנת ישעיהו וולפסון 28, פתח תקוה 49541 חמך פרטי

 40798 גרסי איתן יוסף הנשיא 14, פתח תקוה 49386 חוקר פרסי

י בודנהיימר 18, חיפה 35591 חוקר פרסי  ?5309 אדרי ד

 )2002060 מנחמי מ ציון שרת 5, חולון 58419 משרד חקירות

ת ו  2002514t עוז עמרם שלום טייבר 42, גבעתיים 53418 משרד חקי

ה י מ  20026811 בן מדון משה לדנ׳ינםקי 8/9, רחובות 76585 שירותי ש

י שמירה ת ו י  ^5002477 תלמי ינאי דיינס 28', תל אביב 64381 ש

ן ומשה ברוך . סעדיה פז 34, חיפה תאגיד חוקרים ד ו  /5455 מ.ט.כ. ע־י: סושק ע

 : באייר התש׳׳ן(7 במאי 990»
 ן 3-333)

 ישראל ו׳יינר
ש הוועדה א י ב ש ו  י

 מינוי ועדה לניהול תפקידי המועצה המקומית
 כאקה אל גרבייה

 לפי פקודת המועצות המקוממת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לפקודת המועצות המקומיות׳
 ין - הפקודה), בתוקף הסמכות לפי סעיף 41 לפקוחז שנטלתי
: הממשלה־, ולאת־ שעיינתי י ס י בהתאם לסעיף 32 לחוק י  ג
 צאי ועדת החקיה שמיניתי לפי סעיף 38 האמור וקיבלתי את
 נותיה, אני מודיע בזה על פיזור מועצת באקה אל גדבייד, ועל
 י הרשומים מטה להיות ועדה למילוי תפקידי המועצה המקומית

 ; אל גרבייה החל ביום׳ ו׳ באייר התש״ן(1 במאי 1990):

ש - יוב ראש; ר ר י ד מ  ס
 אליהו שחרור - חבר;

 ־ מדינת ישראל, נוסח חרש 9, עמי 256.
 התשכ׳׳ח, עמ׳ 226.

״ - חבר; ל  אלכסנדר ב
 יאסר מבאש - תכה

 דור ששון - חבר.

 י׳׳ד בניסן התשץ (9 באפריל 11990
 (חמ 3-2006)

ך ת  אריה ד
 שר הפנים

 הודעה על מינוי דיין לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשס״ו-1955

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט״ו-11955, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא

 ם׳׳ח התשט״ו, עמי 68; התשמ״ד, עמ׳ 50: התשמ׳׳ס, עס׳ 76.

 הפרסומים 3766, ייח באייר התש״ו, 13.5.1990 2789



ן תהיה בת חמשה חברים והרכבתי אותה  הדתית כפר גדעו

 גבירץ אליעזר
 הס משה
 כהן חיימ

 פרידמן פנחס
ז יוסף. י ל ג  שסי

 ד בניסן התשץ (2 באפריל 1990)
 >חמ 3-140)

 זבולון הסר
 השר לענייני דתות

 הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית צפת

 לפי חוק שירותי הרת היהודיים ונוסח משולט, התשל׳א-1971

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6>א) לחוק שירותי
 הדת היהודיים ונוסח משולט, התשל״א-1971י, קבעתי שו10יעצו,

 הדתית צפת תהיה בת שלושה־עשר חברים בהרכב כלהלן:

 אוחנונה יעקב
 אלבז חיים
 גבאי חיים
 דהן זהבה

 האופס שלמה
י  חן ת

 מזוז צמח
 ממן דוד

 מלבה דבורה
 חמו משה
 עמר יונה

ו פנחס  קל
 ריפל חיים.

 כ׳׳ס בניסן התש׳׳ן(24 באפריל 1990)
 1חמ 3-140)

 זבולון המר
 השר לענייני דתות

 1 ס״ח התשליא, עמ׳ 130.

 הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית נם ציונה

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים ונוסח משולט, התשל״א-1971

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי
 הדת היהודיים ונוסח משולט, התשל־א-1971י, קבעתי שהמועצה

 הדתית נם ציונה תהיה בת שלושה־עשר וערים בהרכב כלהלן:

 אחרק שאול
 אלוני מרדכי

 אוהב ציון רמי

ח התשל־א, עמי 130. י כ 1 

 בית הדין הרבני הגדול, ממיתי את שלמה p שמעון, אב בית דין
 בבית הדין הרבני האזורי בתל־יאביב, בהסכמתו, לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול, לתקופה של שלושה חודשים החל ביום ו׳

 באייר התש״ן(1 במאי 1990).

 כ״ד בניסן התש״ן(19 באפריל 1990)
 (חמ 3-403)

 זבולון המר
 השר לענייני דתות

 הודעה על מינוי דיין לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשס־ו-1955י, אני מודיע
 כי בתוקף. סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
 בית הרץ הרבני הגדול, מיניתי את מתתיהו שדים, דיין בית דין
 בבית הדין הרבני האזורי בירושלים, בהסכמתו, לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול, לתקופה של שלושה חודשים החל בעם ר

ר התש׳׳ן(1 במאי 41990 י ר  מ

ק התש״ן(19 באפריל 1990) י  כ״ד מ
 . (ועז 3-403)

 זבולון המד
 השר לענייני דתות

 1 ם־ח התשס׳׳ו, עמי s6; 50התשמ׳׳ד, עמ׳ ; התשמ׳׳ש, עמי 76.

 הודעה על הרכב ועדת המשמעת לטוענים רבניים

 לפי תקנות הטוענים הרבניים, התשכ"ח-1967

 בהתאם לתקנה 17 לתקנות הטוענים הרבניים, התש*
1967י, אני מודיע כי הרכב ועדת המשמעת לפי תקנה 15  כ״̂ו

 לתקנות האמורות הינו כדלהלן:

 אליהו עצור, אב בית דין בבית הדין הרבני האזורי ירושלים - יושב
 ראשי,

 אברהם יצחק כלאב, ריק בית הדין הרבני האזורי ירושלים - חבה
 צפניה דרורי, רב העיר קרית שמונה - חבר.

 כ״ח בניסן התש׳׳ן(23 באפריל 1990)
 (חמ 3-2147) זבולון המר

 השר לענייני דתות

 1 ק׳׳ת התשכ״ח, עמ׳ 16.

 הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית כפר גדעון

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולט, התשל״א-1971

 אני מודיע כי בתומי סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי
 הדת היהודיים [נוסח משולט, התשל"א-11971, קבעתי שהמועצה

 י ס׳׳ח התשל״א, עמ׳ 130.
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ל (מעודכן) של עירית כפר סבא י  ברה אל״, אישרתי תקציב רג
 לשנת התקציב 1988 שתמציתו להלן.־

 בשקלים חדשים

17,932,800 

2,281,660 
14,147,540 

133,000 

34,495,000 

 בשקלים חדשים

2,512,600 
8,545,000 

21,683,100 
1,754,300 

34^95,000 

 'תקבולים

 .1. מסים
 19.91 מענק כללי

 2. שירותים מקומיים
 3. שירותים ממלכתיים

 4. מפעלים
 5. תקבולים לא רגילים

 6. מדמיה כללית
 7. שירותים מקומיים

 8. שירותים ממלכתיים
 9. מפעלים ותשלומים לא רגילים

 ר באייר התש״ן«1 במאי 1990)
 (חמ 3-360)

 דב קהת
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י׳׳פ־התשל׳׳א, עמ׳ 1523.

 תמצית תקציב רגיל(מעורק) של עירית גפר סגא
 לשכת הכספים 1989

 לפי פקודת העיריות

(להלן הפקודה), אני  בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות׳
 מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 2071 לפקודה שהוע
מת כפר סבא ל (מעוו־ת) של עי י  ברה אל״, אישרתי תקציב רג

 לשנת התקציב 1989 שתמציתו להלך

 תקבולים בשקלים חדשים

 1. מסים 22,709,000
- א ל  19.91 מענק כ

 2. שירותים מקומיים 3,179,900
 3. שירותים ממלכתיים 17,148,100

ם 263,000 י ל מ  4. מ
 5. תקבולים-לא רגילים

43,300,000 

 מדינת ישראל, נוסח חדש £ עמ׳ 197.
 י׳׳פ התשל־א, עמ׳ 1523.

. יוסף עובדיה ן ב . . £ 
 י" גידופי חיים

 דוידוביץ יהודה
 דמרי ישראל

 סיסון עזרא
י ד י עץ ו ו  י
ז יורם ע  י

ד רחמים  ל
י נ  עזרה ח

 עבים יחיאל.

 י• באיייר התשין >1 במאי 1990)

 זמ 3-140)
 זבולון המר

 השר לענייני דתות תשלומים

 הודעה בדמי תיעב המועצה הדתית גולן

 לפי חוק שירותי הרת היהודיים ונוסח משולט, התשל״א-־1971
 ו - י

 אני מודיע ט בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי
 רת היהודיים ונוסח משולט, התשל״א־1971י, קבעתי שהמועצה

 דתית גולן תהיה בת חמשה עשר חברים בהרכב כלהלן:
 אדרי מודים

גאל  אריאל י
 יחזקאל ראום

 הרשקוביץ יהושע
יצחק  דצמן
 ולמן יהודה
 זלצר משה
 ירחי אהרון
ת ר ר ח  מ

 לרך יהושע
 מאיר מנחם

 פולציק יעקב
 קינן שמעון
 רינגר מחק

 שר שלום אברהם•

(2 במאי 1990) ד התש״ן י ד  מ
 ן 3-140)

 זבולון המר
 השר לענייני דתות

 ¡־n התשל״א, עמי 130.

ר בבא  מדת תקציב רגיל(מעודכן) של עירית מ
 לשנת הכספים 1988

 לפי פקודת העיריות

(להלן הפקודה), אני  בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות׳
 יע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ר207 לפקודה שהחל

ינת ישראל, נוסח חדש $ עמ׳ 197.  י
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 תמצית תקציב רגיל (מעודכן) של עידית רענני#
 לשנת הכסםים 1989

 לפי פקודת העיריות

 בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות׳ (להלן הפקודה), אני
 מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ר207 לפקודה שהועב
 רה אל״, אישרתי תקציב רגיל (מעודת) של עירית רעננה לשנת

 התקציב 1989 שתמציתו להלן:

 תקבולים בשקלים חרשים

 1. מסים 21,480,000
 19.91 מענק כללי ־

 2. שירותים מקומיים 3,598,684
 3. שירותים ממלכתיים 12,791,716
 4. מפעלים 6,596,600

-  5. תקבולים לא רגילים

44,467,000 

 תשלומים בשקלים חדשים

 6. הנהלה כללית 2,210,150
 7. שירותים מקומיים 13,599,100
 8. שירותים ממלכתיים 22,103,746

 9. מפעלים ותשלומים לא רגילים 6,554,004

44,467,000 

 ו׳ באייר התש״ן(1 במאי 1990)
ג קהת  (חמ 3-360) ד

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
פ התשל״א, עמי 1523. ־ י 2 

 הודעה על הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
 לפי תקנות הארכיונים(שמירתם וביעורם של תיקי בתי־משפט

ץ דתיים), התשמ״ו-1986  ובתי ר
 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים(שמירתם וביעורם של
 תיקי בתי־משפס ובתי דין דתיים), התשמ״ו-1986י, אני מודיע כי
 עירית ירושלים (בית משפס לעניינים מקומיים) הגישה בקשה

 לביעור החומר הארכיוני כמפודס להלן:

 1. תיקי ברירות קנם כאשר הקנס שולם, מהשנים 1988-1987 מז
 מרס);

י עסקים וכעניין חוקי עזר עירוניים, מהשנים  2. תיקים בעניין רישו
 1985-1984 (עד מרס).

 כ״ה בניסן התש׳׳ן(20 באפריל 1990)
! דו  (חמ 3-82) ר׳ י

 הגנז

ת התשמ״ו, עמ־ 1342.  1 ד

 תשלומים בשקלים חדשים

 6. מהאל כללית 49,400*2
 7. שירותים מקומיים 57,910*10
 8. שירותים ממלכתיים 26,444,940

 9. מפעלים ותשלומים לא רגילים 3,147,750

43,300,000 

י התש״ן(1 במאי 1990) י א  ר ב
 (חמ 3-360)

ב קהת  ר
 המנהל הכללי של משרד הפנים

ל (מעודכן) של עירית  תמצית תקציב ת
 גבעתיים לשנת הכספים 1989

 לפי פקודת העיריות

 בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות׳(להלן הפקודה), אני
 מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ד207 לפקודה שהוע
 ברה אל״, אישרתי תקציב רגיל (מעודכן) של עירית גבעתיים

 לשנת התקציב 1989 שתמציתו להלן:

 תקבולים נשקלים חדשים

 1. מסים 43,000*26
 19.91 מענק כללי 100,000

 2. שיחתים מקומיים 6,514,000
 3. שירותים ממלכתיים 10,312,000
 4. מפעלים 6,452,000
 5. תקבולים לא רגילים 1,270,000

51,491,000 

 תשלומים בשקלים חדשים

 6. הנהלה כללית 5,299,500
 7. שירותים מקומיים 20,636,400
 8. שירותים ממלכתיים 19,471,450
 9. מפעלים ותשלומים לא רגילים 6,083,650

51,491,000 

 ו׳ באייר התש׳׳ן(1 במאי 1990)
(3-360 oro 

 דב קהת
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
פ התשל״א, עמי 1523. ״ י 2 
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* 1 2  דין צבי בן ליאור נושא רשיון מס׳ 0

 ביטול ההשעיה הזמנית בתוקף מיום י׳׳ט בתמוז התשמ־ט(22
 ביולי 41989

 ל׳ בניסן התשי׳ן(25 באפריל 1990)
 (חם 3-94)

ן בי  יעקב רו
 ראש לשכת עורכי הדין

 הודעה בדבר ביטול השעיה זמנית של חבר

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ־א-1961

 אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69(א*6ו ר72 לחוק לשכת
 עורכי הדין, התשב״א-1961י (להלן - החוק), כי בהתאם לאמור
0 לחוק מבוטלת השעייתו הזמנית והחלקית׳ של עורך  בסעיף 78(

 1 ס״ח התשכ׳׳א, עמ׳ 178.

״פ התשמיח, עמ׳ 1123. - י

 הודעה (מס׳ 14 לשנת התש׳ץ* בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נסמ

ם במצרכים ובשירותים(מודדים מרביים למוצרי נפס4 התשמ״ח-1988 י י ח  לפי צו יציבות מ

ים מרביים למוצרי נפט), התשמ*ח-11988, אני קובע כי ם במצרכים ובשירותים(מחי י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו יציבות מחי
ט הם כמפורט להלן: פ ;  החל ביום כ־ג בניסן התש״ן(18 באפריל 1990) המחיים המרביים של מוצרי •

 בשקלים חדשים

ה לתעשיות הפםרוכימיות(ט״מ)  1. גפ״מ - כחומר ת
ל מע״מ) ל  (במתp החברה לא מ

 2. נפטא - בת־מר דנה לתעשיות הפסדזכימיות(?רם)
ל מע״מו ל  (במתקן החברה 16 ס

 3. מזוט קל(במתקן החברה לא כולל מזךמ)

 א. המחיר ל־1000 ליטרים בחיפה ובאשדוד

י לם־מ בחיפה ובאשדוד בהזרמה ח  ב. מ

 4. מזוט כבר ״1500, 2.7% גופרית (במתקן החברה לא כולל מע׳׳מ)

 * מחיר לט׳׳מ למפעל הצורך מעל 25,000 ט־מ

 בחיפה במיבליות
 בחיפה בהזרמה

 באשדוד

י לט־מ למפעל אחר ח  ב. מ
 בחיפה

י ר ש א  ב

ל מע׳׳מ) ל  5. מזוט כבד ׳׳4000, 2.7% גופרית (במתקן החברה לא מ

י לטי׳מ לחברת החשמל ח  א.. מ

324.29 

339.65 

259.31 

235.58 

199.08 
196.33 
1*99.80 

218.11 
2 1 8 * 0 

18148 

185.19 
187.94 
168.65 

207.91 
208*1 

275.71 

234.06 

2 3 4 * 6 

ד מעל 25,000 ט״מ י צ  ט למפעל ה

 בחיפה בהזרמה
 בחיפה

י ר ש א  ב

י לט׳׳מ למפעל אחר ח  ג. מ

 בחיפה

 באשדוד

ל מע״מ) ל  6. זפת (אספלט)(המחי במתקן החברה לא מ

80/100 * 0 / 7 י לט׳׳מ ל־40/50, 0 ח  א. מ

3 ד-ג5 ג - י  ב. מודד לס־מ ל

י לט־׳מ בלתי מנושף ת  ג. מ

 דת התשמ׳׳ח, עמי 1002.

 ילקוט הפרסומים 3766, ייח באייר התש״ן, 13.5.1990 2793



 קרוסיז

ל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח: ל  7. מחית י הסולר והנפט (קרוסין) בכמויות המפורטות, מ

 סולר

 כשקלים חדשים

 בכל הארץ באילת בבל הארץ באילת

6 2 * 2 62.15 62.13 61.61 

613.24 606.55 6 0 4 * 2 599.59 

607.04 600.35 599.32 594.09 

597.78 591.09 590.29 585.06 

 א. מ־250 ליטר עד 999 ליטר, המחיר ל־100 ליטר

י ל־1000 ליטר ח מ  ב. מ־1000 ליטר עד 1999 ליטר, ה

 ג. מ־2000 ליטר עד 2999 ליטר, המחיר ל־1000 ליטר

 ד. מעל ל־3000 ליטר ,

 * המחיים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בהודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפס, התשמ־ח-1988, יישארו בתוקפם ללא
 שינוי.

ן התשץ (18 באפריל 1990) ס י ג מ  ל׳
 >חמ 3-2152)

 שמעון גלבוע
 מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית

 לאחר החידוש יירשמו הבעלים כדלקמן: פלד אורי, ת״ז
לץ  174,0666461 חלקים; פלד רחל, ת״ז 1/4,1097519 חלקים; פו
לץ אנה (לאה), ת״ז * 1/4 חלקימ פו 4 7 6 3 , ת׳׳ז 0 ש)  צבי (הי

 639499, 1/4 חלקים.

 י׳׳ג בניסן התש״ן(8 באפריל 1990)

 י׳ p ישי
 מפקח על רישום המקרקעין

 הודעה על בקשה לחידוש רישוה

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ם-1969

 מודיעים בזה, בי הוגשה בקשה לחידוש רישום של המקרקעין
 המתוארים בתוספת דלהלן. כל אדם המעוניץ בדבר, רשאי להגיש
 התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יום מתאריך פרסום הודעה זו.
 ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין, אגף רישום
 והסדר המקרקעין, רח׳ p יהודה 34, ירושלים, בשני עותקים,
ת במקרקעין בהתאם מ  ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו ז

 לבקשה.

 תוספת
 מסי התיק: חר/1/89 באר־שבע.

 המחוז: עזה.
 הנפה: עזה.

 העיר או הכפה תל־א־תורמוס.
 מס׳ הגוש: 515 גוש מוסדר.

 חלקה: 12.
 הגבולות: לפי מפת גוש מוסדר מס׳ 515.

 שסח החלקה: 12 דונם ר601 מטר.
. י י  סוג המקרקעין: מ

 תיאור הנכס: אדמה למזרע.

 הודעה על בקשה לחידוש רישום

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

ש רישום של המקרקעין ו י ח  מודיעים בזה, מ הוגשה בקשה ל
 המתוארים בתוספת דלהלן. כל אדם המעונייו בדבר רשאי להגיש
ה זו. ע י ש הרישום תוך ששיםיום מתאריך פרסום ה ר י ח  התנגדות ל
א רישום מקרקעין, אגף רישום  התנגדות תוגש בכתב למפקח ש
מ, בשני עותקים, ובצירוף י של ו ה 34, י י ה  והסדר מקרקעין, רח׳ בן י
 עותק אם־ נוסף לכל אדם שיש לו זבות במקרקעין בהתאם לבקשה.

 תוססת

 תיק חריג: 18/89.
 העיה נהריה.

 סוג המקרקעין: קרקע ועליה מבנה בן חדר אחד.
 השטח: 989 מ״ר (תשע מאות שמונים ותשע מ־ח.

 פרטי הרישומים שמצעה

 גוש 18169, חלקה 9.

 מס׳ תאריך מהות
 השסר הרישום העסקה הסוכר הקונה חלקים

 58 21.2.48 מכר שלמה שוסטק בשלמות

א שוסטק שלמה צדקה בע״מ בשלמות  2478 0*31.3 מכר ב
 . תמורה

 36254 0*25.3 מכר צדקה בע׳׳מ גורביץ פנינה 1/4
ץ סלו 1/4 י ב י  ג
 פלד אורי 1/4
 פלד רחל 1/4

לץ צבי 1/4 ץ פנינה פו י ב י  28.3.854701/2 מכר. ג
לץ אנה 1/4  גורביץ סלו פו
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 נית^ שהודעה בדבר אישורה פורסמה כילקוט הפרסומים 1708,
 התשל״א, עמ׳ 1337, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ן(להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות  רמת השרו
רי 1943׳ (להלן - הפקודה), כי הקרקע  (רכישה לצרכי ציבו
ם 5 י פ  המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי מד
,1976  ד7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3744, התש״ז, עמ׳ 1977,
ר והמוחלט של המועצה המקומית רמת השרון ו מ  תהיה לקניינה מ

 מידם פרסום הודעה זו ברשומות.

ת . מ ו  ת

* 6 1  גוש 5

 חלקה השטח במ״ר היעוד

 חלק מחלקה 36 101 דדך
 חלק מחלקה 37 241 דרך
 חלק מחלקה 38 '350 דדך

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ן בו בשעות י ר לעי מ  ולבנייה רמת השדון, וכל המעדניין בדבר ז

 העבודה הרגילות. י

 כ״ג בניסן התש״ן(18 באמייל 1990)
 >חמ 3-4)

 אםדיפ חידמ(סיחוטקה)
 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה רמת השרון

 נ ם׳׳ח 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 הודעה.למי סעיפים 5 דד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצדכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התמה והבנייה התשכ*ה-1965

די י ת והמי מ מ  בתוקף סממתי לפי סעיפים 189 ר190 לחוק ז
י  התשכ״ה-11965, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ הצ/48/1-2 שי
ד תכנית מיתאר מקומית*(להלן - התכנית), שהודעה בדבר  נ
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומיס 3217, התשמ׳׳ה, עמ׳ 2773,
 מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה שרונים (להלן -
 הוועדה) הודעה, כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לוועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 המקרקעין האמורים.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהי במקרקעין
 האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוזעדה תוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות הרצאה על זכותו או על
ת לחיזוק ו ר  טובת המאה אשר לו במקרקעין האמורים, בצירוף ח
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין והודעה ומפרטת לסעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע ככל סעיף וסעיף.

 מ נמסרת בזה הודעה, כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

ש עבד ראזק א־דווידי א-דאג׳אני. ר ו ד | המזכה: ו | 
 הווכמ קרו.קיימת לישראל בע׳׳מ.

 החלקים: בשלמות.
 מהות הפעולה: מכירה פומבית.

 לפי שטר: 1695 -מיום 3.7.1946, תיק מס׳ 1286/46.

נים נלקחו מתעודת רישום מיום 11.7.1946.  הערת מתו

ר ז ז  ד באייר התש׳׳ן(29 באפריל 1990) 0׳ במג
 מפקח על רישום מקרקעין

 הודעה על בקשה לחידוש רישום

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 מודיעים מה, כי הוגשה בקשה -לחידוש רישום של המקרקעין
ש י מ  . המתוארים בתוספת דלהלן. כל אדם המעוניין כדבר רשאי ל
 דימננדות לחידוש הרישום תוך ששים תם מתאריך פרסום הודעה זו.
 ההתנגדות תוגש בכתב למפיזז על רישום מקרקעין, אגף רישום
 והסדר המקרקעין, רח׳ מ יהודה 34, מגדל העיר, ירושלים, בשני
ש לו זבות במקרק  עותקים, ובצירוף עותק אחד מסף לכל אדם שי

 עין, בהתאם לבקשה.

ת מ י  ת

 סס׳ סידורי: חר/2/90 - ירושלים.
 המחוז.־ ירושלים. י \

 העיר או הכפר; ירושלים.
 הרובע או וממונה: כרם אורביש.

 סוג המקרקעין: מידי.
ת המכיל 2 חדרים תז.ש. מ  תיאור הנכס: אדמה ו

 , השטח: 121,40 ממ״ר.
ח דרה דרום: איסמעיל גושה ויהודה מ יומן? מזרח: מ  ; הגבולות: צ
 מגרש מס׳ 2 שנשאר אחרי המכירה ליונה יונית? מערב: יעקב

 פתחיה.

 פרטי הרישום:

 כרך 19, ירושלים, דף 128, גוש שומה 30091, חלקה 126.
 מס׳ השטה 1795 מיום 10.7.1940, תיק מס׳ 1202/40.

 מהות הפעולה: מכר.
ג ו י נ ו  המזכה: גלעדי י

 הזוכה: מחם בן אברהם.
 ההלק: בשלמות.

נים נלקחו מהפנקס שלא אושר ותעודת רישום מיום  הערות: 1. מתו
 30.7.1940; 2. זכויות הקניין בנכס נמצאים בהליכי הסדר.

גהד ז  ח׳ באייר התש׳׳ן(3 במאי 1990) ס׳ בי
 מפקח על רישום מקרקעין

 הודעה לפי פעיףי 19

 לפקודת הקרקעות(רכישה לצדכי צימר), 1943
ק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 מ  ו

 בתוקף סממתה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התמת הזבנייד״
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מיתאר 210א״׳(להלן - חתכ

 י ס״ח התשכ־ה, עמ׳ 307.
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 רשימת החלקות בתכנית נספח הבינוי - פתח תקוה.

 עיקרי הוראות התכנית: פירוט/שינוי של תכנית מיתאר
 מיתאר מקומית פתח תקוה מס׳ פת/2001/3ב׳ כדלהלן: א) קביעת
 שטח לבניין ציבורי עבור בית חולים; ב) קביעת הוראות שינוי
 בשטח לבניין ציבורי; ג) קביעת שלביות ביצוע והוראות חניה; ח
 קביעת הוראות לפיהן תסקיר השפעה על הסביבה מהווה חלק בלתי

 נפרד מן התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3515,
 התשמ׳׳ח, עמי 593.

 התכנית האמורה הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית מחוז הכד
 רכז ובן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, וכל
תר ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פ  המעוניין רשאי לעי

 חים לקהל.

 מרחב תכנה מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תמית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוד הופ
 קרה תכנית הנקראת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ פת/19/2000/

 1־.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6569, חלקי חלקות 12,
12 ־- פתח תקוזז. 41; גוש 6570, חלקי חלקות 6-1, * 10, ,32-30 

 עיקרי הוראות התכנית: פירוט לתבנית מם׳ ת.מ.א. 19 ושינוי
 לתכנית מיתאר מק־מית פתח תקוזז כלהלן: א) הסדרת כניסה
 ויציאה מבית העלמין מורשה; ב) הגישה לבית העלמין מכיוון מזרח
י מחלף מכביש 5 בלבד, כמסומן בתשריט; ג)  ומערב תיעשה על י
 יצירת קשר אפשרי לכביש מס׳ 491 המתוכנן(המשך שד׳ רוקח-תל

 אביב).

ין בה בימים ובשעות שהמשר־  כל המעוניין בתכנית רשאי לעי
 דיס האמורים פתוחים לקהל.

ץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה י מ  בל המעוניין בקרקע, ב
מ כל הזכאי לס־ על פי סעיף 100 י התכנית, ו  עצמו נפגע על י
ד ו ש פרסומה של ה י  לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מ
*  עה זו ברשומות למשרדי התערה המחוזית האמורה, רוז׳ הרצל 4

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, עירית פתח תקוד״ פתח תקוד״ טל׳ 03-9371234.

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

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוזז

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת

י ב י צ  במקרקעין האמורים מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי ה
ה שכל אדם המחזיק  שלמענם היא עומדת לרכשם והוועדה מורה מ

י את החזקה בהם. ס ימסור מ י  במקרקעין האמי

 תוספת
5 (כמסומן בצבע 9 , 4 7 , 4 * חללן: 67 וחלקי חללןת 56, 6 1 4  גוש 7

 אדום)-

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, רח׳ שסמפפר 5, נתנ
 יה, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כיס באדר התש־׳ן(26 במרס 1990)
 (חמ 3-2)

י חדות  צב
 יושב־דאש הוועדה המקומית

 לתכנה ולבנייה שדונים

 , הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-65*1

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
ר תכנית הנקרא ׳׳תכנית מיתאר נ  התשכ״ה-1965,-בדבר אישור שי

 מקומית מס׳ פת/11/1252״. .

* חלקות 1 9  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3
 165, 406, 450-446, 465-464, 470-467 - פתח תקוד-

י משטח למבני ע  עיקרי הוראות שינוי התבנית: א) שינוי י
י משטח למבני ציבור ע י פתוח; ב) שינוי י י ב י  ציבור לשטח צ
י משטח מסחרי לשטח למוסד ע ; ג) שינוי י י י ב י  לשטח למוסד צ
י משסה ציבורי פתוח לשסח למוסד ציבורי; ה) ע ? ד) שינוי י י ב י  צ
 הרחבת רח׳ איינשטיין; ו) קביעת הנחיות בינוי ופיתוח לשטח למד

י פתוח. י ב י  סד ציבורי ולשטח צ

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3683, התשמ־ט, עמ׳ 3755.

 י שינוי התבנית האמור הופקר במשרדי הוועדה המחוזית מחוז

 המרכז וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה,
ץ בו בימים ובשע־ת שהמשרדים האמורים י ע  וכל המעוניין רשאי ל

 פתוחים לקהל.

 מרוע תכנון פקמד פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תמית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והבנייה,
ת מס׳ ס י פ ת מ  התשכ־ה-1965, בדבר אישור תכנית הנקראת ״תמי

 פת/509/א״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושים 6386, 6714, לפי

o הערסומים 3766, י־ח באייר התש־ן, 3.5.1990! p ^ 2796 



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

* חלקה 9, 4 2  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7
 חלק מחלקה 35 - כפו־ סבא.

ת: 0 שו י  עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) פתיחת דרכים ו
 ביטול אזור מיוחד; ג) קביעת שמח לספודמ ח קביעת חלקות באזוד

 מגורים ב׳ כולל הודאות בנייה; ה) קביעת אזור מסחרי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3691, התשמ־ט, עמי 3982.

ת מחוז י ז ו ח  שינוי התכנית האמור הופקד במשרדי מועדה מ
 המרכז וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא,
ן בו בימים ובשעות שהמשרדים האמודים י  וכל המעתיק רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תצנית מיתאר מקומית

ן והבנייה, ו ״ בהתאם לסעיף 117 לחוק ותכנ ו נ ח  נמסרת נזה מ
 התשכ־ה-־1965, בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית מיתאר מקר

 מית מס׳ 3ת/28/307/ד.

* חלקות 224, 2 7 ח: גוש 3 י  ואלה השטחים •הכלולים ממנ
 232, א/6 - נועיח.

ת אמת בחלעת מ  עיקרי הוראות התמית: א) קביעת אזור ל
ד״ גובה מת י  232, א׳6, 224: ב) קביעת הודאות בנייר״ קתי מי
 ותכליות מיותרות; ג) איחוד חלקות; ח שינוי יעוד אזור מגורים

. ת ו  לבית מ

ת פורסמה בילקוט הפרסומים 3719,  הודעה על הפקדת התמי
 התש׳ץ, עמ׳ 523.

 התבנית האמורה הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית מחוז המ־
״ וכל י ע ו ה נ י למי מ במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ו  רכז ו
ר ת ת כה בימים ובשעות שהמשרדים ומסורים פ ע  המעוניין רשאי ל

 חים לקהל.

ן ו י ז מקומי ראשה לג ו ע  מרחב ת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, מ במשרדי תועדה המחודת לתכנון ולבנייה מתח
יה פתח תקוה הופ־ למי ן ו ו מ ת  המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית ל
 קד שינוי תכנית הנקרא ־תכנית מיתאו־ מקומית מם׳ ר76/1ז/ג/

 ג״.

וש 3947, חלק מח  ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית: ג
 לקה 21 - ראשון ל1יון.

ד התכנית: א) איחוד והגדלה של השטחים נ  עיקרי הוראות שי
( ה נ מ י ת מבני נ י י  המיועדים למבני ציבור על מנת להקצותם למ
י פתוח עם אפשרות לבריכת שחייה מר  יעוד השטח הנותר לשטח צי

 שכונתית; ג) קביעת שבילים להולכי רגל, כמםומן בתשריט.

 המרמ ובמשרדי הוועדה המקומית.לתכנון ולבנייה פתח תקוה הופ
 קד שינוי תכנית הנקרא ־תכנית מיז/אד מקומית מס׳ פתי׳ 1241/

."20 

* חלקות 3 6  ואלה השמחים הכלולים בשינוי התמית: גוש 7
 •21-20 - פתח תקוד״ רח׳ שנקר.

  עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) התרת קומת חניה נוספת ש
י פתוח מר  הגבול המזרחי והדרומי בחלקה 20; ב) קביעת שטח צי

; ג) הרחבת דרכים.  והוראות בדבר השימושים המותרים מ

ס ובשעות ן בה ממי י ת רשאי לעי י מ מ  כל המעוניין בשינוי ו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל שיט תכנוני אחר הרואה
די שינוי התכנית, וכן בל הזכאי לכר על פי סעיף  עצמו נפגע על י
ר חודשיים מיום פרסומה של  100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תו
ד הרצל  הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, ח

* רמלה 72406, סל׳ 8-225577* 4 

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, עירית פתח תקוו; פתח תקח־״ טל׳ 03-9371234.

ן אלא אם כן הוגשה בכתב ח י  התגגחת לא תתקבל ולא ת
 בפירוט הנמקות ובליווי תצודו־ המאמת את העובדות שעליהן ודא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי כפרי סבא

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מפורטת

ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,  נמסרת מ
ת הנקרא ־תבנית מפורטת י מ  התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי ת

 מס׳ כס/5/3/ב/1*.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6439, חלקה 98
- כפר סבא.

ת שינוי התכנית: א) התאמת תכנית החלוקה בת־ י מראו ר ק  ד
ת  כנית מס׳ כם/5/3/ב למצב הקייס; a שינוי קווי הבנת בתמי

 מס׳ כס/5/3/ב והתאמתם למצב הקיים.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים  הודעה על הפקדת שינוי התמי
 3693, התשמ״ס, עמי 4017.

 . שינוי התכנית האמור.הופ^• במשרדי הוועדה המחוזית מחוז
 המרכז וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא,
ם י ר ן בו בימים ובשעות שהמשרדים ממז י כל המעוניין רשאי לעי  ו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקימי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה״
ת הנקרא ־תכנית מיתאר י מ  התשכ"ה-1965, ברבר אישור שינוי ת

 מקומית מס׳ כס/ 4/9/21*.

 ילקוט הפרסומים 3766, י׳׳ת באייר התש־ו, 13.5.1990 2797



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות הופקז־ה
 תכנית הנקראת ׳׳תכנית מיתאר. מקומית מס׳ חז/2005/ב״:

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 3695, חלקות 6,
 125-98, 133, 135; חלקי חלקות 4, 134 - רחובות.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד השטח וחלוקתו מחדש לפי
 הוראות פרק ג׳, סימן ז׳ לחוק התכנון והבנייה, התשכ־ה-1965; ב)
 התוויית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות; ג< יעוד שטחים
 לתכליות הבאות: 1. שטח לתעשייה עתירת מדע; 2. שטח לאזור
 מיוחד; 3. שטח לבנייני ציבור; 4. שסח פרטי פתוח; ד) קביעת
 השימושים המותרים וזכויות הבנייה באזורים השונים; ה) קביעת
 הוראת בנייה באזורים השונים; ו) קביעת הוראות לביצוע עבודות
 תשתית, פיתוח, גינון ותחזוקה ז) קביעת מתחמים לתכניות בינוי

 ופיתוח.

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

ד הרואה ו  כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני א
י התכנית, וכן כל הזכאי לכן־ על פי סעיף 100  עצמו נפגע על י
 לחוק, רשאי לרגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד
 עה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האסורה, עירית רחובות, רחובות, סל׳ 08-446161.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס כן הוגשה בכתב
וד תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא  בפירוט הנמקות ובלי

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הםקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה־1965, כי במשרדי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות הופק־

ד תכנית הנקרא "תכנית מיתאר מקומית מם׳ רח/29/400־. נ  שי

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 3700, חלקה
 299 - רחובות.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: א) הרחבת דרכים קיימות; ב)
 מתן אפשרות להרחבת חנויות קיימות.

 כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
 שהמשרדים וממורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה
ך על פי סעיף מ כל הזכאי לכ  עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ו
ש פרסומה של י  100 לחוק, רשאי להגיש התנגחת תוך חודשיים מ
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחודת האמורה, רח׳ הרצל

 84, רמלה 72406, סל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרד* ד1ועדה המקומית

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

 כל המעעייז כקרקע, בבניין או בכל פרט •תכנוני אחר הרואה
י ע מ כל הזכאי לכך על פי ס י שינוי התכנית, ו  עצמו נפגע על י
ש פרסומה של י ם מ י שי  100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חי
ה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל ע י  ה
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 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
ן לציון, סל׳ 03-9682333.  האמורה, עירית ראשון לציון, ראשו

ן אלא אם כן הוגשה בכתב ו י  התנגדות לא תתקבל ולא ת
י המאמת את העובדות שעליהן היא ה צ  בפירוט הנמקות ובליווי ת

 מסתמכת.

 מרחב תכנה מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

עה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,  נמסרת בזה הי
י מחוז י נ ב ל  התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ו
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה ראשון לציון

 הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ דצ/10/176/א".

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3933, חלקה 137 - רח׳
 עין הקורא תרמ־׳ב, ראשה לציון.

ת התכנית: א) שינוי תכנית מס׳ רצ/6/176 על ו א י  עיקרי ה
י פתוח לשטח י ב י : 1. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור ושטח צ י  י
י לשטח המסחרי; י נ  פרסי פתוח ושטח מסחרי; 2. קביעת הוראות ב
 3. יעוד שסח למנרש פתוח פרטי וקביעת פיתוחו ככיכר עירונית;

 כ) קביעת חובת הגשת תכנית בינוי.

ין בה בימים ובשעות שהמשר  כל המעוניין בתכנית רשאי לעי
 דים האמורים פתוחש לקהל.

ץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  כל המעוניין בקרקע, בבני
מ בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 י התכנית, ו  עצמו נפגע על י
ה ע י ש ממם פרסומה של ה י ש י י ח  לחוק רשאי להגיש התנגדות ת
י הוועדה המחודת האמורה, רה׳ הרצל 84,  זו ברשומות למשרד

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמיה, עירית ראשון לציון, ראשון לציה, טל׳ 03-9682333.

ה אלא אם כן הוגשה בכתב י  התנגדות לא תתקבל ולא ת
י המאמת את העובדות שעליהן היא ה צ ס הנמקת ובליווי ת ו י פ  ב

 מסתמכת.

 מרחב תכנה מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאד מקומית

עד״ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,  נמסרת בזה הי
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

מ כל הזכאי לכר על פי סעיף י שינוי התעית, ו  עצמו נפגע על י
ל  100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות חחי חודשיים מיום פרסומה ש
 הודעה זו כרשומות למשרדי הוועדה המחודת האסורה, רח׳ הרצל

* רמלה 72406, סל׳ 08-225577. 4 

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
, סל׳ 08-259955. ד  האמורה, עירית לוד, א

ן אלא אם p הוגשה בכתב ו י  התנגדות לא תתקבל ולא ת
ט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא ו י פ  ב

 מסתמכת.

י ע תכנון מקומי ל ו  מר

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,  נמסרת מ
ת מיתאר י ע ת ד תכנית הנקרא ׳ נ  התשכ־ה-1965, בדבר אישור שי

ת מס׳ לד/317/א״.  מקמי

* חלקת! 9 6 וש 0  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התעית: ג
* 24-11, 31-26, 33, 38-35, 47, 78; גוש 4024, חלקת - 7 

. י  19-18, 1* 458 - ל

י משסה ציבורי פתוח ע ת שינוי התכנית: שינוי י  עיקרי מראו
י מוגן לקשיש; י ד י ל הי י י להקמת מרכז לג ב י  לשטח לבנייני צ

. ן ו ד וקביעת שטח לחדתמ י ל ו ו ט  קביעת חזית מסחרית, מ

ת פורסמה בילקוס הפרסומים ד התמי נ  הודעה על הפקרת שי
 3691, התשמ״ט, עם׳ 3982.

י מפקד במשרדי הוועדה המחוזית מחוז מ א  שינוי התמית ה
, וכל ד י א י נ ב ל  המרמ וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ו
ר ת ן בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פ י  המעוניין רשאי לעי

 ודם לקהל.

 מרחב תכנה מקומי יהוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

עד״ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והבנייה, ה הי  נמסרת מ
ת סס׳ ט י פ ת הנקראת ׳׳תכנית מ י מ י ת ש י  התשכ־ה-1965, בדבר א

 י/6095־.

ק חלקת ל * ח 6 9 וש 4  ואלה השטחים הכלולים בתבנית: ג
. י ה 117) - י  7-4 ארעיות (לשעבר חלקי חלקת 28,

י וחלוקה של מגרשים; 2) ח י : 1) א ת י מ מ ת ו  עיקרי מראו
* ב) שביל, ג) דק* ־ צ ס לייעודים אלה א) ש י י ג מ  שינוי יעוד מ

 משולבת.

ט הפרסומים 3702, ק ל ה על הפקדת התכנית פיםמה מ ע י  ה
 התשמ׳׳ט, עמי 4335.

 התכנית האמוחז מפקדה במשרדי מועדה המחתית מחוז
ה יהוד, וכל י למי ה ו מ ת  המרכז וכן במשרדי מועדה המקמית ל
ר ת ם ובשעות שהמשרדים האמורים פ ת בה ממי ע  המעוניין רשאי ל

 חים לקהל.

 האמיד״ עידית דממת, רחובות, סלי 08-446161.

ן אלא אם ת הוגשה בכתב ו י ת לא תתקבל ולא ת מ ג ע  מ
ר תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא ו א ב ס הנמקות ו ו י פ  ב

 מסתמכת.

ת מ מ י ד מ ק  מרחב תכנון מ

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ק התכנון והבנייה, מ ה מדעו־״ בהתאם לסעיף 117 ל  נמסרת מ
ת מם׳ ס י פ י תכנית מקראת ׳׳תמית מ ש י  התשכ״ה-1965, בדבר א

 רח/0/84ד.

ע גוש 3697, חלקות שונות - ו ם הכלולים בתמי י מ ש  ואלה ה
ת מילצ׳ן. נ מ  רחומת, ש

י מגורים מיוחד מ ז  עיקרי הודאות התכנית: 1) יצירת א
מ 2) די ו ת קיימות למטרת שיפור תנאי מג ו י  תורשה הרחבת ד
ת לאופי ההרחבות, לעיצובו החיצוני ולחזותן במגמה ו  קביעת מחי
י בניין חדשים לצורך ו  לשפר את חזות הרחוב והשכונמ 3) קביעת ק
ם מנחים ד מ 5) קביעת ק י  הגדלת הבניינימ 4) מספת מקמות מ
ת ביצוע ושלבי ביצוע ע 6) קביעת מראו ו ל  לתכנית פיתוח מל

ה המותרת לפי תכנית זו. י  למי

ת פורסמה בילקוט הפרסומים 3682,  מדעה על הפקדת התמי
 התשמ־ט, עמ׳ 3738.

 התכנית האמורה מפקדה במשרדי מועדה המחוזית מחוז הנד
ה רחומת, וכל י למי ן ו ו מ ת  רכז וכן במשרדי מועדה המקומית ל
ר ת ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האסורים פ  המעוניין רשאי לעי

 חים לקהל.

ד י א מ ק ן מ ו מ  מרחב ת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

י״ י ה מרעד״ בהתאם לסעיף 89 לחוק התמה והבנ  נמסרת מ
יה מחה למי ה ו מ ת  התשכ״ה-1965, מ במשרדי מועדה המחוזית ל
י מפקד שי* ה ל י למי  המרכז ובמשרדי מועדה המקומית לתכנון ו

א ׳׳תמית מיתאד מקומית מם׳ לד/731". ר ק ת מ י מ  נוי ת

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: גוש 3968, חלקה
* חלקי חלקת 2,1, 0 2  25, חלק חלקת 19, 7,26,24,23מ גוש 8
ק חלקת 3,1, ל 6, ח * חלקת 2, * 5, 0 2 ; גוש 9 3 1 , 1 0 , 9 * ,5 * 

, פרדס שניר, י 1 - ל 7 , 1 6 , 1 1 , 1 0 * ,7 

ת שינוי התעית: א) שינוי יעוד מאזור חקלאי  עיקרי מראו
י לאזור מגורים ת ע  לאזור מגורים אי, לאזור מגזרים אי לחלוקה ב
 ב׳ לאזור מסחרי, לצרכים ולשטחים למטרות ציבוה ב) קביעת
ה בתמם התעית; ג) איחוד וחלוקה בהתאם לסימן ו מ  מראות ע

ה והמייד״ התשלדה-1965. ע ת ק ה מ  ל

ין מ מבדם ובשעות ד לעי מ  כל המעוניין בשינוי התעית ח
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י את־ הרואה נ ו ע  כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס ת

 ילקוס הפרסומים 3766, •׳ח באייר וזתשיז, 990 ל.3.5 ל 2799



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

ץ נד4 מ׳ י  קווי בנייה ואחוזי בנייה בהתאם לקיים; 3) הקטנת קווי מ
 לאפם; 4) התוויית דרך חדשה + חניה 5) ביטול מנורים והמרה

 לחניה ציבורית.

ין בה בימים ובשעות שהמשר  כל המעוניין בתמית רשאי לעי
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או ככל פרס תכנוני אחד הרואה
 עצמו נפגע על ידי התמית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד
*  עה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 4

 רמלה 72406. סל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, מועצה מקומית טירה, טלי 052-938792.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם מ הוגשה בכתב
 בפירוט!עמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

ת מקמי המרמ מ  מרחב ת

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת

ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנת והבנייה,  נמסרת מ
ת מפורטת ת הנקרא ״תמי י מ  התשכ״ה-1965, כדבר אישור שינוי ת

 מם׳ ממ/2/5002־.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6720, חלקות
* 841 - גני תקוה. 4 0 

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: שינוי יעוד של כ*400 ברר
 משטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית ודרך.

 הדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3597, התשמ׳׳ס, עמי 409.

 שינוי התכנית ושמור הופקד במשרדי הוועדה המחוזית מחוז
ת ולביייה המרכז, יכל מ ת  המרכז וכן במשרדי הוועדה המקומית ל
  המעוניין רשאי לעיין מ בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו

 חים לקהל.

 מרחב תכנת מקופד המרכז

 הודעה כדבר הפקדת תמית מפורטת

ן והמיידי, ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התמו  נמסרת מ
ן ולבנייה מחוז ו מ ת  התשכ״ה-1965, כי במשרדי מועדה המחוזית ל
ה המרמ הופקדה י למי  המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנת ו

ת מפורטת מם׳ ממ/3060". ת הנקראת ״תמי י מ  ת

* חלקה 258 - 1 8  ואלה השמחים הכלולים בתכנית: גוש 9
 רחומת פרץ(מזרח) רמבים (מערב).

ר מ י  עיקרי הודאות התכנית: שינוי יעוד משטח לבנייני צ
 ודרך לדרך המור מגורים 1.

ין כה ממים ובשעות שהמשר  כל המעוניין בתכנית רשאי לעי
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
ת הנקרא ׳׳תבנית מיתאר י מ ד ת ע  התשכ״ה-1965, בדבר אישור ש

 מקומית מס׳ םב/2356״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7847, חלקה 2
- טייבה.

ד מאזור מגורים ג׳ ע  עיקרי הודאית שינוי התמית: 1) שינוי י
מ מסחרי; 2) שינוי יעוד מאדמה חקלאית לאזור חניה + ר  לאזור מ
י שהיא יחלק מהתכנית ו נ  גנת; 3) הבנייה תהיה בהתאם לתכנית מ

 המפורטת; 4) קביעת הוראות בנייד-

ט הפרסומים טי התכנית פורסמה מלקו  הודעה על הפקדת שי
 3709, התש׳ן, עמ׳ 252.

 שינוי התכנית האמור הופקד במשרדי הוועדה המחוזית מחוז
ת ולבנייה טייבה וכל מ ת  המרכז וכן במשרדי הוועדה המקומית ל
ר ת ם ובשעות שוומשו״ו״ס האמורים פ ן מ ממי י  המעוניין רשאי לעי

 חים לקהל.

 מרחב תכנת מקומי טייבה

 הודעה בדבר אישור תמית מפורטת

יה המי ה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנת ו  נמסרת מ
ת הנקראת ״תכנית מפורטת נמו י מ  התשכ״ה-1965, בדבר אישור ת

 טכ/2324־.

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 7842, חלקת 34, 35 -
 מגרש 12, טייבה

צ 1) קביעת חזית מסחרית; 2) קביעת ו  עיקרי הודאות התמי
מ 3) קביעת הוראות בנייה. י ק  קווי בניין ואחוזי בנייה בהתאם ל

ט הפרסומים 3709, ק ל ת פורסמה מ  הודעה על הפקדת התמי
 התשץ, עמי 251.

 התכנית האמורה הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית מחוז המ
ה טייבה וכל י למי  רכז וכן במשרדי הרעדה המקומית לתכנון ו
ר ת ן בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פ י י לעי ז ש  המעוניין ר

 חים לקהל.

ן מקמי טירה ו מ  מרחב ת

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

ן והבנייה  נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התמו
ה מחח י למי ן ו ו מ ת  התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית ל
ה טירה הופקדה י למי  המרמ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנת ו

ת מפורטת מס׳ טד/2084/א׳. ת הנקראת"תמי י מ  ת

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 7774, חלק מחלקה 38
רה - סי

 עיקרי הוראות התמית: 1) קביעת חזית מסחרית; 2) קביעת

 2800 ילקוט הפרסומים 3766, י־ח באייר וזתש׳׳ן, 13.5.1990



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳'ה-1965

ת פורסמה בילקוט הפרסומים 3667, י מ מ  הורעה על הפקדת ו
 התשמ׳׳ס, עמ׳ 3237.

ת האמורה הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית מחוז  התמי
 המרמ וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זמורה וכל
תר ת בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פ ע  המעוניין רשאי ל

 חים לקהל.

ז מקומי אפיקי הירקון ו מ  מרחב ת

 הודעה ברגר אישור תמית מפורטת

ה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה  נמסרת מ
 התשכ*ה-1965, בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳

 אפ/6/702/ב׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 871* חלק'מחלקה 74
- כפר קאםם.

מד והפיכת י » *  עיקרי הודאות התכנית;!< הקטנת שסח לממי
 חלק מהשטח למבני ציבור למגורימ וחניה׳ 2) קביעת קווי בניין
ל חדש וחניה. מ  למבנים קיימים לפי הקיים בששה; 3) התוויית ש

 הודעה על הפקדת התמית פורסמה בילקוט הפרסומים 3580,
 התשמ״ה עמ׳ 3116.

 התכנית האמורה הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית מחוז המ
מ במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אפיקי הירקון,  רכז ו
ס ובשעות שהמשרדים האמורים ן בה ממי י  וכל הסעוניין רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

ן מקומי אפיקי הירקון ו מ  מרחב ת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מיתאד מקומית

יה המי ן ו ה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התמו  נמסרת מ
ה מחת י למי ן ו ו מ ת התשכ״ה-1965, מ במשרדי התערה המחוזית ל ! 

 המרמ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה אפיקי הירקון
ת הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ אפ/176״. י מ  הופק־ שינוי ת

נר התמית: גוש 4272, חלקות  ואלה השמחים הכלולים בשי
ק חלקת 166, 186, 190 - ראש העץ. ל  141, 189, ח

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) קביעת אזור מגורים א־2; ב)
ר לשימור מורשת יהדות תימן; ג) קביעת מ י י צ נ י י מ  קביעת שטח ל

ם להריסה.  חדת מסחרית; ח קביעת ממי

ץ בו ממים ובשעות י ע ר התכנית רשאי ל נ  כל המעתיק בשי
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה נ ו מ ץ או בכל פרט ת י מ  כל המעונייז בקרקע, ב
מ כל הזכאי לכך על פי סעיף י התכנית, ו נו י שי  ־5צמז נפנע על י
ל ר חודשיים מיום פרממה ש  100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תו
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, דח׳ הרצל

* רמלה 72406, טל׳ 08-225577. 4 

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית

י אחר הרואה נ ו מ ץ או בכל פרט ת י מ  כל המעוניץ בקרקע, ב
p כל הוכאי לכר על פי סעיף 100 י התמית, ו  עצמו נפגע על י
 להוי* רשאיילהגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד
*  עה זו ברשומות למשרדי התערה המחודת האמורה, דח׳ הרצל 4

 רמלה 72406, טל׳ 7^08-2255.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
ה םל׳ 03-9302053. ק  האמורה דה׳ תלפסון 10, פתח ת

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

 מסתמכת.

 מרוע תכנת מקמי זמורה

 הודעה בדבר הפקדת תפנית מפורטת

 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה
ן ולבנייה מחת ו מ ת  התשכיה-1965, מ במשרדי הוועדה המחוזית ל
 המרמ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זמורה הופקדה

ת מפורטת מס׳ זמ/9/141״.  תכנית הנקראת ״תמי

גוש 2251, חלקה 74 וחלקה ׳  ואלה השטחים הכלולים בתטית:
י עייש.  218 (שהיא חלקה 3 לשעבר* - מ

י יעוד משטח לתכנת מיוחד נו  עיקרי הוראות התכנית: שי
 לאחד מגורים אי.

ס ובשעות שהמשד־ יז כה ממי  כל המעתיק בתכנית רשאי לעי
 דים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה ת מ ץ או בכל פרט ת י מ - בל הםעוניץ בקרקע, ב
מ כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 די התכנית, ו  עצמו נפגע על י
 לחוק, רשאי להגיע התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד
*  עה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה חזי הרצל 4

 רמלה 72406, טל׳ 8-225577*

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הזזעדה המקמית
ת הפועלים 6, רחובות 76261, סל׳ 08-462297.  האמורה, מ

ן אלא אם בז הוגשה בכתב ת י  התנגדות לא תתקבל ולא ת
ט הנמקת ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא ו י פ  ב

 מסתמכת.

ה י מ י ז מ ק  מרחב תכנון מ

 הודעה הדבר אישור תמית מפורטת

ה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנת והבנייה  נמסרת מ
ת מס׳ ס י פ ת הנקראת ״תמית מ י מ  התשכ״ה-1965, בדבר אישוד ת

 זמ/4/38/19׳.

ק חלקת 27, ל  ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 3872, ח
* 69 - גדרה. 8 * 7 , 6 6 , 4 7 , 3 4 , 3 2 , 3 1 , 3  28; גוש 3877, חלקת 0

ן ז׳ מ ת התכנית: עריכת חלוקה חדשה לפי מ או  עיקרי הי
ה י המי ן ו  לחוק התמו

 ילpט הפרסומים 66ז3, ׳"ח באייר התע״ן, 13.5.1990 2801



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 קביעת שמח גיבורי פתוח; a הרחבה/כיטול של דרכים קיימות
 ופתיחת דרכים חדשות; ח קביעת אזורים שונים• ה) קביעת הודאות

 בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3679,
 התשמיש, עמי 3649.

ער ז ו מ  התכנית האמורה הופקדה במשרדי מועדה המחוזית מ
 רכז ובן במשרדי הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה הדריע, וכל
ר ת ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פ  המעוניין רשאי לעי

 זדם לק:ל.

י הדדים מ ק  מרחב תכנון מ
 תיקון טעות

 בציון מרחב התכנת המקומי המתייחם להודעה בדבר אישור
 תכנית מיתאר מקומית מם׳ חר/160/ת/3/א, שפורסמה בילקוט הפ־

 רסומיס 3748, התש״ן; עמי 2086,
 במקש ־הדרום״ צ״ל ־הדרים׳׳.

 מרחב תכנת מקומי שרונים

 הודעה בדבר אישור וענית ממורטת

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965, כדבר אישור תכנית הנקראת ־תכנית מפורטת מס׳

 הצ/37/1-2־.

* חלק מחלקי. 24; 1 2  ואלה השטחים הכלולים בתכנית.־ גוש 3
1 - כפר מנה. 7 , 1 6 , 1 1 , 1 * חלקת 0 1 4  גוש 9

ד יעוד חלק מהחלקת מאזור נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
 מגורים א׳ לאזור מגורים א׳ מיוחד, חלוקתו למגרשים וקביעת בינת
ד, הרחבת דרכים, קביעת דרכים ה ב) ביטול דו  ותנאי־ בנייה לאזור ז
ד בנייה ג) חלוקת אזור מגורים א׳  משולבות חדשות וקביעת ק
 למגרשי מגורים; ד) קביעת מגו־ש לאזור ציבורי משולב ומגרשים

 לשצ״מ ה) קביעת תנאים והוראות בנייה בתחום התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 התשמ׳׳ט, עמי 3799. ׳ .

 התכנית האמורה הופקרה במשרדי הוועדה המחוזית מחוז הפד
 רכז וכן במשרדי הוועדה המקמית לתכנת ולבנייה שרונים, זבל
ר ת ן בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פ י  המעוניין רשאי לעי

 ודם לקהל.

י שרונים מ ק  מרוע תכנון מ

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה
ה ולבנייה מחוז מ ת  התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית ל
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה שרונים הופקדו

 תכניות אלה

0 ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/153/1-1/ב". ) 

 האמודה שכד, ראש העין 40800, טל׳ 03-9361067.

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

 מסו7מכת.

ת מקומי דרום השרון מ  מרחב ת

 מדעה גוער אישור תכנית מפורטת

ה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והבנייה  נמסרת מ
ת הנקראת ׳׳תכנית מפורטת מם׳ י מ  התשכ־ה-1965, .בדבר אישור ת

 שר/1/86".

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 7557, חלקת 26-20,
ק חלקת 19-17, 27, 49, 75, 76; גוש ל  48-28, 77, 78, 79, ח
,21,16-13 * -  7538, חלקת 0-17¿ 22, 26, 27, חלקי חלקת 4
ק חלקת 12, ל 3 גוש 7605, חלקת 56-42,39-35, ח 9 , 2 8 , 2 5 - 2 3 
 13, ג19-1, 34-27, 40, 41; גוש 7608, חלקת 4-1, 15,13-9,
* 17,16-14, 24-22; גוש 7609, חלקת -  21-18, חלקי חלקת 5
* 50; גוש ק חלקת 31, 8 ל ; גו& 7610, חלקת 30-1, ח 4 8 ^ 
* m ,43׳ גוש ק חלקות 5 ל ¿ 42-36,34-27, ח 0 -  7611, חלקת 1
;26-24 ,22 ,20 ק חלקת 18, ל , ח 2 3 , 2 1 , 1  7612, חלקת 17-1, 9
« גוש 7 * 2 * 9 , 4 6 , 4 3 , 3 0 , 2 8 - 2 5 ¿  גוש 7613, חלקי חלקת 3
* 48; גוש 7617, חלק 5 ,34 ,33 ,26 ¿ ק חלקת 5 ל  7616, ח
6 - גוה ימה. 2 , 3 ק חלקת 0 ל , 29; גוש 7619, ח 2 0 , 1  חלקת 8

ü'unüwi עיקרי הוראות התמית: א) קמעת אזורים 
ת והתוויית דרכים מו ל דרכים קי ו ס  >התכאות< המותדם בהמ ב) מ
ל מקרקעי יעוה ד) קביעת מס׳ נחלות ומגרשים ו ט  חדשות; ג) מ
ק עזר ובעלי מקצוע בהתאם לתשריט; ה) ביטול ואיחוד של ש מ  ל
ת וחלוקתן מחרש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח מו  חלקת קי

. י ת ע  ב

ט הפרסומים 3691, ק ל ת פורסמה מ י מ מ  הודעה על הפקדת ו
 התשמ־ס, עמ׳ 3983.

 התכנית האמורה הופקרה במשרדי הוועדה המחוזית מחוז המ
ה דרום השרת, י למי  רכז וכן במשרדי מועדה המקמית לתכט־ן ו
ין בה כימים.ובשעות שהמשרדים האמורים  וכל המעוניין רשאי לעי

 פתוחים לקלל.

ת מקמי הדרים מ  מרחב ת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ת והבנייה מ מ ק ז מ ה מדעו־״ בהתאם לסעיף 117 ל  נמסרת מ
 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית הנק־את״תמית מפורטת מם׳

 מ/2/19$/א־.

* חלקת 202, 4 5  חמיה השטחים הכלולימ בתמית; גוש 5
ד * חלק מחלקה 482 - מ 5 4 *91 * 9 0 , 4 8 8 , 4 7 7 * 7 6 , 2 0 6 - 2 0 3 

ת רמתיים, דחי שרת ישורה.  השדון, שמנ

ת ציבורי; ב) נ ב י הוראות התמית: א) קביעת שטח ל ל ק  ד

S.1990.13 ,ד החש־׳ן י י  2802. יל^ס הפרסומים 766¿ י*ח מ



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

 חלקות 5, 6: חלק מגוש 8000 - לב השחון.
 עיקרי מראות שינוי התכנית: הקצאת שמחי לאזור מלאכה

 ׳ ותעשייה וקביעת שטח פרמי פתוח,
 כל המעמת בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות׳

 שהמשרדים המאורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי צפון השרון
 הודעה בדבר ביטול הפקדת תמית מפורטת

 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה
 התשב״ה-1965, מ הוועדה המחוזית לתמון ולמייה &חוז המרכז
 החליטה לבטל הפקח! תמית מפורטת מם׳יגש/12/21-5, שהודעה

 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 3»3, ומשפיט, עבו 3164.
 מלה השסהים מלולים בשינוי וממית: חלק גושים 7821,

 822¿ 823¿ 842¿ *786, 868ז ־ מי יענץ.
 עיקרי הוראות שינוי!התכניוע 1) קביעת תוואי הפוגות לצר
 רד תעלות ניקוז ומתקני ניקז ודרושים ליישב והבטחת הפעלתם
 ותחזוקתם השוטפת; 2) התוויית דרמס חדשות במ1אס לתכנית

 מימאר לב השרון מס׳ צשי2-0/*
 כל המעמת בשינוי וממית רשאי לעת מ מםים ובשעות׳

 שהמשרדים המאודים פתוחים לקהל.

 מרחב תמת מקומי שורקות
 הודעה בדבר אישור שינוי,תמית מיתאד מקומית

 נמסרת מה מדעה מתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ*ה-1965, בדבר אישור שינוי תמית הנקרא ׳׳תמית סיתאד

 מקומית מס׳ בר/184י.
 המיה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3798, חלקה

 113 - כמש מל״ו, גדרה
ת קדמי לודן*  עיקרי מראות שינר התמית: שינוי ק מ
 ראשית שנקבע בתכנית מיתאר ארצית א־רכים מם׳ ת/מ/א/3 נד
 75,00 מ׳ משפת הכביש (100 נו מציר הכביש) ל־30 פו משפת
 הכביש(55 מי) מציד הכביש, כדי לאפשר הקסת חממת בלמי בקר־

 קע חקלאית ובתנאי שלא תהיה גישה מהדדך הראשית.
 מדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה מלקט הפרסומים

 3739, התש׳ץ, עמ׳ 1713.
 שינוי וממית האמור מפקד במשרדי מועדה המחוזית סחו!
 המרמ וכן המשרדי מועדה המקומית לתמון ולמייה שודקת, ופל
 המעונת רשאי לעת מ בימים ובששת שהמשרדים האמורים פתר

 חים לקהל.

 מרחב תמוז מקמי לידים
 הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת

 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 89 למק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-965ו, מ במשרדי מועדה המחוזית לתמון ולמייה מחוז

 ... ואלה השטחים הכלולים כתמית: גוש 3016 חלק מחלקה 4 -
 אבן ימח־״

 .עיקרי מראות התכנית: א) לאפשר הקמת בית מסת במגרש
 למייגי צימר מוסף לגן ילדימ ב) הריסת צריף המשמש

 למת מסת מוס.
 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ הצ/110/1-4־.

 י ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 036* חלקת
 170-153(102) - מגרש 019¿ קדימה.

 עיק-י מראות התכנית: א) קביעת אזור מנודים אי מיוחה מ
 קביעת מרמת מייה חבויות מייד-

 כל המעמת בתכניות רשאי לעת בהן ממים ובשעות שוד
 משתיים האמורים סמזחיס לקהל.

 כל המעמת בקרקע, במת או בכל פרס תכנתי אחר הרמה
 עצמו נפגע על ידי התכניות, וסכל הזכאי לכר על פי מלף 100
 למק, רשאי להגיש התנגחת תוך מדמיים מיום פרסומה של מד*
 עה זו ברשוסזת למשרדי מועדה המחוזית האסורה חד הרצל 4*

 רמלה 2406¿ טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגחתו למשרדי מועדה המקומית
 המנודה רה׳ שטמפפד * נתניה 2402* טל׳ 53-336576*

 התנגדות לא תתקבל ולא תימן אלא אס p מגשה ככתב
 בפירוט ועסקת ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

r מרחב תכנון מקמי עדו ניס י 
 הודעה בדבר ביטול הפקדת שינוי תמית מפ^שת

 נמסרת מה מדעו* בהתאם לסעיף 89 למק וממון והבנייה
 התשכ״ה-1965, מ מועדה מחוזית לתמון ולבנייה מחוז המרכז
 החליטה לבטל הפקדת שינוי תמית מפודסת ממי הצ/6/1-4*
 שהודעה עליה פורסמה מלקט הפרסומים 2766, ומשפרי עמי

.324 
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי וממית: גוש 034* חלקה 49

 ־ קדימה.
 עיקרי מראות שינוי וממית: קביעת מראות מייה למבנים

 חקלאיים בשטחים חקלאיים.

 מרחבי ממון םקסיים שרונים וצפון השרון
 הודעה בדבר ביטול הפקדת שינוי תמית מפורטת

 &סרת בזה מדעה בהתאם לסעיף 89 לחוק וממון והבנייה
 התקכ״ה-1965, מ מועדה המחוזית לתכנון ולמתז מחוז הםדמ
 התלישה לבטל הפקדת שינוי תכנית הנקרא *שינוי תכנית מפורטת
 מם׳ צש/6/77", שהודעה עליה פורסמה מלקט הפרסומים 3193,

 ומשמיה עמי 2183.
 מלה השטהימ הכלולים בשינוי התכנית: גוש 001* חלקי
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 38061 - רובע
 05, שמנה ו׳, באר שבע.

 עיקרי הוראות שינוי התמית: הגרלת אזור מגורים א׳ על ידי
 שינויים בייעודי קרקע ובהנחיות בנייה וחלוקת מגרשים

 מחדש.

ת מסי 42/119/03/5, שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 5/ י מ ת " (3) 
 22/119/03׳׳.

ד כ  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: גוש 38061 - ש
 נה ר, באר שבע.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
מ רובעי ואזור מגורים א׳ על ידי שינויים בייעודי קרקע ר  מ

 והנחיות בנייה.

ין בהם בימים  כל המעוניין בשינוי• התכניות רשאי לעי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחרי הרואה נ ו מ  כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט ת
מ כל הזכאי לכך על פי סעיף  עצמו נפגע על ירי שינויי התכניות, ו
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגתת תוך חודשיים מיום פרממה של
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, דרך

* באר שבע.  הנשיאים, ת״ד 8

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, דרך הנשיאים, באד שבע.

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

 מסתמכת.

 י׳׳ב באייר התש״ן(7 במאי 1990)

ו נ י  שלום ת
 יושב־דאש הוועדה המחוזית
ן ולבנייה מחוז הדרום ו מ ת  ל

 מחוז חיפה ׳'
 מרחב תכנת מקומי ק־ית אתא

 מדעה על הכנת שינויי תכניות מיתאר מקומיות

ה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה  נמסרת מ
ן ולבנייה מחוז חיפה ו מ ת  התשכ״ה-1965, מ הוועדה המחוזית ל
 החליטה בישיבתה מם׳ 12 מיום 3.4.1990 לאשר הכנת שינויי תכנ־

 יות מיתאר מקומיות אלה

׳תמית מס׳ כ/243, שינוי לתכנית מיתאר מקומית׳׳.  (1) ׳

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע: גוש 11022,
,51-48 ,46 ,45  חלק מהלקה 45; גוש 11027, חלקות 43-38,

 70-64, חלקי חלקות 31, 35.

ת מיתאר מקומית־. י מ ת  (2) ׳׳תכנית מס־ כ/244, שינוי ל

 ואלה השסחיס הכלולים בשינוי התכנית המוצע: גוש 11015,

ן ולבנייה לודיפ הופקדה ו מ ת  המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית ל
 תכנית הנקראת ־תכנית מפורטת מנו גז/4/102״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3880: חלק מגוש 3879
- בית חשמונאי.

 עיקרי הוראות התכנית! א) שינוי יעוד מאזור תעשייה לאזור
ה ב) יעוד שסח לשצ־פ ולשטח מסחרי; י י  מגורים וקביעת הוראות מ
 ג) קביעת דרך חדשה וביטול דרך מאושרת; ד< קביעת ביצוע פיתוח;

 ה) הוראות בדבר ביצוע פיתוח.

 כל המעוניץ בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
 דים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה ת מ  כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט ת
די התמית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100  עצמו נפגע על י
 לחוק רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה
*  זו ברשומות למקרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 4

 רמלה 72406, סל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, ח7 טשרניחובסקי 1, רמלה טלי 08-241312.

ן אלא אס מ הוגשה בכתב ו י  התנגדות לא תתקבל ולא ת
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

2 במאי 1990) ) ץ ש ת י ה י א  ז׳ ב

ש י כ ש  ד
ש הוועדה המחוזית א י כ ש ו  י
 לתכנון ולבנייה מחוז המרמ

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

, י י מ  נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה י
 התשכ״ה-1965, מ במשרדי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז
י באר שבע י מ ל  הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ו

 הופקדו שינויי תכניות !מיה:

ר לתכנית מפורטת' מס׳ נ  (1) "תכנית מס׳ 1/20/119/03/5א׳, שי
 1/20/119/03/5״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 38061, חלקה 5
- שכונה וי, רח׳ שאול המלך פינת דחי מבצע עובדה באר

 שבע.

ת שינוי התכנית: הקטנת מם׳ יחידות דיור בשטח או  עיקרי הי
 מגזרים מ*38 ל־36; הוספת מקלס פרטי משותף ושינויים בה

 תוויית דרכים פנימיות.

 (2) "תכנית מסי 43/119/03/5, שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 5/
 32/119/03״.
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 תאריך
 מס׳ התיק שס המנוח הפסידה שס ד-מנקש

22 יעקב גלינחס .11*5 
 21.1.90 עזרא כהן

 15.4.75 פלורה אסיאס
 21.2.90 אלעזר גורן

 4.1.90 אסתר דבורה
 9*12.9 שמעון פנקס־

13 שטורפר .9*9 
 8*12.11 מנשה זכאי

 אברהס גלינדוס
 דוד כהן

 סיכאל אסיאם
ג לתבר ו  סאונה ג

ת  אלימלך מנחם רי
 נינט שטודפר

 מסף פריד שטורפר
ר מ משה ז ' 

 ירושות

387/90 
388/90 
389/90 
390/90 
391/90 
395/90 
396/90 
398/90 

 יפה ממ, רשמת,

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

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת נזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
ר נ  לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו יחשה או למי

 מנהל עובון.

 סס המבקש
 תאריך

 פס׳ התיק שם המנוח הפסידה

 צוואות
 208/90 דהן עליה 7*14.2 דהן מסף

2 אלול חנניה  214/90 אלול נסים 9*8.
ן באיקיס א ז ליבה 31.1.90 ו י ב ק ר  227/90 מ

 244/90 ספורי נשארה 26.2.90 םפודי עדנאן
24 זעאתרה ראוף  248/90 זעאתרה מילאו־ 9*11.

 ירושות
 209/90 קפלן אריה 1.3.90 קפלן מרדכי

 210/90 מסר ראג׳י 4*2.3 מטר עיסא
ק;  211/90 בני רכיעוז תורכי 10.1.90 בני רביעה שפי

4 זריהן רחל  213/90 זריהן חנניה 9*12.
 216/90 שלו רחל 9*18.9 אמיר נורית

 220/90 טרכטר מרדכי 25.11.90 טרכטר צילה
 221/90 גולדשמיט סופיה 5.9.78 גולדשמימ מאל־דוד

 222/90 איזנשטיין מנול 14.3.90 איזנשטיין מטילדה
י שמחה  244/90 עאני עבדאלה 9*3.1 לו

 228/90 הרי ספר 4*2.5 בוגרט לפי איי
פלד שלמה נ  230/90 רחנפלד אליעזר 6.2.90 חז

22 קמחי אמנון  231/90 קמחי שלמה 2*11.
 232/90 שמדליגג יעקב 4*1.6 שמרלינג דוד
 234/90 יוסיפוביץ סוריקה 7*31.7 ארדיטי פינה
3 קמחי דניאל * *  237/90 קמחי סבנינו 5
 245/90 מזרחי אסתר 4.6.85 מזרחי חיים

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

.126 ,117 ק חלקת 27, ל  חלקות 95-86, ח

 כן החליטה הוועדה המחוזית, בהתאם לסעיף 78 לחוק, שהית•
יי התכניות נו י בנייה בתועים שינויי התכניות יוצאו בהתאם לשי  ר
 וכתנאי שייעודי הקרקע (למעט דרכים) וזכויות הבנייה יהמ בהתאם

 לתכנית המיתאר המאושרת מה׳ כ^15.

 תוק» הודעה וו - שנתיים מיום פרסומה ברשומות.

17 באפריל 1990) )  כ*ב בניסן התשץ

 משה גלזנר
דת עמו  יושביראש הוועדה ו
 לתכנון ולבנייה מהוו חיפה

 ה1דעזת מוי המשפט
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו  מתפרסמת בזה הודעה.
 לבית המשפט בקשות לצו קמס צוואה או לצו יחשה או למינוי

 מנהל עזבון.

 תאדיד
 הפסידה שם המבקש

 מתיה ליבם
, י נ  מסף מ

 אסתר דבורה ריית
 עמר סימה

 שושלכ מטילדה
 אורי שושני
י שושני ד  מ

 לאה שוטנפלר
 מסעודי בנימינוף

 חביבה נסים
 אמירה קזיוף

ז י ב מ  ל׳ נ
וכיץ  ל׳ ני

ד חן  דו

12.11*9 
2.3.90 
4.1.90 

1 1 * * 5 
9.3.90 

18.3.90 
31.10*9 

26.2.90 
23.10*9 
20.1.90 
10.3.90 
13.3.90 
12.3.90 
31.3.90 

 5.2.90 נסים מימוני
ד גולדספרב ח 8 ב .7*4 

 2.10.79 שולמית די קפואה
ן ז  1*16.3 אליהו רו

 8.1.90 מריס קראוזה
 5.11.89 אידלסן ריאנה

 מס׳ התיק שם המנוח

 צוואות
י ליכט ל י  380/90 ל

 386/90 דלמה אטיאס
ד י ע רי ו  391/90 אלימלך מנ

 394/90 מרי(מדים) עמד
 397/90 ברק בידנבאוס

ן שושני ז  399/90 מסף ח
ן ז  400/90 ,אדלה ח

 402/90 משה מרמם שוםנפלד
 403/90 ניסן בנימין בנימינוף

 407/90 שפיקה עבודי
 408/90 מנה קזיוף

 413/90 אסתר טייסלר
 414/90 סירנה ק״אוס

 420/90 אודה חן

 ירושות
 379/90 שלמה מימוני

 382/90 אילונה גולדספרב
 374/90 יונה חוסר
ן ז  381/90 ניצה ח

 383/90 שלמה קראוזה
 385/90 גרינברג ליאוניד
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 א׳ באב התשמ־ח (15.7.1988¿ •

 המבקש: נסים שמואל.

 תיק 3979/התש־ן

 בענייו ירושת המנוחה לזקוביץ סימה, שנפסרה בירושלים
 ביוס י״ב בסבת התש״ן (9.1.1990¿

 המבקש: לזקוביץ מרקו.

 תיק 3983/התש־ן

 בעניה ירושת המנוחים םומירן חיים, סומית ראיםה, שנפטרו
 בירושלים ביום כ־ב בתמח התשמ׳׳ח (7.7.1988) וביום ב׳ באדר

 התש״ן(427.2.1990

 המבקש םומיח יוסף.

 תיק 3994/התש־ן

ש י  בעניה ירושת המנוח ברוכים אדירה, שנפסר בירושלים כ
י התשמ־ס (104.1989¿ י א  ה׳ ב

 המבקשת: .ברוכים רחל.

 תיק 5065/התש״ן

ת ירושת המנוחה חייט רחל, שנפסרה בירושלים ביום נ ע  ב
 כ״ד בכסלו התש׳׳ן(22.12.1989),

 המבקשים: יאול אסתר, יפה חייט, שרה אוחיון, בךוך חייט,
 שלמה חיי.

 תיק 5093/התש״ן

ת ירושת המנוחה בלומנצויג אסתר, שנפטרה בירושלים נ ע  כ
 ביום י׳ בשבט התש״ן(5.2.1989¿

 המבקש: בלומנצוינ אליהו חיים.

 תיק 5180/התשץ

ת המנוח גומרייד מרטין, שנפטר נדדישלים בי£1י ש ו  בעניין י
י בשבט התש־ן(19.2.1990¿  כ

. ן י  המבקשת: פנינה ק

 תיק 5193/התש־ן

ת המטח מוכתר אברהם, שנפסד בירושלים ביום ש ו ת י נ ע  ב
 כ־ו בשבט תתשץ(21.2.1990¿

 המבקשת: מוכתר מרים.

 תיק 5200/התש־ן

ם ביום י ל ש ו י ת המנוחה דננברג בתיה שנפטרה ב ש ו -,בענת י
 ח׳ בשבט התשץ (3.2.1990¿

 המבקש: רפאל דננברג.

 בית המשפט המחוזי בנצרת

 הודעות (המשך)

 תארי
 מס׳ הת־ק שם המנוח הפסירה שם המבקש

 ירושות

 249/90 אבו זהיא עאיר 25.9.89 אבו זהיא ארנבה
 ושפיק

 250/90 חודיפי סעדה 10.2.89 מזל אברהם

 מ׳ ק דוד, רשם

 הודעות בחי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 הודעות

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

 תיק 3949/התש״ן

ת המטח תורג׳מן אבא, שנפסד בירושלים ביום ש ו ץ י י  בענ
 י״ב בשבט התש־ן(7.2.1990¿

ן סטי. מ ׳ ג י  המבקשת: ת

 תיק 5126/התש׳ן

 בעניה ירושת המנוחה ברנבלום שולמית, שנפטרה בירושלים
 ביום י־א בשבט התש׳׳ן(6.2.1990¿

 המבקשת: בלהה ברננלוס.

 תיק 5131/התש״ן

ת סול, שנפטרה בירושלים ביום י״ב ר ת המנוחה ז ש ו ת י נ ע  ב
 בטבת התשמ״ט(17.1.1989¿

ז אכרהס. י ר  המבקש: ז

 תיק 5005/התש׳ן

י יהודה שנפטר בירושלים ביום כ׳ י ד ת המנוח ו ש ו ץ י י  בענ
 בשבט התעץ(15.2.1990¿

 המבקש: אדרעי יוסף.

 תיק 4000/התש*ן

ם ביום י של ו י  בעניה ירושת המנוח בן אבגי חיים, שנפטר ב
 ט׳׳ו בשבט התש״ן(10.2.1990¿

 המבקשת: ס אבני גרפיה

 תיק 5098/התש׳1

ת המנוחה נסים פהימה שנפטרה בירושלים ביום ש ו  בעניה י

 ־•1
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 תיק 5274/התשץ

ן גריגורי, שנפטר בירושלים ביום ת המנוח גלפרי ש ו  בענייו י
 י׳׳ט באדר התש׳׳ו(16.3.1990¿

ה ק ב ד ן י ו פ ל  המבקשת: ג

 תיק 5336/התש״ז

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים כ־ג באח־ התשץ«0.3.1990»

 הודעות (המשך) המבקשת: מנה גזית.

 תיק 5205(התש״ן

 בענייו ירושת המנוח בנימין יעקב, שנפטר ברמת־גן במם ח׳
 בשבט התש׳׳ז(3.2.1990¿

 המבקשת: בנימץ לאה.

 תיק 5252/התש"ן

ה אליסיה שנפטרה מאד־ ט י ץ ירושת המנוחה אדרי מ י  בענ
ת המנוח זאבי יהושע, שנפטר בפתח־תקוה ביום ש ו ת י נ ע ף ^ ב ד א ף ב ״  ^ ^ י

 י״א בשבט התש״ן(5.2.1990¿

 המבקשת: זהבה זאבי.
 המבקש: אדרי עודאל.

 תיק $379/התש״ן
 תיק 5251/התשץ

, שנפטרה בירושלים ביום י י ד ת ירושת המנוחה עידה כ נ ע  ב
< מרים, שנפטרה בי־ י נ ו ק י ) ז ^ נ ת המנוחה ^ ש ו י _ ת _ נ ע ב ^ ^ 1 9 »  כ״ז בכסלו ד״שנדח (

. ^ י ן  המבקש: יחזקאל מ

 תיק 5255/התש״ן

ה שנפסד בירושלים ביום כ׳׳ג ת המנות יפת גדלי ש ו ת י נ ע  ב
 באדר התשץ(20.3.1990¿

 המבקשת: רוזנבוים נחמה(לבית יפת).

 תיק 5282/התש״ן

 רושלים ביום י׳׳ז בשבט התשץ (12,2.1990¿

. ה י י י נ ו ק  י המבקש י

 תיק 5413/התשץ

ת המנוח אסייג שרל, שנפטר בירושלים במם ח׳ ש ז ת י נ ע  ב
 בשבט התש׳׳ן(3.2.1990¿

 המבקש; אסייג יחיא.

 תיק 5441/התש״ן
ם י של ו י  בענייו ירושת המנוח מימון בצלאל חי, שנפטר ב

ת המנוח שבזה באבא, שנפטר באשקלון ביום י׳׳מ ש ו ת י נ ע  במס י״א בטבת התש׳׳ן(90*8.1.1¿ ב
 בטבת התש״ן(16.1.1990¿

. ת י  המבקשת: שושנה(שכזה) פ
 .המבקשת; מימון שושנה

 תיק 5468/התש־ן
 תיק 5309/התש־ן

ם י ל ש ו י ת המנוחה קאופמן בת־שבע, שנפטרה ב ש ו ת י נ ע  כ
גלר אברהם, שנפטר בירושלים ביום ת ירושת המנוח דנ נ ע # ב 1 י ״ 9 מ ) ח ״ מ ש ת ס ה ב ש  ^ ל ב

 ב׳ כאדר התש״ן(27.2.1990¿

 המבקשת: פנינה אבולעפיה

 תיק 5486/התש־ן

ן לילי, שנפטרה בירושלים ביום ת המנוחה גרשו ש ו  בעניין י
 י״ד באדר התש״ן(11.3.1990),

י גרשון.  המבקש ד

 המבקשת: רות פיק־.

 תיק 5290/התשץ

 כעניין ירושת המנוח אלטמן אהרון, שנפטר בתל־אביב־יפו
 ביום כ״ג בשבט התש״ן(18.2.1990¿

 המבקשת: רודניצקי רחל.

 תיק 5213/התש״ן
 תיק 5613/התשץ

' ־ ש ו י ה שנפטרה ב י ת כ י י ץ ירושת המנוחה קינצלינגר ח י ס בענ ' ל ש ו ר י * ב י י ״ ״ ״ ד ל י מ ׳ ו ג ל י ״ * ל ״ ״ ת ״ ש ז י  ^ י
׳ לים ביום ט״ו בחשון התשמ״ט «26.10.1989¿ > 1 0 • 3 • 1 9 9 0 ׳ ש 1 ת ־ י ד ד א י ג ב ס ו י  ב

ל משה• המבקש ישראל מאיר קינלינגר. ' ג ר ב  א

 תיק 5344/התש״ן תיק 5590/התש־ן

ת המנוחה פישל אסתרה שנפטרה ביתשלים במם ש ו ס ביום בעניין י י ל ש ו י ת ירושת המנוחה יוסט צצליה שנפטרה ב נ ע  ב
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 המבקשת: דניאלי שולמית.

 תיק 5663/התש״ז

ן ירושת המנוחה קרול ברסה, שנפטרה בירושלים ביום י י נ  מ
 כ־ה בכסלו התש־ן(990 ו.20.4),

 המבקשת: סבינה פרנקנברג.

 תיק 5677/התש״ן

ץ ירושת המנוח כהן יצחק הנרי, שנפטר בקרית מוצקה י  בענ
ב באדר התש״ן(19.3.1990),  ביום כ׳

 המבקש קלמרו יוסף מייצג דניאלה קלמרו.

 תיק 5687/התש־ן

ת המטח שמעון מיזל, שנפטר בירושלים בעם י׳׳א ש ת ת י נ ע  ב
 בניסן התש׳׳ן(5.4.1990¿

 המבקשת: תמר ודלף.

 תיק 5684/התש״ז

ץ ירושת המנוחה אורה עובדיה שנפטרה בירושלים ביום י  בענ
 י״ח בניסן התש״ן(13.4.1990¿

 המבקש: אברהם עובדיה

, מזכיר ראשי שן  יצחק אהדן p שו

 תיקון טעות

ד רשימת המשרות שבתוספת לחוק שירות ע  בהודעה בדבר ש
 המדינה (מינויים), התשי״ט-1959, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 3589, התשמ׳׳ט, עמי 178, בפרטים 22 ד24, בטור ״המשרד׳׳,

ד להיות ׳׳משדד ראש הממן£ י י  במקום ״משרד הביטחון״ צ

 (חמ 3-1173)

 בית" הדין הרבני האזורי בירושלים

 הודעות (המשך)

 יי באדר התש״ן(7.3.1990),

. י ר  המבקש מוניקה ב

 תיק 5626/התש״ן

י חיים־נתן, שנפסד בירושלים ביום ל׳ ת ירושת המנוח לו מ  מ
 בשבט התש־ן(25.2.1990¿

 המבקשת: חנה שטיינברג.

 תיק 5629/התש״ן

ת ירושת המנוח אברהים ניסן, שנפטר בירושלים ביום נ ע  ב
 ייס בכסלו התשמ״ח (10.12.1987¿

 המבקש אברהם מונבר.

 תיק 5631/התש״ן

ינדל יפה שנפטרה בירושלים ת ירושת המנהזה שטרן שי נ ע  ב
ס כ־ד באדר התש״ן(21.3.1990¿ ו  מ

 המבקש שטרן שמואל אריה.

ת 5623/התש־ן  ת

ת ירושת המטח והזבה אליוע, שנפטר מרושלים ביום י״ז נ ע  ב
םן התש״ן(12.4.1990¿  מי

ה שמואל. מ  המבקש מ

 תיק 5666/התש״ן

ם ביום כ״ב י ל ש ה מ הסף, שנפטר מ ת ירושת המנוח מ א נ ע  ב
ן התש׳ץ (17.4.1990¿ ם י  מ

 המבקש: מ אבו יצחק.

 תיק 5661/התש״ן

ס ת המנוח דניאלי נחום, שנפסד בירושלים מו ש ו ת י נ  מ
םן התשץ (20.4.1990¿  כיה מי
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